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Människors upplevelse av yoga 

Från mattan ut i livet 
 

Esmeralda Lövstaf 

 

Yoga är något som idag oftast betraktas som en form av fysisk aktivitet med 

inslag av meditation och andning. Men filosofin från yoga grundar sig att förena 

flera olika moment i människors liv för att skapa en helhet. Inkluderat i dessa är 

inte bara de fysiska elementen utan berör också människors sätt att förhålla sig till 

sig själv och andra. Syftet med studien var att undersöka människors 

helhetsupplevelse av yoga, från motivationen bakom till yogans påverkan på livet. 

Åtta personer deltog i undersökningens djupintervjuer som sedan analyserades 

systematiskt med meningskoncentrering som metod. Resultatet visade på fem 

teman som speglar upplevelsen före, under och efter yogapasset: (1) före finns 

behov av bearbetning, (2) under sker bearbetning och efter nås utvecklad relation 

(3) till sig själv, (4) till andra och (5) till livet. Denna studie ger ökad förståelse för 

vad det är i yoga som gör att människor upplever ett ökat välmående.  

 

Keywords: Yoga, holistic, well-being, experience, process. 

 

 

Inledning 

 
Syftet med denna undersökning är att studera helhetsupplevelsen av yoga, från motivationen 

till att börja till hur människor upplever att det har påverkat dem ute i livet. Detta för att 

komplettera tidigare studier som ofta fokuserar på olika fragment av yogan kopplat till hälsa 

och välmående istället för helheten. På detta sätt går det att eventuellt fånga kärnan i varför 

människor fastnar för yoga och undersöka anledningen till varför yoga ofta blir ihopkopplat 

med en hälsosam livsstil och ökad välmående. 

     Begreppet yoga kommer från Sanskrit och betyder ”att förena” (författarens översättning 

från engelska ordet ”to join”). I detta fall betyder det att förena kropp, sinne och själ och att 

yoga inte bara innebär att uppmärksamma något utan också att applicera det i praktiken 

(Iyengar, 2005). Inom den traditionella yogafilosofin görs detta genom att disciplinerat följa 

åtta steg som går från det yttre stadiet, hur människor använder yogan i praktiken och 

fortsätter till det inre, där fokuset ligger på spiritualitet. Dessa steg har fått benämningen the 

”eight-limbs” (Satchidananda, 2012). De första två stegen, yamas och niyamas, berör moral 

och disciplin och lägger vikt vid hur vi förhåller oss till oss själva och våra vanor och hur vi 

behandlar omgivningen. Steg tre, asanas, är riktlinjer för hur vi ska behandla våra kroppar, i 

detta fall genom att praktisera yoga rent fysiskt. Steg fyra i filosofin fokuserar på pranayama, 

som handlar om att lära sig kontrollera andningen. Nästkommande steg, nummer fem, heter 

pratyahara och berör meditation och ger oss riktlinjer för hur vi ska lära oss kontrollera våra 

tankar. Detta innebär att för att kunna kontrollera sina tankar ska fokus läggas på att 

kontrollera sin andning. De sista momenten i de åtta stegen är rent spirituella och innebär att 

när en person behärskat de första fem stegen och lär sig använda dessa har den personen fått 

kontakt med sitt sanna jag, sin själ (Iyengar, 2005). Av de åtta stegen i yoga är den fysiska 

delen, alltså asanas, den mest förekommande idag där ett yogapass ofta är uppbyggt av en 

serie med olika fysiska positioner som ska utföra, vilket gör att yoga idag ofta beskrivs som 
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en form av träning. Men även moment som meditation (pratyhara) och andning (pranayama) 

ingår ofta i dessa yogapass varierande utsträckning. Meditation som aktivitet kan ta olika 

former men en vanligt förekommande variant fokuserar på att aktivt uppmärksamma en 

situation, en känsla eller en tanke utan att bedöma om den är bra eller dålig, utan bara möta 

och acceptera det som är (Kabat-Zinn, 2001). Yoga som aktivitet, om det utförs enligt 

filosofin med alla moment, skapar på detta sätt en helhet.  

 

 

Yoga och motivationen bakom 

 

En studie som gjordes på både yogalärare och yogautövare visade att de främsta 

anledningarna till att människor börjar med yoga är fysiska, till exempel att få ökad 

flexibilitet, men också för att reducera stressupplevelser. Resultatet av studien visade alltså att 

motivationen bakom yoga oftast inte är endimensionell, utan personer ser och förväntar sig ett 

flertal fördelar från yogan (Park, Riley, Bedesin, & Stewart, 2016). Detta antagande styrktes 

av resultatet från en studie där motivationen bakom yoga grundas av ett flertal olika 

anledningar med både psykiska och fysiska aspekter, där motionen och att reducera 

stressupplevelser var bland de mest centrala (Jarry, Chang, & La Civita, 2017). Flera studier 

har dessutom visat att det finns sociala drivkrafter bakom motivationen till att göra yoga, 

såsom påtryckning från vänner och familj se till exempel Wertman, Wister, & Mitchell ( 

2016). Detta uppmärksammades också av Lewis (2008) vars resultat visade att människor 

började med yoga delvis för att de uppmuntrades att följa med på yogapass men också för att 

de sökte en form av gemenskap i yogan när livsförändringar eller miljöombyten skedde. 

Yogan fick på det sättet agera som en stödpelare när allt annat kändes osäkert. Vanligt 

förekommande i flera av studierna var att motivationen till att göra yoga förändrades efter att 

ha utfört yoga en tid. Anledningarna till att börja yoga varierade fortfarande men gemensamt 

var att skälen till att utföra yoga blev mer fokuserade på mentalt välmående, såsom att 

deltagarna upplevde att yoga gav dem en känsla av gemenskap och acceptans (Wertman et. 

al., 2016), att det blev ett sätt att känna glädje, nöje och bekvämlighet (Lewis, 2008) och 

spirituella skäl (Park et al., 2016).  

 

 

Yoga och effekterna efteråt 
 

Effekterna av yogan och dess olika moment både på kort och lång sikt har länge studerats och 

genererat flera resultat som kopplas till välmående. En studie visade att ett tre månader långt 

yogaprogram minskade stressnivåer, trötthet och depression hos kvinnor. Dessutom ökade 

yogan signifikant den upplevda känslan av mental styrka och välmående (Michalsen et al., 

2005). Detta visar på att yogans effekt kan vara multidimensionell i den bemärkelsen att det 

inte bara minskar diverse psykologiska besvär utan dessutom ökar det allmänna 

välbefinnandet. Den tidigare nämnda studien av Jarry et al. (2017) undersökte också yogans 

effekter på psykologisk hälsa där resultaten visade att ångesten hos deltagarna minskade 

samtidigt som det gav en ökad självkänsla. Dessutom rapporterades högre grad av 

beslutsamhet och deltagare menade att deras interpersonella problem minskade. 

Förklaringarna till dessa var bland annat att den ökade självkänslan tillsammans med ett ökat 

fokus och en distans till sina tankar, något som ingår i meditation, bidrog till att deltagarna 

lättare kunde sätta gränser och därmed bli mer bestämda. I en undersökning som studerade 

yogans omedelbara positiva effekter fick de liknande resultat. Deltagarna fick signifikant 

minskade humörsförändringar direkt efter att de utfört yoga, detta i formen av minskad ilska, 

förvirring, depression, trötthet och spänning (Felver, Butzer, Olson, Smith, & Khalsa, 2015). I 
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en annan studie framgick det att människor även här upplevde att deras ilska släppte när de 

gjorde yoga, andra förklarade att deras stress minskade och att de upplevde en mindre grad 

fysiska besvär såsom huvudvärk och migrän (Brown, Eubanks, & Keating, 2017). Eftersom 

meditationen är ett tillhörande moment i yogan föreligger det svårigheter att separera 

resultaten från meditation och yoga då de interagerar med varandra. De positiva effekterna av 

meditation har i studier fått liknande resultat som har presenterats ovan. Bland annat har en 

studie visat effekterna av meditation på studenter där deltagarna rapporterade upplevd 

minskad stress, ångest och perfektionism (Burns, Lee, & Brown, 2011). Dessa upptäckter 

bekräftas i en studie där meditationens koppling till psykologiska besvär undersöktes. 

Resultatet visade att meditation korrelerade negativt med mindre psykologiska besvär (Verma 

& Araya, 2010). Meditation har även visat sig ha effekt på arbetsplatser där deltagarna i en 

studie upplevde mindre emotionell utmattning när de mediterade (Hülsheger, Alberts, 

Feinholdt, & Lang, 2013).   

     I och med att människor är sociala varelser och är i kontakt med andra människor dagligen 

kan det te sig logiskt att effekten av människors välmående speglas utåt. Som det har 

argumenterats för tidigare har studier dessutom visat att yoga i flera fall har en positiv effekt 

på människors välmående. Detta gör det intressant att studera yogans effekt på människors 

interpersonella relationer. Tidigare studier som har undersökt den eventuella sociala effekten 

som yogan har, har visat på samband mellan yoga och upplevt bättre relationer. En studie fann 

flera aspekter inom detta område, där deltagarna menade att yogan ökar social interaktion just 

för att det utförs tillsammans med andra och detta ger upphov till nya relationer. Dessutom 

upplevde personerna att yoga förändrade deras inställning positivt och att detta påverkade 

deras rådande relationer (Ross, Bevans, Friedmann, Williams, & Thomas, 2014). I en 

kvalitativ studie där upplevelsen av meditationen undersökts beskriver deltagarna också en 

förbättring i sina relationer, och åsyftade till att meditation ökade medvetenheten om sig själv 

och andra och att det därför var lättare att bli medveten om andras behov (Irwin & Miller, 

2016).  

     Eftersom yoga har visat sig ha både kortsiktiga och långsiktiga effekter på såväl 

människors generella välmående och deras relationer närmar sig idén om att yoga, om den 

utövas i sin helhet med den fysiska aspekten tillsammans med den mentala biten, kan komma 

att ses som en livsstil. Detta exemplifieras i en studie som undersökte sambandet mellan yoga 

och hälsa. Resultatet visade att personer som inte bara gjorde yoga i en etablerad yogastudio 

utan också utövade yoga hemma hade hälsofrämjande beteenden. Dessutom tenderade 

personer som praktiserade yoga mer frekvent än andra deltagare i studien att använda sig av 

alla yogans olika moment, såsom att utöva den filosofiska och mentala biten (Ross, 

Friedmann, Bevans, & Thomas, 2012). En annan studie bekräftar detta antagande om att yoga 

uppmuntrar till hälsofrämjande beteenden i sin undersökning där personer som utförde yoga i 

större utsträckning var mer fysiskt aktiva och hade mer hälsosamma kostvanor i jämförelse 

med personer som inte utförde yoga alls (Cramer, Sibbritt, Park, Adams, & Lauche, 2017). 

  Tidigare forskning om yoga har genererat resultat som bidragit till ökad förståelse inte bara 

för vad som motiverar människor till att göra yoga utan också vilka effekter yogan har. 

Majoriteten av forskningen som bedrivits har också separerat de olika momenten i yogan och 

studerat dem i fragment, som genererat de resultat som presenterats ovan. Detta har bidragit 

till en ökad förståelse för yogans olika delar. Dock finns det en lucka i forskningen angående 

upplevelsen av yoga. Fokuset har legat på att undersöka motivationen bakom och effekterna 

efteråt. Att undersöka upplevelsen av yoga under tiden det utförs kan bidra till att ge ökad 

förståelse vad det är som sker under en yogaklass som medverkar till att bland annat minska 

stress och öka det generella välmåendet. Eftersom yoga dessutom är en aktivitet som i 

grunden består av flera olika moment där filosofin grundar sig i att förena de olika delarna 

finns det en poäng med att undersöka det i sin helhet. Tidigare studier har dessutom visat att 
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yoga är multidimensionellt i den bemärkelsen att både motivationen till att göra yoga och dess 

påverkan kan ta flera olika former och öka välmåendet utifrån flera aspekter. Därför kan 

värdefull information förbises om endast specifika delar undersöks utan att ta hänsyn till 

helheten. Syftet med denna undersökning är därför att studera helhetsupplevelsen av yoga, 

från motivationen till att börja till hur människor upplever att det har påverkat dem ute i livet.  

 

 

Metod 

 

 

Deltagare 
 

Till undersökningen användes ett målinriktat urval där kravet var att deltagarna utför yoga 

regelbundet, vilket i detta fall var minst en gång i veckan. För att uppnå heterogenitet valdes 

det ut deltagare som dels utförde varierande former av yoga och dels hade olika långa 

erfarenheter av yoga. Olika yogaformer kan upplevas annorlunda och människor med olika 

lång erfarenhet kan ha varierande perspektiv. På detta sätt fångas så många perspektiv som 

möjligt. De olika yogaformer som deltagarna utförde var kundaliniyoga, hathayoga, 

ashtangayoga och yinyoga. I processen att finna deltagare fanns det svårigheter att hitta män 

som kunde ställa upp på intervjuer, därför består urvalet av endast kvinnor. Sex av deltagarna 

kom från olika städer i Mellansverige och två av deltagarna kom från andra länder, USA 

respektive Brasilien. En av intervjuerna utfördes i ett webbkamera-samtal eftersom ett samtal 

på tu man hand inte var möjligt av geografiska skäl. Totalt intervjuades åtta deltagare, varav 

fem arbetade som yogalärare och tre var personer som gick på yoga regelbundet. Deltagarnas 

ålder varierade mellan 23 och 48 år och erfarenheten sträckte sig mellan fyra månader och 11 

år. Ingen ersättning utgick.  
 

 

Material 
 

Det centrala i undersökningen var att fånga människors subjektiva upplevelse av yoga och 

därför användes en fenomenologiskt inriktad metod med semistrukturerade intervjuer. 

Tillvägagångssättet vad inspirerat av Karlssons EPP-metod, men följde inte metodens steg 

strikt (Karlsson, 1999). Vid intervjutillfället användes en intervjuguide där alla frågor var 

nedskrivna med eventuella följdfrågor beroende på hur intervjun skulle utveckla sig. 

Intervjuerna inleddes med frågor där bland annat ålder och erfarenhet inom yoga efterfrågades 

samt vilken form av yoga som utfördes. Sedan fortgick intervjun med öppna frågor där tre var 

centrala och direkt kopplade till hur yoga upplevs före, under och efter, ett exempel på dessa 

frågor är ”Hur upplever du yoga under en klass?”. I samband med de öppna frågorna kunde 

uppföljningsfrågor ställas beroende på vilka ämnen som framkommit under intervjuns gång 

och med en hänsyn till syftet. Om en deltagare exempelvis nämnde att yoga påverkar synen 

på omgivningen kunde en fråga vara ”Har yoga på något sätt påverkat hur du ser på eller 

hanterar relationer? På vilket sätt?”. De tre centrala frågorna var öppna för att ge utrymme för 

deltagarna att själva berätta vad som ansågs viktigt och på det sättet fånga de olika 

upplevelser som studien eftersöker. Uppföljningsfrågorna lade vikt vid att fördjupa sig i vissa 

fenomen eller känslor som en deltagare kunde prata om i relation till yoga. För att 

dokumentera intervjuerna användes en mobiltelefon för att spela in och när intervjuerna sedan 

skulle transkriberas utfördes detta på en dator.  
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Procedur 

 

Deltagare eftersöktes dels genom snöbollsurval och dels genom annonsering via sociala 

medier. När passande deltagare funnits blev de kontaktade via mail eller telefon där 

författaren presenterade sig och förklarade studien och bifogade missivbrevet (vid 

telefonkontakt bifogades missivbrevet i ett mail efteråt). I missivbrevet presenterades 

undersökningen och även syftet att undersöka helhetsupplevelsen av yoga och deltagarna 

informerades om att intervjun skulle ta 45-60 minuter att genomföra. Dessutom lovades 

deltagarna enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2017) 

konfidentialitet. De informerades om att det var frivilligt att ställa upp på studien och att all 

information endast skulle användas som underlag för en uppsats. Missivbrevet innehöll 

dessutom kontaktuppgifter till författaren och dess handledare. I samband med att 

missivbrevet skickades ut uppmuntrades dessutom deltagarna att ställa frågor om de upplevde 

att något var otydligt. De ombads att läsa igenom brevet i lugn och ro innan de godkände att 

vara med i studien. Vid intervjutillfället delgavs återigen deltagarna en muntlig redogörelse 

för vad som stod i missivbrevet innan de gav informerat samtycke. Intervjuguiden följdes med 

utrymme för deltagarna att göra egna tolkningar och ta upp vad de ansåg var väsentligt. Innan 

inspelningen avslutades lämnade författaren öppet för eventuella tankar eller funderingar. 

Efter inspelningen kontrollerades dessutom om deltagarna samtyckte med frågor som ställts 

och om de mådde bra.  
 

 

Databearbetning 

 
Intervjuerna transkriberades ordagrant genom att växla mellan att spela upp materialet från 

mobiltelefonen till att skriva i ett ordbehandlingsprogram. All transkriberad data resulterade i 

109 sidor text med typsnittet Times New Roman 12 punkter. Analysmetoden som användes 

utgick från Kvale och Brinkmanns metod med meningskoncentrering (2014) och inleddes 

med att först läsa igenom allt insamlat material var för sig. Därefter uteslöts överflödig och 

icke-relevant information från varje enskild intervju tillsammans med eventuella 

upprepningar. Dessutom byttes deltagarnas riktiga namn ut till pseudonymer för att hålla 

löftet om konfidentialitet. För att ytterligare tydliggöra relevant information 

meningskoncentrerades sedan materialet och bildade en koncis och sammanhängande text 

bestående av cirka 800 ord, detta utan att innebörden gick förlorad. Meningarna 

koncentrerades sedan till koder där varje kod bildade ett till sju ord som fick symbolisera 

innebörden för ett fenomen, en handling eller en känsla som en deltagare beskrivit. De olika 

koder som framkom analyserades ytterligare och de som hade samma eller liknande innebörd 

sammanfogades och fick i vissa fall nya namn för att kunna täcka in betydelsen av alla koder 

som ingick. Detta fortskred tills det skapats en lista med cirka 30 koder. När detta utförts på 

varje intervju sammanställdes dessa och genererade en gemensam lista med koder från alla 

intervjuer. Här analyserades materialet för att hitta koder som nämnts i flera intervjuer och 

slogs samman, detta gällde även koder som hade samma eller liknande innebörd. Detta 

genererade en lista på 49 punkter. I detta skede skapades en tabell där varje kod fick en egen 

rad och varje deltagare en egen kolumn. För att underlätta kopplingen till frågeställningens 

syfte inkluderades även kategorierna Motivationen bakom yoga, upplevelsen av yoga under 

tiden det utförs och Yogans påverkan på livet, där varje kods närvaro undersöktes i 

förhållande till de olika kategorierna. När detta skett och det gick att urskilja var de olika 

koderna förekom i relation till kategorierna analyserades koderna ännu en gång och slogs ihop 



6 
 

och bildade nya namn som representerade innebörden. För att undvika att viktig mening och 

information skulle gå förlorad noterades även vilka koder som ingick i vad som sedan kom att 

bilda de olika teman som utgjorde resultatet i undersökningen. Här togs också hänsyn till att 

författarens egen förförståelse kunde komma att påverka vilka teman som fick bli mer 

framträdande även om fokuset låg på att använda en så induktiv och objektiv metod som 

möjligt. Dock krävdes en viss förförståelse för vissa begrepp, exempelvis olika tekniker som 

används mentalt eller fysiskt, som deltagarna använde och som förekommer internt inom yoga 

för att möjliggöra en analys av betydelsen. 
 

 

Resultat 

 
Resultatet visade att yoga är en process (se Figur 1) med en varierande målinriktning i den 

bemärkelsen att yoga används för att på olika sätt bearbeta livet. Denna process i sig kan ta 

diverse olika former. För att något i intervjuerna skulle anses vara ett tema beslutade 

författaren att det krävdes att sex av åtta deltagare berörde samma tema. Analysen genererade 

sammanlagt fem teman: ett tema för motivationen bakom yoga, ett tema för Upplevelsen av 

yoga under tiden det utför och tre teman för Yogans påverkan på livet.  

 
 

Figur 1. Yoga som en process. 

 

Motivationen bakom yoga 
 

     Bearbeta något i livet. Två av deltagarna hade upplevt stress och ville hitta ett sätt att 

varva ner på. Nina beskrev anledningen till att börja ”jag har haft mycket problem med min 

mentala hälsa...det var svårt att motivera sig och gå på gymmet...när jag hittade yogan så var 

liksom det meditativa väldigt viktigt”. Två andra deltagare hade drabbats av 

utmattningsdepression och sökte ett medel för att kunna fortsätta vara aktiva men också för att 

få en chans att varva ner och det förklarade Katrin genom att berätta att ”i och med att jag var 

så sjuk så kunde jag inte träna så fysiskt hårt längre...Då hade jag en vän som höll på med 

yoga och jag frågade om hon hade något tips på en dvd eller någonting så jag i alla fall kunde 

yoga lite hemma så jag fick röra lite på mig”. En av deltagarna uppgav att hon började med 

yoga eftersom hon var deprimerad och ville hitta ett sätt att komma ur depressionen utan 

mediciner. 
     Fysiska orsaker kunde också vara en anledning till att börja med yoga, som Maria 

meddelade. ”Jag hade så mycket skador. Då träffade jag en sjukgymnast som 

rekommenderade att jag skulle gå på yoga. Jag skulle lära mig andas för att släppa låsningar i 

Behöver yoga för att 
bearbeta något 

Bearbetar  sig emotionellt och fysiskt 
under yogapasset  

Yogan ger:  

Utvecklad relation till sig själv 

Utvecklad relation till andra 

Utvecklad relation till livet 
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ryggen”. Yogan användes av två av deltagarna för att kunna bearbeta fysiska problem. Men 

en deltagare uppgav också att en av anledningarna till att hon började berodde på att hon ville 

få ökad flexibilitet. 

     Gemensamt för alla deltagare, var att det fanns en tro på att yoga skulle ha en effekt. Vid 

mentala besvär, såsom depression och stress, fanns det en tanke om att de psykiska besvären 

skulle minska. För deltagarna som hade fysiska skador låg motivationen i att yogan skulle 

hjälpa läkningsprocessen. Flera deltagare menade också på att de kanske inte hade börjat om 

det inte funnits en anledning till det, orsakerna till detta var för att yoga uppfattades som 

tråkigt eller för att det fanns förutfattade meningar om vad yoga var.   

 

 

Upplevelsen av yoga under tiden det utförs 

 

     Bearbetar något. Majoriteten av deltagarna utförde en fysisk form av yoga där uppläggen 

på yogapassen bestod till större delen av rörelse som sammankopplas med andning. Men 

ingen deltagare kunde separera den fysiska formen av yoga från den meditativa biten. Alla 

deltagare menade att yogan inte bara tränade kroppen fysiskt utan att hjärnan också fick 

arbeta, Sofie beskrev detta i sin intervju: ”Det händer på alla nivåer. Det är kropp, själ och 

sinne... När man rör sig är ju en del, men meditationen är ju en del, andningen är en del”. 

Även Maria bekräftar detta: ”Det pågår verkligen någonting inom en när man yogar... I 

kroppen såklart rent fysiskt men också brukar det ju vara en mental resa som man gör”. Flera 

deltagare beskrev också att den meditativa känslan av att vara i nuet uppstod eftersom fokuset 

skiftade från att fastna i sina tankar till att komma ner i kroppen och att uppmärksamheten 

lades på att känna hur kroppen kändes. På detta sätt upplevde dem att deras fokus riktades mot 

en specifik och konkret sak istället för att tankarna kommer okontrollerat. Hanna beskrev 

denna känsla i sin intervju: “when I‟m doing yoga it takes me out of my head and into my 

body in a more peaceful state”.  

     Ett återkommande tema bland deltagarna var att yogan är tillåtande i den bemärkelsen att 

det inte finns strikta regler kring hur saker ska se ut, kännas eller upplevas. Istället 

uppmuntras de till att lyssna på kroppen och acceptera sina fysiska gränser, exempelvis 

genom att inte pressa sig själv för hårt i vissa positioner och vila när de behöver. Därför 

skapades en stor frihet för deltagarna att utforma ett yogapass efter sina egna behov. Annika 

berättade ”alla vet ju, de flesta vet ju varför jag kanske inte gör vissa rörelser för grannen 

bredvid gör inte andra rörelser för hon har andra problem så...Det blir mycket mera 

personligt”. Att yogan är anpassningsbar var ett tema genom alla intervjuer. Alla deltagare 

menade att yogan tillät justering om en position inte var fysiskt möjlig eller personen kände 

sig trött och orkeslös. Denna typ av accepterande miljö skapade en känsla av prestigelöshet. 

Sex av deltagarna beskrev sig dessutom som ambitiösa och drivna personer och att i yogan 

tillåts dem att ta en paus från detta.  
  

Yogan är ganska fin för att du kan ligga ner på mattan och tänka att du gör 

övningarna...det är ingen som går runt och korrigerar så om man ska göra en övning och 

inte klarar av den...börjar där du är och så fortsätter man vidare...det lilla man kan 

korrigera gör jättemycket för kropp och själ.  – Anita. 

Något som alla deltagare betonade som en essentiell del med yogan var att när ett pass utförs 

hamnar personerna i ett läge där de tvingas möta sig själva, oavsett vilket humör de har eller 

vilka känslor som uppstår. Nina förklarade att detta kunde vara både på gott och ont; ”Det är 

inte alltid så kul...men det ger ändå alltid någonting...Att möta mig själv i tristessen, då vänds 

jag in mot mig själv på ett annat sätt än när jag flyr in i någonting annat”. Flera deltagare 
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ansåg att eftersom de tvingades möta sig själva kunde de lägga märke till saker som de kanske 

hade tryckt undan innan, och detta kunde framkalla starka känslor. Yogan hjälpte till att 

stanna med dessa känslor och dessutom bearbeta dem. 

Det yogan lär mig är ju att sitta med de här obehagliga känslorna av förändring... För 

det är ju obehagligt! Det är ju hemskt! Men det är ju för att när man kommer ut på andra 

sidan så är det ju så magiskt och fantastiskt. – Sofie 

Ett återkommande tema var att det som skedde på yogamattan också var relaterbart till livet. 

detta i någon form av cirkulär process. Flera deltagare kunde använda yogan till att bearbeta 

något som skett i livet och som rört upp känslor. Denna bearbetning kom av att deltagarna 

under yogan fick en chans att ta en paus och känna in, på detta sätt kunde de möta det som 

hade orsakat upprörda känslor och samtidigt använda yogan och meditationen för att ta sig 

igenom känslorna.   

Jag ville ju bara fälla någon spydig kommentar...men när vi väl började köra så 

liksom...jag fokuserade bara på min andning och slängde inte ett öga på henne... efter ett 

tag in i passet så slutade jag tänka på henne överhuvudtaget...Jag var nästan lite löjligt 

stolt över mig själv. – Nina beskrev en situation då hon mötte en person på en yogaklass 

som hon hade en negativ relation med.  

Utöver att något från livet bearbetas i yogan förklarade flera deltagare dessutom att processen 

kunde gå åt andra hållet. Saker som de behövde öva på i livet kunde de öva på mattan. Detta 

skedde oftast med hjälp av en intention.  

Nej men vara kvar i en position lite längre och se vad som händer. Istället för att gå 

direkt in i nästa. Fast jag känner för att gå ur den nu, men jag håller kvar...När man 

märker att man inte har andningen, då är det lätt att vilja fuska...istället att faktiskt vara 

kvar i det en stund. Och låta det i alla fall lugna sig lite grann. – Maria om att öva 

tålamod. 

 

 

Yogans påverkan på livet 
 

     Utvecklad relation till sig själv. Flera deltagare uppgav att yogans effekt på längre sikt gav 

en större medvetenhet om sig själv både fysiskt och psykiskt. De fysiska aspekterna innebar 

bland annat att personen var mer uppmärksam på sin kropps signaler och behov. 

 

Det här att dagarna inte bara går och man lever i tankarna...man känner i kroppen, man 

börjar lyssna till kroppens signaler liksom...man känner tröttheten, man känner pulsen 

som ökar, man känner trycket över bröstet som man inte känt förut...då har man ju bara 

kört för att man inte har känt de här varningssignalerna. – Katrin 

 

Deltagarna kände även en ökad medvetenhet om sina egna tankar och känslor och upplevde 

att de kunde distansera sig från dessa, ta en paus och se situationer i ett nytt perspektiv.  

 

When something happens...Instead of reacting...yoga has taught me to like take a 

moment and go inside and ask myself, is this right? Instead of jumping to like a 

negative reaction I give myself the space that I learned from yoga to really question why 

this is going on. – Hanna. 
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Alla deltagare upplevde att de genom att utföra yoga hade utvecklat en högre självkännedom 

och vissa kunde beskriva det som att de hade hittat sig själva. Flera deltagare menade också 

att eftersom yogan uppmuntrade till att lyssna in sin kropp och anpassa yogan efter sina behov 

så började de också uppmärksamma sina behov ute i livet.  

 

Men just att lugna ner sig, gör ju att man blir känsligare för vad man mår bra av och inte 

mår bra av...Jag har ju ändrat hela mitt liv, mycket på grund av yoga, alltså bytt jobb, 

flyttat ut på landet...mycket som jag insett att jag lever ju ett liv som min kropp, mitt 

nervsystem inte mår bra av. - Katrin. 

 

Det tillåtande momentet som pågick under en yogaklass var något som samtliga deltagare tog 

med sig ut ifrån yogasalen. Flera deltagare ansåg att yogan hjälper dem att låta tankar och 

känslor komma och gå istället för att fly från dem. Sex av deltagarna upplevde också att 

eftersom de tillät sig själva att känna efter och lyssna in sina egna behov under klasserna har 

de lärt sig att sätta gränser och säga ifrån i vardagen och istället prioritera sådant som ökar 

välmåendet. 

 

Jag har blivit mer inkännande tror jag. Och inte ignorerar signaler som kroppen ger, för 

det är man ju annars tänker jag liksom uppfostrad till nästan...Man ska ha tusen bollar i 

luften...Och yogan tycker jag gör det liksom på något sätt tillåtet att prioritera och välja 

bort saker och sådär. Eller jag skyller på yogan. - Maria.  

 

     Utvecklad relation till andra. Något som alla deltagare upplevde var att yoga påverkade 

deras relationer, både med främmande människor och i nära relationer. Det som fångades av 

alla var att de själva upplevde mer förståelse och empati för sin omgivning än vad de ansåg att 

de hade innan. De menade att den ökade mentala närvaron som yogan bidrog med gav dem en 

chans att uppmärksamma andra människor. Annika beskrev det ”Förut såg jag nog inte 

människor...Jag hinner lyssna på folk. Frågar jag hur det är så får jag faktiskt lyssna”. Flera 

deltagare kände också att de hade utvecklat en ökad förståelse för sina egna känslor eftersom 

det var något de fick möta på mattan och därför förstod de andra bättre, och att yogans filosofi 

hela tiden påminde om detta, som Doris meddelade i sin intervju: ”also from the philosophy, 

learning about compassion, learning the eight limbs and how to devote to the people, to the 

self and understand why people are behaving the way they do instead of just judge.”.   

      

     Utvecklad relation till livet. Sju av deltagarna förklarade att yogan påverkade dem inte 

bara på det personliga planet, utan effekten speglades också i deras relationer till andra 

människor. Att yogan påverkar hela deras förhållningssätt till livet var återkommande i flera 

intervjuer. Flera av deltagarna menade att detta berodde på ett skifte i perspektiv. Yogans 

uppmuntran till att vara närvarande och observant utan att reagera gav deltagarna en chans att 

se sig själva utifrån och tänka efter på ett sätt som de inte hade gjort innan. Flera personer 

upplevde också en ökad nyfikenhet kring yogans filosofi och att de, efter att ha börjat med 

yoga, blev mer insatta i yogans andra grenar. Oftast anammade inte deltagarna endast den 

fysiska aspekten, utan även meditationen, andningen och den filosofiska delen i yoga. 

 

Det finns en hel historia och en kultur bakom det... en struktur som jag kan liksom luta mig 

mot litegrann. Det tycker jag är skönt. Att jag kan hänga upp liksom min känslor eller 

tillstånd på någonting.  - Maria 

 

Yogan fungerar i flera fall som ett verktyg för att hantera livshändelser och dessa kunde ta 

olika former beroende på vad deltagarna själva gick igenom. Flera deltagare använde sig av 
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begreppet livsstil, med syftningen att yogan inte bara är något som sker under en yogaklass 

utan att det också utövas i det vardagliga livet, detta exempelvis genom att fokusera på 

andningen i situationer som kan upplevas som stressframkallande eller genom att använda sig 

av yogans filosofi för att bli medveten om sitt eget sätt att tänka eller bete sig. Sofie 

förklarade känslan av att ha yogan som livsstil i sin intervju: ”Jag tror man hittar till den 

här...här är jag. Man hittar en acceptans. Och jag kommer ha saker att jobba med (i livet) hela 

tiden. Det kommer aldrig sluta så jag kommer behöva yogan hela tiden”. 

 

Diskussion 

Syftet med denna undersökning var att studera människors helhetsupplevelse av yoga, från 

vad som motiverar en människa till att börja yoga till hur människor upplever att yogan har 

påverkat dem ute i livet. Eftersom tidigare forskning i endast begränsad omfattning berör 

området hur yoga upplevs och dess koppling till effekterna av det, har detta varit fokuset i 

denna undersökning. Resultatet visade att yogan är en aktiv process där människor medvetet 

kan möta sig själva på ett tillåtande sätt. Detta utvecklar i sin tur människors perspektiv och 

deras relationer till sig själva, till andra människor och till livet. Däremot skiftade detta 

perspektiv allt eftersom deltagarna höll på med yoga. 

 

 

Yogas effekt på individens relation till sig själv 

 

Sju av åtta deltagare började med yoga för att de var tvungna att bearbeta något. Detta kunde 

vara emotionella problem, såsom stress eller depression, men yogan kunde också användas 

för att bearbeta fysiska skador eller smärtor. Deltagarna hade en idé om att yogan skulle 

hjälpa läkningsprocessen. Flera deltagare menade dessutom att de med stor sannolikhet inte 

hade kommit i kontakt med yoga om de inte hade haft behovet av att bearbeta dessa 

emotionella eller fysiska problem och två deltagare menade att de hade negativa fördomar om 

vad yoga innebär. Detta antyder att det finns en tro på att yoga på yogans effekt, trots att en 

person är negativt inställd till yogan. Detta antagande styrks av en tidigare studie av Rizer, 

Fagan, Kilmo och Rath (2016) som undersökte sambandet mellan människors tro på att 

meditation ökar välmående och att utföra meditation i praktiken. Den studiens resultat visade 

att människor med en tro på att meditation fungerar mediterar i större utsträckning än 

människor som inte tror på meditationens effekt. Resultatet att deltagare väljer att utföra yoga 

för att bearbeta något styrks till viss del av de tidigare studier som undersökt motivationen 

bakom yoga där majoriteten av resultaten visade att människor ofta väljer att göra yoga för att 

just bearbeta något, i detta fall reducera stress (Jarry et al., 2017; Park et al., 2016). Något som 

däremot skiljer sig från tidigare studier är att endast en deltagare i denna undersökning 

uppgav att den började med yoga av fysiska skäl, i det här fallet för att få ökad flexibilitet. 

Dessutom nämnde endast en deltagare att det var någon i omgivningen som uppmuntrat dem 

till att börja, och detta var en sjukgymnast och inte en familjemedlem eller annan närstående. 

Detta var något som i andra studier ansågs vara centralt (Lewis, 2008; Wertman et al., 2016). 

Orsakerna i denna studie var bland samtliga deltagare istället individuella. Variationen i dessa 

resultat kan ha ett samband med att deltagarna i just denna undersökning hade något som de 

specifikt behövde bearbeta, medan de andra studierna visade på att orsakerna till att 

människor börjar med yoga kunde variera utifrån flera olika aspekter. Hade deltagarna i denna 

studie inte haft en lika tydlig målinriktning kan resultatet ha kommit att se annorlunda ut. 

Däremot beskriver andra studier att det ändå finns en idé bland människor om att yoga ska 

bidra med något, även om orsakerna och målen skiljer sig åt ligger det en tro om att yogan ska 
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ta dem till dessa (Park et al., 2016). Så även om motiven skiljer sig åt föreligger en likhet i det 

att det finns en tilltro till yogans kapacitet, något som var återkommande i denna 

undersökning. Detta kan påverka både motivationen till att fortsätta trots att upplevelsen av 

yoga kan obehaglig och orsaka starka känslor som flera deltagare beskrev. 

     Tidigare studier har visat att yoga kan öka det generella välmåendet. Som bland annat 

framkom i studier av Jarry et al. (2017) och Michalsen et al. (2005), där yoga minskade stress 

och ökade välbefinnande. Men vad i yogan som orsakar detta upplevda välbefinnande 

identifierades inte. Detta framkom däremot i denna undersökning vid studerandet av 

kopplingen mellan vad som upplevs under tiden en människa gör yoga och vilka effekter det 

har. Något som samtliga deltagare betonade var att den fysiska delen i yogan, som ofta 

dominerade passen, inte gick att separera från den mentala biten, alltså meditationen. De 

menade att momenten i yogan kräver ett konstant fokus på att stanna i nuet och lyssna in 

kroppen. Detta visade sig sedan ha en påverkan på hur deltagarna responderade på yogans 

effekt både på dem själva, i relationen till deras omgivning och till livet.  

     Flera deltagare uppgav också att yogan som aktivitet var uppmuntrande på det sättet att det 

inte fanns någon prestige, inget att vinna, dessutom menade deltagarna att yogan gav utrymme 

för dem att möta sig själva. De fick möta sina känslor och sin kropp i en tillåtande miljö. Och 

de beskrev att detta sedan hjälpte dem att lära känna sig själva och att uppmärksamma sina 

behov i vardagen. Ett intressant resultat var också att deltagarna menade att yogan hade lärt 

dem att sätta gränser när de hamnade i situationer som kunde kännas stressande eller 

emotionellt jobbiga samtidigt som de beskrev att de hade lärt sig att stanna i situationer som 

upplevdes som obehagliga. Detta kan te sig som en motsägelse vid första anblicken. Men som 

det framkom i resultaten av Jarry et al. (2017) blev människor mer bestämda av att utföra 

yoga, detta i samband med att yogan uppmuntrar ökad självkännedom kan eventuellt lära 

människor uppmärksamma när en konflikt är värd att möta och när det är dags att säga ifrån.  

     Något som är värt att notera är just resultatet att deltagare ofta hade ett behov av att börja 

på yoga. Detta framkom även i tidigare studier (Jarry et al., 2017; Lewis, 2008; Park et al., 

2016; Wertman et al., 2016). Samtidigt beskrev sex av deltagarna att de var drivna som 

personer och yogan gav dem en chans att varva ner. Detta tillsammans med att yogan ofta 

orsakade starka känslor, och inte sällan obehagliga, samtidigt som det uppmuntrar till närvaro, 

visar på att det kanske är en viss typ av människor som fastnar för yoga. Drivna personer som 

inte själva vet hur de ska ta det lugnt får ett konkret verktyg att hantera situationer.  

 

 

Yogans effekt på individens relation till omgivningen 
 

Att yogan påverkar hur människor hanterar sina relationer och människor runt sig var ett 

ämne som alla deltagare berörde i olika former. Irwin och Miller (2016) menade att det var ett 

resultat av den ökade medvetenheten, och att den fick människor att på så sätt uppmärksamma 

sin omgivning. Ross et al. (2014) uppmärksammade också detta skifte, där deltagarna 

upplevde att deras attityd hade förändrats generellt och att detta i sin tur speglades i 

relationerna. Detta bekräftades även i denna studie, där deltagarna beskrev en form av 

attitydförändring, men flera specificerade ytterligare vilken typ av påverkan som gjorde att 

deras relationer förändrades. Samtliga deltagare beskrev att självkännedomen som de 

utvecklar med yogan gör att de har en annan förståelse och empati för andra människor. Att 

yogan dessutom upplevdes som tillåtande av samtliga personer kan bidra till att personer är 

mer tillåtande och accepterande till andras människors tankar och känslor, något som Irwin 

och Miller (2016) också analyserade.  

     Det resultat angående människors upplevelse av yoga som kanske gett det mest centrala 

temat i denna undersökning i koppling till syftet är att människor upplevde att yogan relaterar 
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till livet. Detta kunde ta olika former men berördes av samtliga deltagare. Flera deltagare 

hänvisade till yogans filosofi, de åtta stegen, och menade att dessa kunde användas som ett 

verktyg i livet för att hantera situationer de kunde ställas inför. Detta resultat får stöd av 

studien som utfördes av Ross et al. (2012), där resultatet visade att personer som praktiserat 

yoga länge ofta praktiserade andra moment inom yoga, såsom filosofin. Många menade att det 

var ett skifte i perspektiv, eftersom de tränade just närvaro och att acceptera saker för vad de 

är så lärde de sig att se saker från ett distanserat håll utan att snabbt reagera. 

 

 

Styrkor och svagheter 
 

För att upprätthålla en god validitet formulerades frågorna noggrant med hänsyn till 

frågeställningen för att kunna ge svar på det som eftersöktes. I analysarbetet bearbetades de 

olika momenten systematiskt. En svaghet med denna studie är att författaren själv är 

yogalärare, vilket skapar en förförståelse som riskerar att vara biased av en positiv inställning 

till yogan effekter. Resultatet kan därför ha påverkats både under intervjuer i den bemärkelsen 

att vissa svar kan ha blivit uppmuntrade eller fått mer fokus. Detsamma gäller analysarbetet, 

där balansen mellan att behöva vara tolkande och objektiv var något som författaren försökte 

upprätthålla. Däremot krävdes en viss nivå av förförståelse för att kunna göra tolkningar av 

deltagarnas svar, då de ibland berörde begrepp och aktiviteter som för en utomstående hade 

varit oförståeliga. Eftersom yoga är ett relativt nytt och snävt forskningsområde kan det 

tänkas vara så att människor som redan är intresserade av ämnet och besitter en viss 

förförståelse för det är just de som bestämmer sig för att undersöka det. Detta kan i sin tur 

leda till att det finns en idé eller förhoppning om hur studien kommer att utveckla sig.  De 

flesta studier har dessutom fått positiva resultat, vilket visserligen kan vara ett tecken på att 

yoga endast har positiva effekter men det kan också vara ett resultat av en forskning påverkad 

av bias. Detta gäller även deltagare som ställer upp i undersökningar berörande ämnet yoga. 

Som tidigare har noterats finns det ofta tydliga anledningar till att både börja med och utöva 

yoga och dessutom idéer om vilken effekt yoga kan ha. Detta kan bidra till att deltagare redan 

innan är positivt inställda till yoga, vilket kan skapa en större effekt på resultatet än om 

studien utförts på neutralt inställda deltagare. Däremot är yoga en aktivitet som inte bara 

utförs fysiskt utan också mentalt, vilket i sig kräver ett medvetet engagemang för att uppnå 

resultat. Därför finns det uppenbara svårigheter att forska om ämnet yoga på ett objektivt sätt. 

     I denna studie genererades temat att motivationen till varför människor börjar med yoga är 

att de har emotionella och fysiska problem som de vill bearbeta, något som skiljer sig från 

majoriteten av tidigare studier där resultaten har visat på att människor ofta har fler än en 

anledning till att börja på yoga. Detta skulle kunna visa på en brist vid intervjutillfället där 

djupare frågor om motivationen till yoga inte ställdes, dels för att temat kring att något 

behövde bearbetas fick större uppmärksamhet men också för att fokuset låg på att undersöka 

upplevelsen av yoga och vad människor får med sig ut i livet från det de praktiserar på 

mattan. 

 

Förslag till framtida forskning 
 

Eftersom resultatet visade på kopplingar mellan upplevelsen av yoga och dess effekter, där 

några centrala teman framkom, kan det vara av intresse att djupare undersöka dessa olika 

komponenter i samband med effekterna av yoga. På detta sätt går det att tydligare urskilja vad 

det är i yoga som gör att människor ofta upplever ett ökat välmående. Bland annat skulle det 

vara intressant att studera varför människor upplever sig som mer gränssättande, något som 

skulle kunna vara till nytta både i vardagen och på arbetsplatser. Dessa komponenter kan 
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eventuellt också appliceras på andra metoder för att öka välbefinnandet hos människor ur ett 

helhetsperspektiv. Dessutom skulle vidare forskning ytterligare kunna undersöka 

föränderligheten i motivationen i jämförelse med annan fysisk träning för att se om den 

förändrar sig även där eller om det är unikt för yogan. Skulle detta vara fallet skulle denna 

nyvunna information kunna användas till att utforma metoder för att motivera människor till 

att själva öka sitt välmående.  
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