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Abstract 
Studien ämnar till att undersöka anledningarna till samt resultatet av att yoga har blivit så 

populärt i Sverige, sett till sekulariseringsprocessen i Sverige idag, att det som ett resultat 

bidragit till att det erbjuds som en hälsofrämjande träningsform till skolpersonal på en 

gymnasieskola i Sverige. Vi har därför undersökt lärares och skolpersonals upplevelser av 

personalyoga, främst kundaliniyoga, som ett verktyg för stresshantering och tittat på yogans 

religiösa bakgrund. Sex kvalitativa intervjuer, där både lärare, skolpersonal och 

yogainstruktör blivit intervjuade har genomförts, transkriberats och analyserats. Resultatet 

visade att samtliga respondenter ansåg att yoga fungerar stressreducerande men endast en av 

de sex respondenterna ansåg att yoga var religiös utövning. Nästan alla respondenter var dock 

medvetna om att yoga har religiösa rötter i hinduism och buddhism, men samtidigt ansåg 

samtliga respondenter att målet med personalyogan endast var avkoppling i hälsofrämjande 

syfte. Utifrån resultatet har vi dragit slutsatsen att respondenterna är påverkade av 

sekulariseringsprocessen i Sverige samt att synen på yoga har gått från en mer religiös 

handling till en allt mer filosofisk väg och förhållningssätt i västvärlden. 
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1 Inledning 

Yoga används idag världen över som en populär metod att varva ner och få en medvetenhet 

om sin kropp och själ. Den utgår främst ifrån en samling filosofiska tankar från en bok kallad 

Yogasutras, skriven av Patanjali någon gång under 100-talet efter vår tideräkning (De 

Michelis 2005:1). I Sverige används yoga idag bland annat som en träningsform, hälsoterapi 

och i vissa fall även för koncentration och avkoppling inom skolvärlden. Användningen av 

yoga är väl omdiskuterat och användningen av yoga i skolan har fått stort utslag i media. Ett 

beslut taget av Skolinspektionen 2012, där en skola i Stockholm blivit anmäld för att ha 

utövat yoga som ett religiöst inslag i verksamheten, avslogs. Där framkom att yoga syftat till 

hälsa och välmående och inte till något religiöst. Enligt Skolinspektionens beslut stred därför 

inte utövandet av yoga mot skollagens bestämmelser om konfessionella inslag i 

undervisningen.  

 

Inom skolvärlden idag finns en pågående diskussion kring lärares stress och ökad 

arbetsbelastning; något som även vi har märkt av som blivande gymnasielärare under våra 

praktikperioder och när vi varit verksamma i läraryrket. Den 18 augusti 2016 publicerade 

BMC Public Health en studie; Burnout among Swedish school teachers - a cross-sectional 

analysis som visar på att lärare är i stor riskzon att drabbas av stressrelaterade sjukdomar. 

Studien visade på att hälften av lärarna antydde någon grad av utbrändhet på grund av bland 

annat låg självkänsla, dåligt ledarskap och ökade arbetskrav. Även om cirka hälften av lärarna 

inte visade några allvarligare symptom av utbrändhet pekar resultaten ändå på ett behov att 

införa och genomföra åtgärder som motverkar och minskar stress bland lärare. 

 

Lärare i Sverige har under de senaste decennierna genomgått omfattande skolreformer, 

organisatoriska förändringar, ny lagstiftning och styrning av skolor samt en omfattande 

privatisering. Trots att höga nivåer och negativa effekter av lärarstress har dokumenterats har 

få studier gjorts om vilka verktyg lärare kan använda sig av för att förhindra stress. Vi anser 

därför att det finns ett behov av att undersöka vilka verktyg som kan tänkas vara användbara 

för att motverka och hantera stress för lärare. Som blivande gymnasielärare i religionskunskap 

är vi också intresserade av hur och varför yoga har fått ett så stort intresse i Sverige och vill 

därför undersöka om sekulariseringsprocessen i Sverige har påverkat hur man ser på yoga 

idag. Vi har av den orsaken valt att undersöka hur yoga, som verktyg för stresshantering, har 
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gått från religiös handling till hälsoterapi. En gymnasieskola i Sverige erbjuder sina 

medarbetare 90 minuter personalyoga i veckan och vi har därför gjort en studie på hur yoga 

har påverkat lärarnas stressnivå och hur de tänker kring yogans religiösa bakgrund. Vi har 

genomfört sex kvalitativa intervjuer med lärare och skolpersonal om deras egna upplevelser 

kring yoga och hur det har påverkat deras arbetssituation samt hur de använder yogan som ett 

verktyg för stresshantering i sitt yrke. Vi har även utfört en litteraturstudie på hur yoga har 

utvecklats från en religiös handling med rötter i buddhism och hinduism till en modern 

hälsoterapi i Sverige sett till sekulariseringsprocessen i Sverige idag.  

 

2 Syfte och problemformulering 

Syftet med vår studie är att genom en kvalitativ undersökning studera skolpersonal och lärares 

egna upplevelser av personalyoga då personalyogan erbjuds en gång i veckan på en 

gymnasieskola i Sverige som ett verktyg för stresshantering. Vi har även studerat hur 

skolpersonalen tänker kring yogans religiösa koppling och även gjort en omfattande 

litteraturstudie för att se hur ett träningsfenomen som exempelvis yoga, har gått från religiös 

handling till en träningsform sett till den rådande sekulariseringsprocessen i Sverige idag.  

 

Utifrån vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

  

• Hur upplever skolpersonalen yogans religiösa bakgrund och koppling utifrån 6 

kvalitativa intervjuer med skolpersonal varav 4 gymnasielärare, en skolsköterska samt 

en yogainstruktör, baserade på skolpersonalens upplevda erfarenheter? 

 

• Hur fungerar yoga som ett verktyg för stresshantering utifrån 6 kvalitativa intervjuer 

med skolpersonal varav 4 gymnasielärare, en skolsköterska samt en yogainstruktör, 

baserade på skolpersonalens upplevda erfarenheter? 
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3 Bakgrund 

3.1 Yoga 
Yoga har sina rötter i indisk filosofi och är starkt förknippad med både hinduism, buddhism 

samt även jainism (Eliade 2009:4). Ordet yoga härstammar från yuj, som på sanskrit betyder 

‘att förena’ (Rodrigues 2006:125).  Föreningen syftar till att binda samman det individuella 

medvetandet med det universella medvetandet på ett spirituellt plan vilket görs i form av 

kroppslig ansträngning och mental disciplin. Betydelsen av begreppet yoga är kontroversiellt 

på grund av att målet för utövandet är olika i olika yogaskolor; bland annat kan målet vara en 

åtskillnad av självet men också en förening med gud. Den vanligaste definitionen av yoga är 

dock förening (Jacobsen 2004:247-248).  I Yogasutras, yogans mest framstående filosofiska 

verk skriven på sanskrit, översätts yoga till ‘upphörande av sinnesaktiviteter’ men i 

kommentartexten till Yogasutras, Samkhyapravacana, betyder yoga ‘koncentration’ 

(Jacobsen 2004:248; Rodrigues 2006:126).  

 

Enligt Jacobsen, professor i religionsvetenskap, kan begreppet yoga också definieras utifrån 

fem aspekter; yoga som en disciplin för att nå ett uppsatt mål, yoga som teknik för att 

kontrollera sinnet och kroppen, yoga som ett namn för en särskild skola eller filosofiskt 

system, yoga i kombination med andra ord för att referera till traditioner som specialiserar sig 

i olika tekniker eller yoga som målet med utövningen (Jacobsen 2004:249). 

 

Det är svårt att finna en specifik tidpunkt för yogans uppkomst. Arkeologer har genom 

utgrävningar funnit sigill av lera, stämplar med bilder på olika yogafigurer samt statyer 

föreställande bland annat guden Shiva (Jacobsen 2004:76). Dessa fynd har bidragit till 

kunskap om att yoga är en av världens äldsta levande andliga traditioner och uppskattas ha 

uppkommit under induskulturen ca 3000 f.v.t (Jacobsen 2004:72). Det som är konstaterat är 

att yoga är en av de sex darsanas. Darsana betyder världsuppfattning eller filosofiskt system. 

De sex ortodoxa darsanas inom hinduismen är Samkhya-, Yoga-, Nyaya-, Vaisesika-, 

Mimamsa- och Vedantadarsana och kännetecknas av att de erkänner Vedaskrifterna (Jacobsen 

2004:232).  
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I vår studie är det yoga som är av intresse och därför är det endast den darsana som kommer 

att förklaras ytterligare. Yogadarsana är ett av de filosofiska systemen där målet är att frigöra 

sig från tre olika typer av smärta; kroppslig, yttre påverkan samt andra yttre abstrakta krafter 

(Bernard 1947:87). Patanjali, som levde ca 300 e.vt, var en av de mest inflytelserika indiska 

filosoferna och var författare till skriften Yogasutras som innefattade metoder att nå 

upplysning (Jacobsen 2004:248; Rodrigues 2006:126). Dessa 195 korta verser är 

grundläggande för den yogiska filosofin och består av Patanjalis åttafaldiga väg som 

innefattar; moralisk disciplin (yama), återhållsamhet (niyama), kroppsställning (asana), 

andningsreglering (pranayama), bortdragande av sinnesintryck (pratyahara), koncentration 

(dharana), meditation (dhyana) och extas (samadhi). Genom dessa olika steg inom yoga kan 

människan uppnå ett slut på lidande och därmed även få ett slut på återfödelse som inom 

hinduismen kallas för moksha och inom buddhismen för nirvana (De Michelis 2005:168-169; 

Jacobsen 2004:254).  

 

3.1.1 Kundaliniyoga 

Kundaliniyoga är en form av yoga som har utvecklats från tantrismen och bygger på 

föreställningarna om att det finns en kvinnlig energi i kroppen som ska väckas (Rodrigues 

2006:263). Energin ska sedan vandra igenom kroppen och olika energicentrum så kallade 

chakras (Jacobsen 2004:218). Det finns sju olika chakras som är sammankopplade med olika 

kanaler, nadier, och genom dessa kopplas chakras ihop och olika energiutbyten sker 

(Rodrigues 2006:263). Dessa energicentra och kanaler förknippas med olika gudar och ljud 

och kan sedan åkallas i människans kropp. När kundaliniyoga praktiseras används olika 

mantran och andningstekniker för att stimulera olika chakras och nadier i kroppen (Jacobsen 

2004:218). Målet är att väcka kraften Kundalini för att sedan få kraften att vandra uppåt i 

kroppen längs de olika chakras, tills kraften kommer till hjässan. När den kvinnliga kraften 

Kundalini, i den nedersta chakran, återförenas med det manliga, i den högsta chakran i 

hjässan, anses till exempel utövaren vara frälst och själen (atman) och världssjälen (brahman) 

har ingått i en förening (Jacobsen 2004:219; Rodrigues 2006:264). 

 

En relevant bok för denna studie, trots att är av en mer populärvetenskaplig karaktär, är av 

författaren Wiveca Hjalmarsson, kundaliniyoga- och meditationslärare som innehar en 

filosofie kandidatexamen i religionsvetenskap. Boken handlar om kundaliniyoga där fokus 

framförallt ligger på andningen. Vi valde att använda boken då vi anser att den speglar dagens 
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åsikter kring kundaliniyoga. Hjalmarsson menar att det inte går att vara stressad och samtidigt 

andas djupa långa andetag (Hjalmarsson 2004:14). Vidare beskriver hon att den traditionella 

yogan, som främst utövades av yogis, användes för att dra sig undan världen medan den yoga 

som används i det västerländska samhället idag främst syftar till att motverka många av de 

hälsorisker som det moderna samhället bidrar till, och då bland annat stress (Hjalmarsson 

2004:12). Hjalmarsson yrkar på att genom att utöva kundaliniyoga kan människan ta kontroll 

över stressen då det bästa verktyget för att motverka stress är djupandning. Hon menar också 

att genom att utöva kundaliniyoga stärker människan sitt nervsystem vilket gör att man kan 

hantera stressade situationer bättre (Hjalmarsson 2004:14). 

 

 

3.1.2 Modern yoga 

Uttrycket Modern yoga används idag som en term för att hänvisa till olika former av yoga 

som främst har utvecklats genom samverkan mellan olika personer som sedan spridit yogan 

till Europa och USA. Swami Vivekananda var en nyckelperson som levde i slutet av 1800-

talet och spred kunskap om yoga vidare till Europa (Jacobsen 2004:258) och Gopi Krishna, 

som skrev om sina egna erfarenheter och ökade medvetenheten och kunskapen om 

kundaliniyoga under 1900-talet (Feuerstein 1998a:167). Dessa två personer för att namnge 

några, tillsammans med flera andra. har intresserat sig av yogatraditionerna som återfinns i 

både hinduism och buddhism och sedan spridit fenomenet vidare till andra delar av världen än 

Asien (De Michelis 2005:2). Begreppet modern yoga uppkom för ca 150 år sedan och syftar 

både till sin ålder men även till dess geografiska och kulturella spridning (De Michelis 

2005:3).  

 

Ernst Troeltsch (1865-1923) teolog och religionsfilosof, beskriver framväxten av 

indiskreligion och främst hinduism i Europa som mystisk och andlig. Troeltsch menar att 

uppkomsten av denna religion, som han benämner som cultic esotericism; ‘mystic and 

spiritual’, var menad för de utbildade samhällsklasserna. I Europa fanns ett motstånd till 

kristenortodoxi och praxis och därför sökte sig spiritualismen och den romantiska esoterismen 

till andra andliga riktningar. Eftersom den klassiska hinduismen framförallt förespråkade 

gudsdyrkan och vidskeplighet var det neo-hinduism, nyreligiösa rörelser som hämtade 

inspiration från hinduismen, som framför allt blev populära. Neo-hinduism tolkas som en väg 

bort från den klassiska gudsdyrkan inom traditionell hinduism. Runt 1850-talet var det den 
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romantiserade bilden av Indien som var den generella uppfattningen i Europa. Detta bidrog 

till ett ökat intresse för indisk religion och en tillströmning av hinduiskt inspirerad esotericism 

i Europa (De Michelis 2005:71-72). Intresset för indisk religion har bidragit till att många 

svenskar har en positiv syn på indisk kultur. En annan anledning till denna positiva syn är att 

buddhismen har anpassats till västerländsk modernitet. Detta genom att buddhistiska 

grundtexter har översatts och anpassats till västerländsk tankevärld då det fanns ett behov av 

att visa att buddhismen inte var sämre än kolonialherrarnas västerländska åskådning (Thurfjell 

2015:176). De anpassningar som gjordes var att fokus flyttades från rituell praktik till ett mer 

filosofiskt tankesätt samt tron på övernaturliga företeelser och exempelvis tron på mirakel 

dämpades för att istället förstärka religionens kompabilitet med logiskt tänkande och modern 

vetenskap (Thurfjell 2015:177). Dessutom präglades den moderna buddhismen av 

jämställdhet mellan människor istället för en hierarkisk munkreligion vilket låg närmare de 

västerländska åsikterna. Det är alltså individen som står i fokus och inte, som i den 

traditionella buddhismen, kollektivet (Thurfjell 2015:177). Inom den buddhistiska 

modernismen fick människans inre stor betydelse och självanalys fick en central roll istället 

för tidigare kollektiva riter. Detta påstås bero på det kristna protestantiska inflytandet och 

buddhismen anses därmed privatiserad (Thurfjell 2015:177). I och med denna privatisering av 

buddhismen förändras också synen på meditation. Ursprungligen var meditation en teknik för 

asketiska munkar och nunnor att nå upplysning men i och med en modernisering används nu 

istället meditation för att öka medvetenhet i närvaron i livet (Thurfjell 2015:178). Enlig 

Thurfjell axlar den moderna buddhismen den kristna protestantismens antipati mot hierarkier 

och ritualer (Thurfjell 2015:178). Svenskarnas positiva syn på buddhismen beror alltså på en 

modernisering av indiska religioner, innefattande vissa likheter med den kristna 

protestantismen. 

 

3.1.3 Yogans utveckling till hälsoterapi 

Yoga är ett mångsidigt fenomen (Jacobsen 2004:247) vilket innebär att yoga kan och har 

använts på många olika sätt, beroende på vad utövarens mål med yogan är.  Det finns alltså en 

stor mångfald inom yogatraditionerna där flera av yogaformerna är teistiska, knutna till en 

gudstro (Jacobsen 2004:256). Idag är yoga ett globalt fenomen och även i Sverige finns det 

idag en rad olika yogaformer men som framförallt används som fysisk och mental 

träningsform. 
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Utifrån hinduistiska urkunder brukar yogan delas in i fyra olika former; mantrayoga, 

hathayoga, layayoga och rajayoga. I vår studie har vi valt att fokusera på Kundaliniyoga, som 

är en form av layayoga, eftersom det under personalyogan främst utövas kundaliniyoga. 

Layayoga syftar till att rena den subtila kroppens ådror och att väcka kundalinikraften precis 

som inom kundaliniyoga (Jacobsen 2003:256; Feuerstein 1998b:182-183). Genom att lägga 

mer vikt på att använda sin egen kropp i olika kroppsrörelser och kroppsställningar så kallade 

asanas, samt att bemästra sin andning kan de osynliga kanalerna som förbinder de olika 

energicentra i kroppen också rensas (Jacobsen 2003:257). 

 

Kundaliniyoga dök framför allt upp under 1990-talet i Sverige men är i sig inte något nytt 

yogafenomen. Kundaliniyoga har sina rötter inom hinduismen och är även ett välkänt begrepp 

i nyreligiösa kretsar i västvärlden enligt Liselotte Frisk, lektor i religionshistoria (Frisk 

1998:92). Sikhen Yogi Bhajan emigrerade från Pakistan till USA i slutet av 1960-talet och 

startade en organisation kallad 3HO, Healthy, Happy, Holy Organization. Organisationen 

byggde sin lära på kundaliniyoga, en yogaform som har funnits i flera hundra år men inte lärts 

ut offentligt i västföre Yogi Bhajan (Feuerstein 1998b 336-337). Vidare anses Tomas Frankell 

som den person som startat Kundaliniyoga-rörelsen i Sverige. Frankell fick under en 

föreläsning med Yogi Bhajan en djup relation och utvecklade sedan kundaliniyoga i Sverige 

dock utan att knyta sig an till 3HO. På 90-talet började Frankell lära ut kundaliniyoga och 

1993 startade den första yogalärarutbildningen inom kundaliniyoga (Frisk 1998:92). På grund 

av att Frankell har valt att inte knyta an till organisationen 3HO och inte heller konverterat till 

sikhismen har kundaliniyoga i Sverige en svagare länkning till Yogi Bhajan än i många andra 

länder (Frisk 1998:94). 

 

3.2 Det sekulariserade Sverige 
Enligt religionshistoriker Thurfjell är svenskar ett avkristnat folk; andelen troende och 

praktiserande kristna minskar för varje år då till exempel allt färre döps och konfirmeras 

(Thurfjell 2015:17).  Thurfjell tar också upp problematiken kring hur man skall mäta och 

undersöka en sekularisering i Sverige då han menar att beroende på vad det är som mäts, får 

man också fram olika svar. I likhet med Thurfjell diskuterar även Frisk att begreppet 

sekularisering är mycket komplext och de båda anser att det kan vara invecklat att mäta den 

svenska sekulariseringen i statistik. Statistiska mätningar visar dock bland annat att människor 

i Sverige har minskat sitt kristna engagemang men också ett minskat antal besök på 
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gudstjänster (Frisk 1998:205) samtidigt som en studie gjord 2005 visar att många av de 

svenskar som svarar att de inte tror på en gud ändå uppger att de tror på något. Vidare visar 

studien att 53 % av det svenska folket svarade att de trodde på något slags ande eller livskraft. 

Även andelen svenskar som svarade att det inte tror på någon gud, övernaturlig makt eller 

kraft minskade från 17 % till 11 % mellan 1981 och 1997 (Thurfjell 2015:25). Det är därav 

komplicerat att mäta exakt hur sekulariserade svenskarna är då det beror på flera olika 

faktorer, vad man mäter och på vem som utför mätningarna. Vidare menar Thurfjell att det 

därför inte går att utläsa en tydlig sekulariseringsprocess, eftersom svenskar snarare har 

förändrat sina religiösa föreställningar, tankar och mönster än att de har försvunnit helt vilket 

McGuire, religionssociolog, beskriver som en process som har lett till en privatisering av 

religion (McGuire 2002:286-287). Relationen till den institutionaliserade kristendomen har 

förändrats under de senaste 100 åren, men inte nödvändigtvis på det sätt att svenskar har blivit 

mindre religiösa, snarare att religiositeten har tagit en annan form (Thurfjell 2015:25). Detta 

är endast ett exempel på hur kyrkan har förlorat makt och inflytande över det svenska 

samhället, men inte att religiositeten i sig har minskat bland det svenska folket. I skolorna har 

exempelvis religionsundervisningen gått från att vara konfessionell till icke-konfessionell 

samt att människor idag inte drivs av samma religiösa och moraliska plikter utan nuförtiden är 

det vanligare att människor exempelvis avstår från rökning och alkohol av främst av hälsoskäl 

istället för att avstå på grund av religiösa anledningar (Frisk 1998:205). 

 

Många svenskar har även en positiv syn till att individuellt plocka delar från olika religioner 

och religiösa kontexter för att på så vis bilda sin egen religion där varje individ tar sig rätten 

att definiera sitt egna liv. Här menar Thurfjell att svenskar är starkt präglade av en religiös 

individualism (Thurfjell 2015:26) vilket i sin tur har lett till en acceptans av individens rätt att 

själv utforma sitt liv och sin religiositet. Många svenskar motsätter sig tanken om absoluta 

värden och regler som varje individ bör följa och anser istället att varje individ har rätt till att 

förverkliga sig själva på det sätt de själva önskar. Svenskars religiositet har förändrats ifrån en 

institutionaliserad kristendom till en privatisering av religion men har för den delen inte 

minskat eller försvunnit. Thurfjell menar därför att en entydig och klar sekularisering är 

komplex att urskilja (Thurfjell 2015:27). 
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3.3 Nyreligiositet i Sverige 
Då vi betraktar den form av yoga som utövas under personalyogan som influerad av 

nyreligiositet, anser vi att en djupare undersökning av nyreligiositet i Sverige behövs. 

Begreppet “nya religiösa rörelser” definieras av Skolverket som rörelser som växt fram efter 

andra världskriget och som ofta har en internationell prägel. När man hör begreppet 

“nyreligiositet” syftar det ofta på nya religiösa rörelser men det kan även innefatta andra 

religiösa influenser i samhället. Dessa religiösa strömningar brukar betecknas som andlighet, 

spiritualitet och/eller new age (Skolverket 2011). “Nyreligiositet” är alltså ett vidare begrepp 

än “nya religiösa rörelser”, till exempel är New age ingen ny religiös rörelse men kan 

definitivt falla in under nyreligiositet (Frisk 1998:11). Begreppet nyreligiösa kan också vara 

vilseledande. Detta eftersom en del rörelser är flera hundra år gamla, men kan vara nya i 

Europa eller USA. Till exempel Hare Krishna rörelsen som registrerades i USA 1966 men har 

sina rötter i den flera hundra år gamla hinduismen. Nyreligiositet och nya religiösa rörelser är 

paraplybegrepp för olika rörelser som kan skilja sig mycket gentemot varandra och det är 

därför komplicerat att generalisera och dra allmänna slutsatser om hur grupperna är, vad de 

har för värderingar eller vilka som tillhör dessa grupper (Frisk 1998:17). Liselotte Frisk menar 

dock att något som kännetecknar de nyreligiösa rörelserna är att de ofta motsätter sig de 

etablerade normerna i samhället och institutioner samt fångar upp populära strömningar (Frisk 

1998:16-17). De nyreligiösa rörelserna fokuserar även mer på individen och dennes egen 

upplevelse av omvärlden, och även mycket på psykologi och vetenskap. Det individuella 

fokuset anser Frisk ha en väldigt stor betydelse inom nyreligiösa rörelser och människan 

beskrivs ofta som något mer än det hon är (Frisk 1998:18). Inom många nyreligiösa rörelser 

är även gränsen mellan religion och terapi oklar. Enligt Thurfjell associeras dessa rörelser 

med västerländsk esoterism, ett begrepp som kom på 1800-talet för att beskriva de icke-

kristna och andliga rörelser som tog plats i kulturen vid denna tid. Esoterismen motsatte sig 

kyrkornas dominans men höll fortfarande kvar vid det religiösa och det andliga (Thurfjell 

2015:122-123). Den schweiziske psykologen och författaren Carl G. Jung (1875-1961) spred 

sedan vidare de esoteriska tankarna som senare även nådde den svenska allmänheten, och har 

påverkat många sekulära svenskars synsätt att tänka kring och diskutera om religion (Thurfjell 

2015:142-143). Enligt Jung fanns det en “förtryckt andlig underström i hela den västerländska 

kulturen” vilken han ansåg behövdes lyftas fram eftersom att det i denna ström fanns en 

kunskap om ett själsligt helande och menade att det var omöjligt för människan att bli själsligt 

hel utan denna kunskap (Thurfjell 2015:143).  
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3.4 Tidigare forskning 
Yoga som ett verktyg för stresshantering bland lärare och skolpersonal är ett relativt nytt 

forskningsområde, både internationellt och i Sverige. Däremot finns det omfattande tidigare 

forskning kring både lärares stress samt yoga och stress.  

 

3.4.1 Lärares stress 

Definitionen för ‘lärares stress’ är mångsidig och komplex. Dels kan det innebära lärares 

upplevelse av obehagliga och negativa känslor såsom ångest, spänning, frustration eller 

depression till följd av sitt arbete som lärare, men också att stressen beror på nivån av krav 

som ställs på individen. När stressen sedan övergår till utbrändhet kan den uppfattas som ett 

tillstånd av känslomässig och fysisk utmattning som ett resultat av att lärare har förlorat 

förmågan att hantera stress under en lång period (Kyriacou 2001:28). De första studierna 

kring lärares stress kom först under 1970 och då undersöktes bland annat stress som en orsak 

av kraven på den enskilde läraren (Kyriacou 2001:27-28). Begreppet “stress” började 

användas flitigt under 1950 då Selye publicerade ett arbete om psykologisk stress (Kyriakou 

2001:27). Under 60-talet publicerades en del studier internationellt om lärares oro och ångest 

och flertalet av dem baserades på lärarstudenter (Kyriacou 2001:27). Men studier om just 

lärarstress publicerades först under 70-talet. Under 1980 talet fortsatte antalet studier om 

lärares stress internationellt att öka och under 90-talet fanns det omfattande studier kring 

lärarstress (Kyriacou 2001:28).  

 

Under 2000-talet har forskningen ökat. År 2000 gjordes en omfattande studie av Eva 

Månsson, företagsläkare inom kommunal verksamhet och forskningsassistent vid 

Arbetslivsinstitutet Syd. Månsson forskar inom hälsofrämjande faktorer inom skolområdet 

och skrev därför Dagens lärare – klämd mellan oförenliga krav? som handlar om lärares 

ökade arbetsbörda och stress i Sverige. I studien konstaterades att det finns en ökad 

arbetsbelastning på lärare och pedagoger som i sin tur bidragit till ett ökat antal 

sjukskrivningar (Månsson 2004:19). Studien tar upp bakomliggande orsaker till detta 

fenomen. Det konstateras att; en ökad arbetsbelastning med högre krav på kompetens och 

utbildning, ett nytt betygsystem som trädde i kraft, samt sjukskrivningar bland lärare och 

skolpersonal på grund av stress och stressrelaterade sjukdomar var orsaker till att många 

kompetenta lärare valde att lämna yrket (Månsson 2004:19).   
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Ytterligare en studie gjordes i Sverige 2016; Burnout among Swedish school teachers – a 

cross-sectional analysis av Arvidsson et al. vilken visar på att lärare är i riskzon för att 

drabbas av stressrelaterade sjukdomar och cirka hälften av de undersökta lärarna visade någon 

grad av utbrändhet (Arvidsson et al. 2016).  

 

3.4.2 Yogans fysiska och mentala påverkan 

Det finns en del tidigare forskning kring yogans effekter på olika stressymptom. Yoga har 

visat sig reducera stress-, ångests- och orossymptom samt smärta och även påverkat sömn och 

livskvalitet. Studier har visat olika effekter beroende på vilken typ av yoga som utövas; i 

Sverige gjordes en studie - Medical yoga: Another way of being in the world—A 

phenomenological study from the perspective of persons suffering from stress-related 

symptoms inom medicinsk yoga där sex personer deltog i yoga som ett komplement till den 

behandling de redan genomgick (Anderzén-Carlsson, Persson Lundholm, Köhn, Westerdahl 

2014). I en studie gjord i Japan: A Single Session of an Integrated Yoga Program as a Stress 

Management Tool for School Employees: Comparison of Daily Practice and Non-daily 

Practice of a Yoga Therapy Program visade resultatet att de deltagande lärarna visade 

signifikanta ökningar i deras nivåer av lugn, komfort och glädje och även betydande 

minskningar i mental och fysisk stress efter att en enda session genomförts (Michiyo & 

Okamura 2015). I USA gjordes en studie Feasibility and preliminary outcomes of a yoga and 

mindfulness intervention for school teachers på mindfulnessbaserade tekniker som yoga och 

meditation som visade att lärarna upplevde en positiv känsla efter deltagandet då de erhållit 

ett verktyg att hantera stress (Ancona & Mendelson 2014: 156-170).  

 

År 2015 gjordes en studie: A Yoga Stress Reduction Intervention for University Faculty, Staff, 

and Graduate Students där 44 testpersoner fick under 10 veckor delta i 90 minuters yoga i 

veckan innefattande andningsövningar, kroppsställningar och meditation. Resultaten visade 

en förbättring i upplevd stress, samt självrapporterade psykiska-, beteende-och fysiska 

symptom på stress (Brems 2015). 

 

3.4.3 Kundaliniyoga som verktyg för stresshantering 

En studie, Stress Management: A Randomized Study of Cognitive Behavioural Therapy and 

Yoga, som utfördes på ett stort företag i Sverige av Jens Granath, Sara Ingvarsson, Ulrica Von 

Thiele och Ulf Lundberg, visade att kundaliniyoga var minst lika effektivt som kognitiv 



	   15	  

beteendeterapi för stresshantering. I studien deltog 33 personer; 26 kvinnor och 7 män som 

delades in i grupper och följdes under en fyra månaders period. Psykologiska och fysiologiska 

mätningar utfördes både innan och efter studien för att kunna utläsa ett resultat. En av 

fokusgrupperna utförde kognitiv beteendeterapi och den andra gruppen genomförde ett 

kundaliniyogaprogram där deltagarna i studien instruerades av en yogainstruktör under 10 

tillfällen. De psykologiska mätningarna bland deltagarna i kundaliniyoga visade bland annat 

att självupplevd stress, utmattning och livskvalitet förbättrades under forskningsperioden men 

även de fysiologiska mätningarna som exempelvis blodtryck och hjärtfrekvens visade goda 

resultat för deltagarna. Studien visade alltså att kundaliniyoga kan fungera bra som en teknik 

eller ett verktyg för stresshantering (Granath et al. 2007). 
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4 Material och metod 

Följande avsnitt behandlar kvalitativa metoder, urval, tillvägagångssätt, analys av data samt 

etiska överväganden. 
 

4.1 Intervju 
Vi var intresserade av att undersöka hur vidare lärare och skolpersonal upplever yoga som ett 

effektivt verktyg för stresshantering samt hur de upplever yogans religiösa bakgrund därför 

ansåg vi att en kvalitativ undersökning lämpade sig bäst. Den kvalitativa forskningsmetoden 

skiljer sig en del från den kvantitativa metoden (Bryman 2011:340). Ett övergripande mål för 

en kvalitativ undersökning är att få en förståelse för subjektet i dennes verklighet (Dalen 

2015: 15; Denzin och Lincoln 2005: 3). Därför valde vi att göra sex kvalitativa intervjuer; 

fyra med gymnasielärare, en intervju med en skolsköterska samt en intervju med en 

yogainstruktör som tidigare även har arbetat som gymnasielärare och skolledare. Eftersom att 

vi i detta arbete främst vill undersöka respondenternas egna upplevelser valde vi kvalitativa 

intervjuer då fokus läggs på ord och utgångspunkten ligger på just deltagarens perspektiv och 

vad denne anser vara relevant (Bryman 2011:371). Som en ytterligare konkretisering av en 

kvalitativ metod har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer, av den anledning 

att få så mycket öppna svar som möjligt, men samtidigt inte frångå vårt syfte med studien.  

 

4.1.1 Datainsamling och genomförande 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Intervjuer är vanligt i 

forskningssammanhang och frågorna är då ofta strukturerade, både för att underlätta frågandet 

samt kategoriseringen av intervjusvaren (Bryman 2011:203). En semistrukturerad intervju 

präglas av att forskaren har valt ut teman som ska diskuteras men lämnar respondenten att 

svara fritt vilket möjliggör för forskaren att styra frågorna beroende på respondentens svar 

(Dalen 2015:34). Vi valde därför semistrukturerade intervjuer för att få fram lärarnas egna 

upplevelser kring stress och stresshantering, arbetsbelastning samt yogans religiösa bakgrund 

för att kunna tillåta öppna svar, men även för att hålla sig till forskningsämnet. 

 

Innan de semistrukturerade intervjuerna genomfördes konstruerade vi en intervjuguide med 

frågor som skulle passa in på vårt forskningsområde (Dalen 2015:35) och genomförde även 
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testintervjuer på två personer som vi ansåg fungerade bra med någon justering (se bilaga 2). 

Kvalitativa intervjuer kan vara tidskrävande, från planeringsstadiet till själva genomförandet 

och det var därför väsentligt att kontakta respondenterna så snabbt som möjligt då endast 10 

veckor var till förfogande till denna studie. En vanlig intervjusituation är att 

forskaren/intervjuaren ställer några frågor till respondenten och svaren registreras sedan med 

hjälp av antingen teknisk utrustning eller nedskrivna anteckningar (Bryman 2011:207). Vi 

valde att spela in intervjuerna med våra mobiltelefoner. Innan intervjuerna testade vi 

ljudkvaliteten och upplevde att den var tillräckligt bra för att utföra intervjuerna samt att det 

var enkelt för oss att ta med våra mobiltelefoner överallt. 
 

4.1.1.1 Inspelning och transkribering 

Vid kvalitativa intervjuer är vi som forskare i vår studie, angelägna och intresserade av inte 

endast vad som sägs, utan även hur och på vilket sätt respondenterna säger det. Bryman 

påpekar vikten av att ha en tydlig och fullständig redogörelse av hur informationsutbytet gått 

emellan parterna (Bryman 2011:428) och därför har vi valt att transkribera alla sex kvalitativa 

intervjuer. Det är främst för att göra respondenterna rättvisa men även för att underlätta 

skrivandet av vår studie då det blir tydligare att utläsa ett resultat om det finns nedtecknat på 

skrift och inte endast på ljudinspelning. 
 

Innan intervjuerna informerades respondenterna om inspelning av intervjun, anonymitet samt 

att de kommer tilldelas ett pseudonym i vår studie. Ljudinspelningarna kommer endast vara 

till bruk för denna studie och endast avlyssnas av oss skribenter. Vi har även låtit upprätta ett 

sekretess- och samtyckeskontrakt för att skydda respondenterna, förtydliga deras rättigheter, 

men även betona syftet med vår studie (se bilaga 1). 
 

4.1.2 Urval och avgränsning 

Vid genomförandet av denna forskningsstudie var tiden en viktig aspekt då endast tio veckor 

disponerades för insamling, sammanställning av data samt en färdigställning av arbetet. Det 

var därför av stor vikt att göra en rimlig tidsplanering för de kvalitativa intervjuerna då tiden 

är relevant för hur omfattande studien skall vara (Ahrne & Svensson 2011:33). Vi var därför 

tvungna att ha tiden och antalet deltagare i studien i åtanke när vi genomförde de kvalitativa 

intervjuer. Hade vi haft mer tid till vårt förfogande hade vi möjligen kunnat genomföra fler 

eller mer omfattande intervjuer, samt kunnat jämföra empirin över en längre tid för att på så 
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vis få ett mer omfattande resultat om huruvida yogan fungerar som ett stresshanteringsverktyg 

samt kopplingen till yogans religiösa bakgrund. 
 

Urval av respondenter skedde på en gymnasieskola i Sverige. Vi valde att intervjua alla som 

regelbundet deltog på personalyogan med undantag för en person som var sjuk vid 

intervjutillfällena. Urvalet bestod av fyra gymnasielärare och en skolsköterska. På grund av få 

deltagare tog vi inte hänsyn till varken ålder eller kön vid urvalet. Vi valde även att göra en 

kvalitativ intervju med kundaliniyogainstruktören som håller i personalyogan, som även har 

jobbat som både gymnasielärare och skolledare, för att samla information och bakgrund om 

vårt forskningsämne. Om ett större urval hade varit möjligt; fler lärare, fler skolor samt skolor 

från ett annat geografiskt läge eller storlek, kunde resultatet ha blivit annorlunda. Vi hade för 

avsikt att genomföra observationer av personalyogan vilket visade sig inte vara möjligt då 

yogainstruktören vid första kontakt sa att yoga inte ska observeras utan måste praktiseras. Vi 

valde därför att delta på yogan vid två tillfällen; dock har vi valt att inte använda något av den 

informationen då vi anser att det är vår egna subjektiva tolkning som skribenter av detta 

arbete och är därmed inte relevant för vår studie.  
 

4.1.3 Analys av data 

Vid analysen av resultatet valde vi att färgkoda respondenternas svar för att sedan lättare 

kunna tyda och sortera svaren. Vi valde att färgkoda i fyra olika färger utifrån följande teman; 

yogans religiösa bakgrund, upplevd stress i läraryrket, yoga som ett verktyg för 

stresshantering samt hur respondenterna upplever andningsövningarnas fysiska och mentala 

påverkan.  
 

4.1.4 Validitet & Reliabilitet 

De två begreppen validitet och reliabilitet är applicerbara i kvalitativ forskning och är väl 

omdiskuterade (Maxwell 1992). Enkelt beskrivit handlar validitet om mätinstrumentets 

förmåga att mäta det man vill ha mätt och reliabilitet syftar till tillförlitligheten hos en 

mätning. 

 

Maxwell (1992) använder sig av fem kategorier kopplade till validitet vilka är deskriptiv-, 

tolknings-, teoretisk-, generaliserings- och evalueringsvaliditet. Deskriptiv validitet innebär 

hur noggrant forskaren genomför datainsamling och tolkningsvaliditet handlar om forskarens 
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kapacitet att tolka och förstå objektets egna tolkningar av resultatet samt hur forskaren 

försöker finna inre samband i materialet. Teoretisk validitet innebär i vilken utsträckning de 

begrepp, mönster och modeller forskarna använder sig av förklarar de fenomen som 

undersökningen handlar om och generaliserings- och evalueringsvaliditet som innefattar 

risken med att dra allmänna slutsatser (Dalen 2015:116-124). Enligt Maxwell är det deskriptiv 

validitet, tolkningsvaliditet och teoretisk validitet som är av störst vikt vid kvalitativ forskning 

(Svensson & Starrin 1996:212). 

 

Vi anser att deskriptiv validitet och tolkningsvaliditet är mest relevanta för vår studie och 

därför de kategorierna vi kommer beskriva ytterligare. Deskriptiv validitet innebär hur 

noggrant forskaren genomför datainsamling och handlar om validiteten i forskarens egna 

iakttagelser. Detta kan avgöras genom att jämföra studiens frågeställningar och syfte och då 

bestämma om en redovisning är fullständig (Svensson & Starrin 1996:213). Tolkande 

validering handlar om hur observatören, det vill säga oss skribenter, tolkar verkligheten 

jämfört med de som observeras eller intervjuas. För oss handlar tolkande validering i denna 

studie om hur nära våra beskrivningar av de intervjuades egna upplevelser ligger 

intervjupersonernas egna tolkningar av sina upplevelser. Det gäller alltså snarare hur lik vår 

tolkning av respondentens svar är dennes egna, snarare än om beskrivningen i sig är korrekt. 

På grund av detta valde vi att transkribera alla intervjuer för att inte utesluta eller för den 

delen missuppfatta respondenternas svar.  

 

Det vi upplevde mest problematiskt var att hålla studien objektiv och fri från våra egna 

värderingar. Enligt Bryman är det nästintill omöjligt för forskare att hålla forskningen fri från 

egna värderingar. En forskares värderingar kan påverka hela forskningen från början till slut 

och är det som ligger till grund för både utformningen och slutresultatet. Det är svårt att 

komma ifrån att forskningen kan påverkas av en forskares förförståelse och därför är det 

relevant att vara medveten om hur våravärderingar och fördomar kan påverka forskningens 

tillförlitlighet (Bryman 2011:43-44). Ibland försöker intervjuaren frammana ett svar för 

respondenten genom att föreslå eller antyda ett svar, detta kallas för prompting. Ofta gäller det 

när det redan finns fasta svarsalternativ och då är det också viktigt att alla respondenter får 

samma svarsalternativ för att göra en korrekt studie. Något som forskare helst inte ska göra 

vid kvalitativa intervjuer är att ställa öppna frågor till en respondent och sedan antyda, 

förespråka eller lägga svaret för respondenten. Ofta kan det förekomma när respondenten får 

otydliga eller oklara svar och forskaren vill få respondenten att anstränga sig till ett svar, 
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gärna något som forskaren själv vill åt (Bryman 2011:220). Detta är något som förhindrar 

studiens validitet och reliabilitet, och något som vi försökte ha i åtanke när vi genomförde de 

kvalitativa intervjuerna med respondenterna. Det är dock något som ibland kan ske högst 

omedvetet, men genom att vara medveten om att det kan ske, anser vi att det höjer 

kvalitetsstandarden på intervjuerna, både när det kommer till validitet och reliabilitet. 
 

4.1.5 Forskningsetiska överväganden 

Eftersom samhället ställer krav på att all vetenskaplig forskning ska styras av lagar och 

riktlinjer har vi utgått från de etiska riktlinjer som berör informationshanteringen i detta arbete 

(Dalen 2015: 24). De riktlinjer som vi följt är krav på samtycke, krav på information samt 

krav på konfidentialitet, nyttjandekravet inkluderades i informationskravet. 

 

Krav för samtycke innebär att respondenterna ger samtycke till studien där de informerats om 

allt som rör dennes deltagande (Dalen 2015:25). Kravet för information innebär att 

respondenten ska ha informerats om den övergripande planen för studien, syftet, metoder som 

kommer att användas, vem de kan vända sig till för frågor, att deltagandet är frivilligt och att 

de har rätt att avbryta deras deltagande när de vill (Dalen 2015:26). Kravet på konfidentialitet 

innebär att respondenterna ska känna sig säkra på att all information de lämnar under 

intervjun blir sekretessbelagd och ska inte kunna spåras tillbaka till informanten (Dalen 

2015:27). Därför nämns inga riktiga namn, på varken skolor eller personer, och inte heller den 

aktuella staden.  
 

I november 2016 utfördes första telefonkontakten med skolledaren för att informera om vår 

studie samt för att få samtycke till att ta vidare kontakt med lärare och andra respondenter. 

Efter både godkännande och även vidarebefordring av kontaktuppgifter tog vi kontakt med 

ytterligare en respondent via mail där vi informerade om arbetet och dennes eventuella 

deltagande. Därefter träffade vi respondenterna vid ett personalyogatillfälle. Då bokade vi in 

individuella intervjuer där de återigen blev informerade om konfidentialitet, sekretess och 

deras frivilliga deltagande och fick skriva på en samtyckesblankett om att de blivit 

informerade om detta (se bilaga 1). 
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4.2 Teori 
Nedan följer en presentation av den valda teorin vi använt oss av i denna studie. Vi har valt att 

använda oss utav en sekulariseringsteori och har utgått från Meredith B. McGuires, professor 

i sociologi, studier om religion som en social kontext och hennes definition av sekularisering. 

McGuire har i sin tur baserat sina studier utifrån sociologerna Peter Bergers och Thomas 

Luckmanns teorier om en social konstruerad verklighet. Genom att använda oss utav 

sekulariseringsteorin kan vi sedan analysera vårt resultat av intervjuerna samt vår 

litteraturstudie om hur yogans utveckling gått från religiös handling till hälsoterapi i Sverige, 

som räknas till ett av världens mest sekulariserade länder i modern tid. Men att definiera 

Sverige som ett sekulariserat land har sina svårigheter. Thurfjell menar att för att mäta hur 

sekulariserade svenskarna är krävs det mätningar ur fler aspekter; hur troende det svenska 

folket är, hur de praktiserar religion samt vad de lägger sina pengar på. Beroende på vad man 

undersöker fås därför olika resultat. Sverige kan därför benämnas som ett av världens mest 

sekulariserade länder men bilden är dock långt ifrån entydig (Thurfjell 2015:18). Det krävs 

därför både en förklaring till begreppet sekularisering samt ett förtydligande av 

sekulariseringsteorin. 

 

4.2.1 Sekulariseringsteori 

Att studera religion utifrån ett sociologiskt perspektiv betyder att fokus läggs på de mänskliga 

aspekterna av religiös tro och praktik i samhället (McGuire 2002:6). Begreppet sekularism 

myntades, enligt Thurfjell, på 1800-talet av den engelske humanisten George Jacob Holyoake 

(Thurfjell 2015:52). Holyoake arbetade för att skilja religionen från andra samhällsfunktioner 

och hans egna ord är “Sekularism är inte ett argument mot kristendomen, utan ett argument 

oberoende av den” (Thurfjell 2015:52). McGuire definierar begreppet på makronivå, där hon 

definierar sekularisering utifrån institutionell differentiering, socialisation och privatisering 

som alla ligger på en mer storskalig utveckling (McGuire 2002:286-287), samt på en 

mikronivå där istället individuell religiositet definierar sekularisering (McGuire 2002: 288).  
 

Vi har valt att använda sekulariseringsteorin utifrån en institutionell differentiering; en 

separation mellan kyrka och stat, och privatisering; en förflyttning av religiositet från den 

statliga sfären till den privata sfären. Den institutionella differentieringen har vi valt eftersom 

att kyrka och stat är separerade i Sverige sedan 2000 (Thurfjell 2015: 19) men vi vill även 

belysa individens religiositet och därför har vi även behandlat privatisering (McGuire 2002: 
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287). McGuire beskriver detta som en konsekvens av sekularisering då religionen anpassar 

sig till individen istället för att individen anpassar sig efter religionen (McGuire 2007:187).  
 

Utifrån institutionell differentiering tolkas sekularisering som en minskning av kyrkans makt 

över socialt liv, en så kallad separation mellan stat (skola, lagar och samhälle) och kyrka 

(McGuire 2002:286). I Sverige skedde den officiella separationen mellan kyrka och stat år 

2000, vilket tydliggjorde processen där kristendomen skiljs från staten (Thurfjell 2015:19). I 

och med denna skilsmässa förändrades relationen mellan stat och den Svenska kyrkan och 

kyrkan etablerades som ett självständigt trossamfund. Just en institutionell differentiering 

menar McGuire dock inte vara en komplett förklaring av all religion, innefattande samhällets 

och individens religiositet, då den utesluter individens egen religiositet och individens 

personliga praktik. Därför använder hon sig även av privatisering för att definiera 

sekularisering (McGuire 2008:3; McGuire 2007:187). 
 

Utifrån privatisering definieras sekularisering som en förflyttning av religiositet till den 

privata sfären (McGuire 2002:287). Religionen minskar inte i sig utan förflyttas till den 

privata sfären då kyrkan misslyckats med att socialisera vidare sina praktiker och lära (Berger 

1999:3). Denna religiositet anpassar sig efter individens behov istället för att anpassas efter 

kyrkans ramar (McGuire 2008:47). Privatisering av religion är alltså ett resultat av 

sekulariseringen och leder till att folk har sin egen form av kristendom, buddhism, 

nyreligiositet etc. som individen utövar och tolkar på sitt sätt.  
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5 Resultat 

Under intervjuerna fokuserade vi på tre olika teman; yogans religiösa koppling, 

arbetsbelastning och stress i yrket samt yogans påverkan på kroppen fysiskt och mentalt. Det 

är utifrån dessa teman vi kommer att presentera resultatet. 

 

Våra respondenter är följande: 
 

Veronica: Utbildad i kundaliniyoga och Kum Nye instruktör. Håller i personalyogan på 

gymnasieskolan. Tidigare gymnasielärare och skolledare. 
 

Tobias: Skolsköterska på en gymnasieskola. Deltagare på personalyogan. 
 

Pernilla: Gymnasielärare. Deltagare på personalyogan. 

 

Maria: Gymnasielärare. Deltagare på personalyogan. 

 

Hanna: Gymnasielärare. Deltagare på personalyogan. 

 

Erik: Gymnasielärare. Deltagare på personalyogan. 
 

5.1 Yogans religiösa anknytning 
Veronica uttrycker sig starkt om att yoga är religion. Hon anser att man inte kan komma ifrån 

de religiösa inslagen i personalyogan, då de utför mantran tillsammans. Dock kan man tona 

ner och bort religiositeten genom att ta bort mantran vilket hon nämner om man skall använda 

yogan i skolan; “Men, i skolan så finns det inte någon tillstymmelse till det. Där handlar det 

bara om att hitta ett verktyg, hitta ett verktyg för att kunna komma till en egen insikt och ro.” 

Veronica benämner sig som buddhist, och anser att buddhismen snarare är ett förhållningssätt; 

ett sätt att se på sig själv och omvärlden i kontrast till de monoteistiska och polyteistiska 

religionerna. Hon menar att buddhismen är en av världsreligionerna på grund av dess kriterier 

men menar ändå att buddhismen egentligen är ett livsförhållningssätt.  
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Pernilla ser ingen problematik kring yogans religiösa anknytning. Hon är medveten om att den 

yoga som utförs på personalyogan har en mer religiös anknytning då de använder sig av 

mantran vilket hon uppfattar som en slags tillbedjan men hon lägger ingen större vikt vid 

detta. Pernilla uttrycker det själv som “jag vill tro på någonting. Men om det är något i 

Indiens religion eller i vår religion, spelar mig ingen roll”. 
 

Tobias betonar värdena inom yogan men benämner sig själv som humanist. Att yoga grundar 

sig i religion är ingenting som Tobias funderar över utan ser istället yogan som en 

träningsform som erbjuds av skolan och ett sätt för människan att andas och röra på sig.  

 
Jag är ju inte med i kyrkan överhuvudtaget, jag är humanist. Så att jag ser de värdena istället. Var 

det sen grundar sig i, ja, det har inte jag tagit reda på. Jag tar det som bjuds där och ja men det här, 

det här är människans sätt att andas och röra sig i, och det har inte det minsta med religion att göra. 

(Tobias) 
 

Maria förespråkar hellre de filosofiska tankarna inom daoismen och tar därför helt bort de 

religiösa inslagen i yogan. Hon anser att yoga och dess ursprung snarare är en filosofi än en 

religion men hon är medveten om yogans religiösa bakgrund. Maria anser att den yoga som 

de praktiserar på skolan är mer religiös men hon betonar att hon själv inte vill sjunga etc. och 

säger att hon inte lägger in några religiösa aspekter alls när hon utför personalyogan.  
 

Hanna upplever att den yoga som de utför tillsammans har mer religiösa inslag än exempelvis 

den yogan hon tidigare praktiserat på gym då hon upplever att i denna yoga så finns 

religionen med i rummet som en slags dimension. Hon uppfattar sig själv som en mer 

humanistisk själ snarare än religiös men anser ändå att det finns något speciellt med sakrala 

platser som ger rymd och högre tak till hennes tankar och det anser hon finns med i 

personalyogan också. Hon diskuterar vidare att det också kan bottna i hur människan tänker 

kring religion. Hon upplever även att kristendomen kan kännas väldigt moraliserande för 

henne och hon tycker inte att yogan har de värderingar kring vad som är moraliskt rätt eller 

fel. 

 

5.2 Arbetsbelastning/Stress 
Samtliga deltagare upplever periodvis en hög arbetsbelastning i sitt yrke. Erik förklarar att 

under vissa perioder har han mer eller mindre arbetsuppgifter och känner stundtals att det 



	   25	  

nästan är för mycket. Vidare förklarar han att det är väl så det ska vara och han känner inte av 

en fysisk stress som han definierar som huvudvärk, magont samt ångest. Han upplever själv 

att desto mer han har att göra desto mer produktiv blir han. Dock har kollegor ibland påpekat 

att han upplevts som stressad men det är inget han själv känt av. Erik benämner tiden som en 

bidragande faktor till den ibland upplevda stressen då han upplever att tiden inte alltid räcker 

till för hans arbetsuppgifter.  

 

Pernilla upplever att skolan är en rörig och komplex värld och att en av de orsakerna till den 

upplevda pressen är de ekonomiska klyftorna i lärares löner. Hon nämner bland annat 

lärarlönelyftet där hon anser att man godtyckligt delar ut ett lönelyft till vissa lärare och 

lockar nya lärare att tycka att det verkar vara en spännande löneutveckling inom läraryrket. 

Pernilla saknar även krafttag från ledningen på skolan, exempelvis när det kommer till svårare 

elevfrågor och problematiken kring det. Hon anser att som gymnasielärare får hon ta ett allt 

större ansvar själv, och ibland även jaga skolledningen, vilket hon upplever betungande. 

Pernilla nämner även att det stora antalet nyanlända och ensamkommande ungdomar kräver 

ett annat fokus där många av dessa elever befinner sig i kris. Undervisningen blir därmed den 

“lilla delen” eftersom hon anser att mycket tid går åt till kontakt med HVB-hemmen, goda 

män samtidigt som kursmålen skall nås. Hon upplever allt detta som stressande moment 

men betonar att hon har många års erfarenhet som hjälpt henne samt många erfarna 

lärarkollegor som hon beskriver som starka och stenhårda tillsammans.  Hon anser därför att 

hon själv blivit tuffare, även mot sina övriga elever, och kan på så sätt lättare sätta gränser.  

 

Tobias upplever att hans arbetsbelastning är för hög. Tobias beskriver att han alltid haft för 

många elever på sin tjänst och att det bidragit till att han känt sig otillräcklig i sitt yrke som 

skolsköterska och inte orkat göra så mycket mer i veckan. Däremot säger han att det är ett 

väldigt brett arbetsfält med många spännande möten och kontakter med elever och att hans 

jobb är väldigt roligt och omväxlande. Tobias berättar att han fungerar som spindel i nätet 

med många olika kontaktytor, och trivs bra i den rollen. I första hand har Tobias kontakt med 

hans elever, men även föräldrar och förmyndare, lärare, elevhälsan samt kontakter utanför 

skolan såsom psykiatrin och vården. Han uppskattar friheten i hans yrke men säger även att 

för högt elevantal samt den mänskliga kontakten kräver mycket fokus och närvaro vilket i sin 

tur kan vara energikrävande. Tobias har ibland svårt att orka med saker efter arbetstid samt att 

han känner sig ofta trött. Dessa energikrävande arbetsuppgifter gör att Tobias ibland känner 

sig otillräcklig vilket han också benämner kan bli en form av stress i kroppen. Vidare 
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diskuterar Tobias att stress är ett väldigt brett och generellt begrepp, “vad är egentligen 

stress?” och att det kan betyda olika saker för olika människor. Tobias känner ibland att han 

hamnar i obalans. Det kan han känna av i sitt yrke som skolsköterska och kan stundtals känna 

sig otillräcklig på grund av ett för högt elevantal sett till hans tjänst.  

 

Maria upplever sällan att hon blir stressad i sitt yrke, däremot berättar hon att 

arbetsbelastningen periodvis går upp och ner. Maria anser dock att det är tidskrävande att 

hänga med i den digitala utvecklingen som sker inom skolan. Hon anser att det är svårt samt 

att det tar mycket kraft att använda tekniska hjälpmedel som till exempel Unikum. Hon 

upplever att detta tar fokus från tiden med hennes elever, som hon förövrigt trivs mycket bra 

med. Just mötet med eleverna upplever Maria vara väldigt viktigt och hon trivs bra med 

elevkontakten och undervisningen.  

 

Hanna upplever sig stressad inför större skolprojekt och till exempel inför alla 

utvecklingssamtal parallellt med övriga läraruppgifter vilket gör att hon får lägga extra många 

timmar på arbetet. Däremot upplever hon också att stressen går i perioder som hon märker av 

till följd av sämre sömn. Hon menar att desto fler arbetsuppgifter hon har samt övriga måsten 

i vardagen desto svårare har hon att sova då tankeprocessen i hjärnan fortsätter efter arbetstid 

och ibland även när hon skall sova. Hanna påpekar vikten av att sätta en tydlig gräns, när det 

kommer till arbetstid och när det är fritid. Hon upplever själv att ha svårt att begränsa tiden 

hon lägger på sitt arbete och tar ofta med sig arbetet hem vilket är en bidragande faktor till 

ökad stress för henne.  

 

5.3 Yogans påverkan på kroppen både fysiskt och mentalt 
Veronica betonar att kundaliniyoga och tibetansk yoga kan fungera avstressande, beroende på 

hur man utför rörelserna samt vad de individuella deltagarna har för mål med sin 

yoga.  Veronicas generella uppfattning om gruppen är att många av deltagarna upplever 

yogan som avkopplande och meditativ, men menar samtidigt att varje deltagare kommer in 

med olika föreställningar om vad yoga är, varför de deltar och vilka fysiska samt mentala 

förutsättningar de har att utföra yogan. Veronica nämner att flera av deltagarna föredrar att 

utföra kundaliniyoga med långsammare rörelser med mer fokus på andningen vilket gör 

utövandet mer meditativt, medan andra deltagare i personalyogan föredrar att köra mer 

aktivare och dynamiska rörelser av yogan. Varje deltagare i yogagruppen har olika mål med 
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yogan och Veronica betonar en individualisering, samt att man ska lyssna på kroppen och 

vilket dagsläge man befinner sig i när man utför yogan. Hon menar även att människan är 

komplett från början men att det sedan händer något som gör att människan söker efter 

känslan att känna sig hel igen vilket hon anser vara ett av skälen till att yoga utförs idag.  

 
Och egentligen så är ju hela jag komplett. Jag är ju komplett. Jag är ju liksom så komplett jag kan 

bli men det händer någonting på vägen. [...] Så därför, den här längtan efter att känna sig hel som 

människa eller känna sig komplett eller så kanske bidrar till att man söker sig till yoga eller olika 

former av yoga eller försöker hitta hem i olika yogaformer och så också. (Veronica) 

 

Erik upplever att yogan påverkar honom både fysiskt och mentalt och anser att det är både 

skönt och avkopplande. Han nämner att kundaliniyoga är fysiskt ansträngande där han 

upplever att vissa rörelser är tuffa och ger ibland även träningsvärk då han använder muskler 

han inte i vanliga fall använder. Mentalt upplever Erik att yogan gör att han kopplar bort 

tankar och han känner sig mer tillfredsställd med sig själv då han upplever en behaglig känsla 

i kroppen efter yogapasset. Han upplever även att yogan bidrar till ett annat förhållningssätt 

till sig själv och till andra. Erik känner sig då mer rofylld och att det i sin tur bidrar till att han 

känner sig lugnare i vissa yrkessituationer som i sin tur gör att han sällan känner stress. 

 

Pernilla upplever att yogan påverkar henne framför allt mentalt. Hon upplever att det ibland 

kan vara problematiskt att ständigt känna behovet att vara uppkopplad och tillgänglig, 

eftersom hon känner att det är svårt att sätta gränser. Därför upplever Pernilla att yogan 

hjälper henne att ta en stund för sig själv och bli medveten om sin egen andning. Yogan 

hjälper henne att tänka, koppla av och varva ner samt att så en del nyttiga frön som hon 

känner att hon kan använda i yrket, men även privat. För Pernilla handlar yogan om insikt; att 

se inåt i sig själv på något sätt och att få ett perspektivbyte vilket gör det lättare för henne att 

hantera den tunga arbetsbelastning som hon ibland känner. Pernilla upplever att hon släpper ut 

mycket negativ energi under ett yogapass. Efter yogapasset känner Pernilla att hon har en 

härlig känsla som hon gärna vill bevara genom att sätta gränser om vad som är jobb och fritid 

samt att inte känna sig uppkopplad och tillgänglig för jobb under sin fritid.  

 

Tobias känner en väldig harmoni i kroppen när han håller på med yogan. Han känner sig 

ihopsamlad och lugn i kroppen efter ett yogapass. Han upplever även att många spänningar 

och låsningar i kroppen släpper vid yogautövning och speciellt vid andningen och anser att 
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kundaliniyoga som de kör tillsammans innehåller mycket styrka. Tobias nämner sina elever 

som söker sig till honom vid bland annat andningssvårigheter.  

 
Så tror jag dessutom väldigt mycket på det här med andning. Andning, rörelse ihop. Vi behöver 

det mycket mer. Vi andas för lite, vi sitter stilla, rör oss inte så mycket och det är mycket 

spänningar i kroppen och jag märker ju elever som kommer hit med sina bröstsmärtor, lite svårt att 

andas. (Tobias) 

 

Tobias använder sig alltså av vissa andningsövningar han har lärt sig via personalyogan i sitt 

yrke och menar att människan andas allt för lite. Han använder sig även av vissa övningar 

hemma, dels just för andningen men också för att han upplever att dessa övningar höjer 

kvaliteten på träningen och blandar därför dessa yogaövningar med annan styrketräning. Han 

nämner andningen som det främsta med personalyogan; 

 
Men allvarligt talat, det bästa är ju förstås det här att andas, andas. Att vara vän med sin andning 

och ha koll på den. Använda den i situationer när man kan bli nervös och stressad. Att ha tränat det 

så pass mycket gör ju att man lättare hittar till rätt typ av andning som kan lugna ner kroppen. För 

är jag stressad och har den här ytliga andningen, att det fladdrar på, så understödjer man ju 

stressprocessen i kroppen, men så fort jag får ner andningen i magen så motverkar jag ju samtidigt 

stresshormonerna. (Tobias) 

 

Tobias upplever att yogan påverkar blodcirkulationen och även hans andning positivt och att 

det känns väldig hälsosamt. Han upplever även att personalyogan påverkar hans sömn. 

“(...)när man kör ifrån kvällspasset och ska hem så sover man väldigt bra. Även om jag gör 

det annars med så är det på något vis ännu bättre. Man är ihopsamlad, lugn i kroppen.” Tobias 

nämner en övning som kallas grodan som de lärt sig på personalyogan och menar att 

övningen fungerar vid sömnsvårigheter.  

 
Framförallt en som heter Grodan. Det är en övning som jag har visat för elever som har svårt att 

sova också. Den har funkat på mig och man presenterade också den så i yogan att det är en övning 

som påverkar hur man kan somna lättare. Den är väldigt ansträngande. Så när man har gjort den 

så..blir man nästan yr i huvudet för att man andas väldigt kraftfullt. Hjärtat har gått igång, och man 

har en ordentlig puls. Och sen så lägger man sig och så är man helt slut i kroppen. Väldigt behaglig 

känsla. Jag slocknar till 90 procent av gångerna när jag haft problem att somna och jag använder 

mig av den. (Tobias) 
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Maria upplever att yogan påverkar henne till att se världen på ett annat sätt. Hon förklarar sig 

själv som en liten del i en stor helhet, vilket har gjort henne mer lugn över åren och stressar 

därför inte upp sig i onödan och blir sällan arg. Maria betonar ofta att hon känner att hon mår 

bra i kroppen av att utföra yogan, samt att hon använder yogan i olika stretchnings- och 

nedvarvningsövningar i kombination med ett gympass. Hon beskriver även att hon somnar 

under avslappningsmomentet på varje personalyogatimme. Mentalt så upplever Maria att hon 

inte tänder till och att hon har ett lugnare humör samt är mer lyhörd som lärare och försöker 

även släppa egoismen. Maria nämner en specifik yogaövning, där man rullar huvudet i 

rörelser med öppen mun, vilket hon anser släpper spänningar i nacken och trivs väldigt bra 

med den.  

 

Hanna upplever att personalyogan tar ner henne i varv och att hon bara koncentrerar sig på sig 

själv. Hanna upplever yogan som en slags helhetsupplevelse, både fysiskt och mentalt. Hon 

upplever att yogan gör henne rörlig, genomströmning i hela kroppen och kroppsmedvetenhet.  

 

Tobias upplever att andning inom yogan är det bästa. Han upplever att när han är vän med sin 

andning och har koll på den motverkar han stressprocessen i kroppen. Han menar att genom 

att använda rätt andning i situationer där man blir nervös och stressad kan man lugna ner 

kroppen. Tobias upplever att när han är stressad så får han en ytlig andning men så fort han 

djupandas motverkar han stresshormonerna och kommer på så vis ner i varv. Tobias har själv 

fastnat för just kundaliniyoga eftersom han föredrar andning i kombination med rörelser. 

“Yogan ger en väldigt mycket, just andningen att den frigör energi”. Hans positiva 

upplevelser av andningsövningarna från yogan har även gjort att han förespråkar dessa 

övningar till hans elever.  

 

Pernilla upplever att andningen är väldigt viktig för henne. På grund av stress och dålig 

andning drabbades Pernilla av syrebrist i revbensbrosken som i sin tur ledde till en 

inflammation. Den då ytliga andning påverkade henne fysiskt negativ och genom att andas 

rätt upplever Pernilla att hon blir medveten om sin andning och därför påverkar yogan hennes 

fysiska och mentala välbefinnande positivt. Hon berättar även att hon använder sig av 

djupandning hemma för att komma ner i varv och bara syresätta sig för att inte “hetsa på” då 

hon själv upplever sig som en intensiv person som har svårt att släppa jobbet och sätta 

gränser. Vidare betonar hon vikten av att andas rätt och använder därför andningsövningar 

med hennes elever för att motverka nervositet och rädslor då hon upplever att andningen 
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fungerar lugnande. Pernilla har en önskan att kunna använda sig av Veronica för att utbilda 

om de positiva effekterna kring rätt andning.  

 

Maria upplever att yogan påverkar henne på så sätt att hon får ner sin andning och menar att 

de andningsövningar och den andningsteknik som hon har lärt sig via yogan kan hon använda 

i sitt yrke. Maria berättar att inför vissa föreläsningar eller inför en lektion som kräver lite 

extra använder hon sig av andningsövningar för att gå ner i varv. Just andningsövningar har 

även Maria testat med sina elever inför olika examinationer och fått en positiv effekt.  

 

Hanna upplever att andningen påverkar henne positivt. Hon anser sig själv märka vikten av 

rätt andning och att man kan påverka den mycket själv. Detta är även någonting som hon 

överför i sin undervisning, och låter hennes elever göra andningsövningar för att motverka 

nervositet samt att få en koncentration i klassrummet.  
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6 Analys och diskussion 

I följande avsnitt analyserar vi hur den rådande sekulariseringsprocessen i Sverige idag som 

påverkar synen på yoga utifrån McGuires sekulariseringsteori kring institutionell 

differentiering och privatisering. Vi har valt att först analysera hur en privatisering har 

påverkat respondenterna för att sedan analysera hur en institutionell differentiering påverkat 

respondenternas svar. Därefter har vi även analyserat varför respondenterna har en så positiv 

inställning till yoga för att sedan avsluta med hur respondenterna ser på yoga som ett verktyg 

för stresshantering. 

 

På grund av att en institutionell differentiering skett i Sverige, samt en privatisering av 

religion, anser vi att våra respondenter är mer öppna och tillgängliga för andra typer av 

religion, religiositet eller kanske snarare filosofiska tankesätt. Respondenternas egen 

religiositet är därför av betydelse i denna analys. Tobias och Hanna upplever sig själva som 

humanister. Tobias gillar yogans moraliska värden, men inte det religiösa inslagen. Hanna 

upplever, trots sin känsla av att vara en mer humanistisk själ, att sakrala platser ger rymd till 

hennes tankar vilket hon finner i personalyogan. Hon upplever att kristendomen kan kännas 

väldigt moraliserande och att personalyogan inte har de värderingar kring vad som är 

moraliskt rätt eller fel. Här kan en anpassning av religionen till individen tydas, snarare än 

tvärtom, vilket McGuire anser vara på grund av en privatisering. Maria benämner sig själv 

som daoist, och väljer därför helt bort de religiösa inslagen i personalyogan. Hon menar att 

yogans ursprung är ett filosofiskt förhållningssätt snarare än en religiös tro men säger 

samtidigt att hon är medveten om yogans religiösa bakgrund. På personalyogan menar Maria 

att de utför en mer religiös yoga, med sjungande och olika mantras, men att hon personligen 

inte lägger in några religiösa aspekter alls trots att hon är medveten om personalyogans 

religiösa bakgrund. Pernilla antyder en viss religiositet och tro, då hon säger att hon vill tro på 

något, men hennes religiösa preferenser är svåra att tolka då hon menar att det inte spelar 

någon roll varifrån tron kommer. Pernilla uttrycker det själv; ”Jag vill tro på någonting. Men 

om det är något i Indiens religion eller i vår religion, spelar mig ingen roll”. Pernillas svar 

tyder klart på anpassning av religion efter Pernillas behov vilket McGuire anser vara ett 

resultat av en privatisering. Vi kan även uttolka, i likhet med Thurfjells studier, att våra 

respondenter gärna bildar sin egen religion genom att välja från och kombinera olika 

religioner och religiösa kontexter vilket Pernillas svar pekar mot. En tro som passar just 
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individen och rätten att utforma sin egen religiositet är så pass påtagligt och stark hos 

individen menar Thurfjell och benämner detta som en slags religiös individualism. Denna 

religiösa individualism är även vad McGuire, utifrån sekulariseringsteorin, skulle kalla 

privatisering. Svenskars religiositet var och är i förändring och har gått från en 

institutionaliserad kristendom till en privatisering av religion men det betyder för den delen 

inte att religiositeten minskat eller försvunnit utan snarare förflyttats. Att tro på något, som 

Pernilla tänker, har blivit en annan form av religiositet och tar avstånd från de tidigare kristna 

värderingarna. Att gå emot samhällets normer och värderingar är vad Frisk skulle benämna 

som typiskt för nyreligiösa rörelser. Även om inte den ursprungliga yogan kan benämnas som 

något nyreligiöst kan vi ändå tyda en form av nyreligiositet i den moderna yogan och den 

moderna buddhismen samt hinduismen. Neo-hinduismen, som Troeltsch kallar den form av 

hinduism som växte fram i Europa under 1800 talet, tolkades som en väg bort från 

gudsdyrkan och vidskeplighet samtidigt som man behöll tanken kring religion. Även Hanna 

upplever ett motstånd till kristendomen då hon anser att den kristna tron känns väldigt 

moraliserande för henne. Yoga, och den indiska tron som hon nämner upplevs för henne 

mindre moraliskt rätt eller fel. Likt Pernilla anser Hanna att det finns något sakralt med 

religion, till exempel vid besök av kyrkor, och upplever yogans religiösa koppling under 

personalyogan men tar ändå avstånd från att yoga är religion. Både Pernilla och Hanna visar 

på en tydlig privatisering eftersom deras syn på religion är påtagbar men individualiserad. 

Thurfjell menar att det är svårt att uttyda att en tydlig sekularisering har skett i Sverige 

eftersom det snarare handlar om en sekulariseringsprocess där religiositeten förflyttas istället 

för att minskas eller försvinna. 

 

Vi har nu diskuterat hur en privatisering kan uttolkas ur respondenternas svar men vi har även 

sett en tendens till institutionell differentiering. Eftersom det har skett en separation mellan 

staten och kyrkan år 2000, har det skett en institutionell differentiering i Sverige. Idag har 

exempelvis inte kyrkan samma inflytande över lagstiftning, sjukvård, skola eller samhälleliga 

beslut som förr, vilket i sin tur påverkar individerna och det svenska samhället. Utifrån 

resultatet av våra intervjuer kan vi uttolka att samtliga respondenter är påverkade av 

institutionell differentiering då flertalet nämner en distans till just kristendomen. 

Respondenterna kan redan före år 2000 haft en distans till kristendomen men vi anser att den 

officiella skilsmässan mellan stat och kyrkan är ett resultat av utvecklingen av 

sekulariseringsprocessen i Sverige och också en bidragande orsak till varför respondenterna är 

positiva till yoga. Dessutom är alla respondenter medvetna om att yoga har en religiös 
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bakgrund men endast en person ansåg att utövandet av yoga är en religiös handling. Att fem 

av sex deltagare ser yoga som en mer hälsofrämjande träningsform kan förklaras utifrån 

sekulariseringsprocessen och institutionell differentiering i Sverige. När staten inte längre 

influeras av religion på samma sätt, tar den moderna vetenskapen istället en allt mer 

centralare roll där rationalitet och logiskt tänkande präglar det svenska samhället och 

svenskars synsätt. Detta betonar även religionshistorikern Thurfjell och diskuterar att den 

moderna vetenskapen har fått en mycket viktig roll i det svenska samhället kontra religion och 

tron på det övernaturliga. Istället har det blivit mer aktuellt att fokusera på att koppla ihop 

religionens kompabilitet med logiskt tänkande och vetenskap snarare än att tro på 

övernaturliga företeelser och mirakel. Detta är även något vi har kunnat utläsa från vårt 

resultat då bland annat Tobias främst nämner de medicinska fördelarna med den fysiska 

yogautövningen och inte lägger så mycket fokus på den religiösa biten. Tobias betonar 

värdena inom yogans ursprung och att yogan de utför grundar sig i religion är ingenting som 

han funderar över. Istället ser han personalyogan som en träningsform som erbjuds av skolan 

och ett sätt för människan att andas och röra på sig. Tobias upplevelser av yoga som en 

träningsmetod; att yogan hjälper honom med spänningar och låsningar i kroppen och är 

stärkande för kroppen, syftar till en påverkan av den institutionella differentieringen då det 

svenska samhället i stort präglas av ett mer hälsofrämjande tänkande snarare än en religiös 

tillvaro. Det kan finnas hälsofrämjande aspekter även utan att det nödvändigtvis behöver tyda 

på en institutionell differentiering men vi anser att den mera hälsofrämjande synen kan vara 

ett resultat av den institutionella differentieringen. Veronica visar på en medvetenhet kring 

hur den institutionella differentieringen har påverkat synen på religion då hon och ena sidan 

anser att yoga är religion samtidigt som hon också menar att yoga kan användas som ett icke-

konfessionellt verktyg i skolan: 

 
För det här, det är en religion, asså man kan inte komma ifrån det, vi sitter och gör olika mantras 

[…] och det är religion. [...] Men, i skolan så finns det inte någon tillstymmelse till det. Där 

handlar det bara istället om att hitta ett verktyg, hitta ett verktyg för att kunna komma till en egen 

insikt och ro.  (Veronica) 

 

Veronicas åsikter om den religiösa upplevelsen vid yogautövandet på personalyogan skiljer 

sig från de övrigas svar då de andra respondenterna tog avstånd från att yoga är en religiös 

handling. Veronicas syn på yoga kan definitivt grunda sig i hennes religiösa preferenser då 

hon benämner sig själv som buddhist. 
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Vi anser att på grund av en privatisering och institutionell differentiering i Sverige samt en 

anpassning av indiska religioner från det traditionella till en västerländsk modernitet har våra 

respondenter en positiv inställning till personalyogan. Ur resultatet kan vi utläsa att samtliga 

respondenter ser positivt på att yoga har en religiös bakgrund i hinduismen och buddhismen, 

även om de inte benämner sig själva som troende. Den positiva attityden till yogan kan 

definitivt vara ett resultat av själva urvalet då vi endast intervjuat personer som deltagit 

regelbundet på personalyogan. Men den positiva bilden av hinduism och buddhism samt 

yogans religiösa bakgrund kan förklaras genom att respondenterna även har personliga mål i 

form av hälsofrämjande fördelar och ser därför yogans fysiska och mentala påverkan snarare 

än den religiösa aspekten. Att respondenterna tolkar yogan utifrån de behov de själva har kan 

i sin tur förklaras utifrån den moderna buddhismen i västerlandet, och en anpassad form av 

yoga, en mer spirituell upplevelse snarare än en religiös utövning. Denna anpassning tolkar vi 

som ett resultat av en modernisering av buddhismen och hinduismen samt en spridning av 

västerländsk esoterism, som Thurfjell associerar med nyreligiösa rörelser för att beskriva de 

icke-kristna och andliga rörelserna. Esoterismen motsatte sig kyrkornas dominans men höll 

fortfarande kvar vid det religiösa och det andliga. Runt 1850-talet fanns en romantiserad bild 

av Indien som den generella uppfattningen i Europa. Detta bidrog till ett ökat intresse för 

indisk religion och en tillströmning av bland annat hinduiskt inspirerad esoterism, till exempel 

neo-hinduism, i Europa. Anpassningen har även lett till en förändring av synen på exempelvis 

meditation, som många av deltagarna utövar under personalyogan. Den traditionella 

meditationen användes som en teknik för nå upplysning och i vissa fall för en förening med 

gud. Men i och med en modernisering kan meditation även användas för att öka medvetenhet 

i närvaron i livet, för självförverkligande och för att hitta inre ro i. Inre ro angav många av 

våra respondenter som personligt mål och anledning till varför de gick på personalyogan och 

det kan därför ses som en av anledningarna till varför de är positivt inställda till både 

hinduism, buddhism samt yoga. 

 

Den moderna buddhismen präglas av jämställdhet mellan människor, enligt Thurfjell, och att 

individen ska stå i fokus vilket en av respondenterna, Hanna, menar vara en av orsakerna till 

att hon deltar på personalyogan. Hon upplever att personalyogan tar ner henne i varv och att 

hon bara koncentrerar sig på sig själv då hon allt för ofta har svårt att sätta gränser mellan 

yrke och fritid. Även Erik upplever en positiv känsla av att individen ska vara i fokus. Han 

menar att han genom personalyogan känner sig rofylld och att han även får ett annat 
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förhållningssätt till sig själv och till andra. Pernilla upplever likt tidigare respondenter att 

personalyogan hjälper henne att koppla av och uttrycker även att yogan bidrar till att hon blir 

medveten om sin egen andning, att hon får insikt, att hon kan se inåt i sig själv och få ett 

livsperspektivbyte. Enligt Thurfjell är det människans inre utveckling som har en stor 

betydelse inom buddhistiska modernismen. I den buddhistiska modernismen har människans 

inre stor betydelse och självanalys har en viktig roll istället för de tidigare kollektiva 

ritualerna. Detta påstås bero på det kristna protestantiska inflytandet på buddhismen då kristna 

värderingar influerar den moderna buddhismen. Detta menar Thurfjell vara en av 

anledningarna till att många svenskar har en positiv syn på modern buddhism, precis som vi 

uttolkat från respondenternas svar. Respondenternas positiva syn på yoga och indiska 

religioner kan alltså bero på en modernisering av religioner, framför allt modern buddhism 

som innefattar vissa likheter med protestantismen. Frisk menar att den positiva synen kan 

bero på att istället för att tro på gud, som är så essentiellt och centralt inom den kristna tron, så 

blir huvudfokuset och tron på det individuella jaget istället i centrum och även något vi kan 

utläsa i många av respondenternas svar. Några respondenter såg just personalyogan som en 

stund för sig själv och att hitta inre ro och fri. 

 

Alla respondenter var medvetna om yogans religiösa bakgrund men istället för att knyta an till 

det religiösa gjorde respondenterna personalyogan till sin egen och anpassade utövningen till 

sig själva samt vad de hade för personligt mål med yogautövningen. Det personliga målet stod 

i högre rang än den religiösa aspekten av personalyogautövandet för nästan alla respondenter. 

Deras mål med yogautövning var inte religiös trots yogans rötter i indisk religion, men 

överlag hade alla en positiv syn till de indiska religionerna trots att respondenterna själva inte 

ansåg sig religiösa. 

 

Den yoga som utförs på personalyogan är kundaliniyoga. Som vi tidigare nämnt valde Tomas 

Frankell, den person som startat Kundaliniyoga-rörelsen i Sverige, att inte knyta sig an till 

3HO som från början spred kundaliniyoga. På grund av att Frankell har valt att inte knyta an 

till organisationen 3HO och inte heller konverterat till sikhismen har kundaliniyoga i Sverige 

en svagare koppling till Yogi Bhajan, och kanske en svagare koppling till ortodox utövning än 

i många andra länder (Frisk 1998:94). Vi anser därför att den kundaliniyoga som utövas i 

Sverige samt på personalyogan är en form som påverkats av sekulariseringsprocessen i 

Sverige. 
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Enligt Jung fanns det en “förtryckt andlig underström i hela den västerländska kulturen” 

vilken han ansåg behövdes lyftas fram eftersom att det i denna ström fanns en kunskap om ett 

själsligt helande och menade att det var omöjligt för människan att bli själsligt hel utan denna 

kunskap (Thurfjell 2015:143). Som vi har sett i resultatet är det många av respondenterna som 

upplever att yogan gör dem mer rofyllda och för bland annat Veronica handlar yoga mycket 

om att känna sig komplett; “Jag är ju liksom så komplett jag kan bli men det händer någonting 

på vägen” och menar att inom varje människa finns allt i kroppen för att känna sig hel. Men 

på något sätt mister man någon del på vägen och söker därför efter ett helande för att känna 

sig komplett igen. Även Veronica instämmer med Jung om att många människor söker helhet 

och helande och gör det gärna i yoga och meditation vilket kan vara ytterligare en orsak till att 

yogan blivit så populär i Sverige. 
 

Så därför, den här längtan efter att känna sig hel som människa eller känna sig komplett eller så 

kanske bidrar till att man söker sig till yoga eller olika former av yoga eller försöker hitta hem i 

olika yogaformer och så också. (Veronica) 

 

Alla dessa anledningar till varför yoga har blivit så populärt i Sverige, som bland annat en 

form av hälsoterapi, anser vi också ligga till grund för att yoga anses vara ett bra verktyg för 

stresshantering. Av att endast läsa tidigare forskning kan vi konstatera att yoga och mer 

specifikt kundaliniyoga kan fungera som ett verktyg för stresshantering. Likaså visar 

resultatet av intervjuerna på att samtliga respondenter antyder att personalyogan fungerar 

stressreducerande. Wiveca Hjalmarsson, kundaliniyoga- och meditationslärare, menar att 

kundaliniyoga bidrar till att människan kan ta kontroll över stressen då det bästa verktyget för 

att motverka stress är djupandning vilket utförs i kundaliniyoga. Att människor sedan väljer 

yoga som verktyg menar Frisk beror på att människor idag motiveras av hälsofrämjande 

aspekter snarare än religiösa och tar upp ett exempel om alkohol. Frisk menar att många 

svenskar begränsar sin konsumtion, av då till exempel alkohol, på grund av hälsoskäl och inte 

på grund av den kristna synen gällande alkoholkonsumering. Enligt McGuire skulle även 

detta kallas privatisering då religionen anpassas till individen istället för tvärtom. 

Respondenten och yogainstruktören Veronica menar att syftet för många deltagare med 

personalyogan är en stund för avslappning för skolpersonalen samt att de ska få med sig 

verktyg för att hantera deras vardagliga arbete utan att nämna några religiösa influenser. 

Veronica uppfattar att många av deltagarna i personalyogan upplever yoga som avkopplande 

och meditativ, men betonar samtidigt att varje deltagare kommer in med olika föreställningar 
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om vad yoga är, varför de deltar och vilka fysiska samt mentala förutsättningar de har att 

utföra yogan. Hon menar att varje deltagare i yogagruppen har olika personliga mål med 

yogan och betonar en individualisering där varje deltagare uppmanas lyssna på sin egen 

kropp. Veronica nämner att flera av deltagarna föredrar att utföra kundaliniyoga med 

långsammare rörelser med mer fokus på andning vilket kan göra utövandet mer meditativt, 

medan andra deltagare i gruppen föredrar att köra mer aktivare och dynamiska rörelser av 

yogan och uppskattar den fysiska biten snarare än den meditativa. Många respondenter 

beskriver yogan som en helhetsupplevelse, där den fysiska och mentala biten får samspela, 

och det kan vara en anledning till att många respondenter talar så varmt om yogans effekter. 

Utifrån Tobias svar kan vi tolka att personalyogan är ett verktyg för stresshantering, 

framförallt verktyget med olika typer av andningsövningar som återfinns inom personalyogan, 

vilket även Hjalmarsson, kundaliniyoga- och meditationslärare, nämner som den främsta 

faktorn för stressreducering. Hjalmarsson menar att det inte går att vara stressad och samtidigt 

andas djupa långa andetag vilket styrker Tobias svar; 

 
Men allvarligt talat, det bästa är ju förstås det här att andas, andas. Att vara vän med sin andning 

och ha koll på den. Använda den i situationer när man kan bli nervös och stressad. Att ha tränat det 

så pass mycket gör ju att man lättare hittar till rätt typ av andning som kan lugna ner kroppen. För 

är jag stressad och har den här ytliga andningen, att det fladdrar på, så understödjer man ju 

stressprocessen i kroppen, men så fort jag får ner andningen i magen så motverkar jag ju samtidigt 

stresshormonerna. (Tobias) 

 

Den här delen av vad Tobias upplever som det främsta med personalyogan är definitivt ett 

resultat av yogans utveckling från en religiös handling till ett hälsoverktyg. Här är målet inte 

att nå upplysning utan att syresätta kroppen; rent fysiskt, samtidigt som det fysiska sedan 

påverkar det mentala och tvärtom. Här kan vi också se en privatisering där religionen har 

anpassats till individen, i enlighet med McGuires tankar kring privatisering av religion. Även 

Erik upplever att personalyogan bidrar till att han känner sig mindre stressad. Genom 

personalyogan har han lärt sig att koppla bort dåliga tankar och känner därför sig mer 

tillfredsställd med sig själv. Han känner sig mer rofylld och det bidrar i sin till tur att han 

känner sig lugnare i vissa yrkessituationer, som i sin tur bidrar till att han sällan känner stress. 

Även Pernilla upplever att personalyogan fungerar som ett verktyg för stresshantering. Yogan 

hjälper henne att tänka, koppla av och varva ner. Likaså upplever Hanna att personalyogan tar 

ner henne i varv och fungerar stressreducerande. Dessutom upplever Hanna yogan som en 

slags helhetsupplevelse; både fysiskt och mentalt. Yogan gör henne mer rörlig, ger en slags 
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genomströmning i hela kroppen och även kroppsmedvetenhet. Maria upplever att yogan 

påverkar henne till att se världen på ett annat sätt. Hon förklarar sig själv som en liten del i en 

stor helhet, vilket har gjort henne mer lugn över åren och stressar därför inte upp sig i onödan, 

både privat och i yrkeslivet, och blir väldigt sällan arg, en form av stressreduktion. 
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7 Sammanfattning 

Denna studie stödjer tidigare forskning om att yoga upplevs som stressreducerande för 

utvalda lärare och skolpersonal sett till faktorer som sömn, upplevd ro, tillfredsställelse och 

självkännedom. Yoga har kommit att bli så populärt i Sverige, att det till och med erbjuds som 

en hälsofrämjande och stressreducerande träningsform på en gymnasieskola i Sverige. Detta 

kan, förutom på grund av sekulariseringsprocessen i Sverige, förklaras utifrån en utveckling 

och modernisering samt anpassning av hinduism och buddhismen från en mer religiös och 

strikt riktning till en allt mer filosofisk väg och förhållningssätt i västvärlden. Sverige är 

sekulariserat, i den bemärkelsen att stat och kyrka är separerat samt att en privatisering av 

religionen har skett. Sverige är alltså inte ett mindre religiöst land utan religiositeten har 

förflyttats från den statliga sfären till den privata.  

 

8 Ämnesdidaktisk reflektion 

Vi avslutar vårt arbete med att ha en ämnesdidaktisk reflektion om hur vi som blivande 

religionskunskapslärare i gymnasiet kan använda oss utav kunskapen om 

sekulariseringsprocessen i Sverige.  

 

Genom att ha kunskap om sekulariseringsprocessen i Sverige och hur synen på religion har 

förändrats, men för den delen inte försvunnit, kan vi som blivande gymnasielärare få en 

betydande förståelse för elevers olika funderingar när vi diskuterar olika religiösa begrepp, 

religiösa föreställningar samt olika sorters religioner och livsåskådningar och hur dessa kan 

skilja sig åt samt påverka eleven och dennes förhållningssätt.  

 

Enligt Skolverket ska religionskunskapsundervisningen ha sin utgångspunkt i en samhällssyn 

som präglas av öppenhet gällande livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna 

möjlighet att utveckla ”en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald” 

(Skolverket 2011:37). Det som exempelvis en elev uppfattar starkt religiöst, kan uppfattas helt 

annorlunda av en annan individ beroende på exempelvis vilka förkunskaper eleven har, 

religiös bakgrund och hur man tänker kring religiositet i dagens Sverige. 
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Religionskunskapsundervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 

människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. 

 
”Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människors moraliska 

förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. De ska ges möjlighet att 

reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar och därigenom 

utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva.” (Skolverket 2011:37).    	  
 

Vi anser därför att genom att öka förståelse och kunskap om olika människors tro och 

religiositet samt icke religiositet, blir det lättare för elever att föra en öppen diskussion i 

klassrummet präglat av ömsesidig respekt, förståelse och en medvetenhet om att alla individer 

är olika oberoende av religiös tillhörighet och bakgrund. Förutom att kunskap om 

sekulariseringsprocessen i Sverige bidrar till en ökad förståelse för människors religiositet 

samt icke religiositet anser vi även att eleverna ska ges möjlighet att kunna diskutera den 

pågående sekulariseringsprocessen i Sverige och hur man tänker kring andlighet och religion 

idag kontra hur det var för några decennier sedan.  
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10 Bilagor 

 

10.1 Bilaga 1 Informerat samtycke 
 
Samtycke till deltagande i forskningsstudie  
 
Nedan ger du ditt samtycke till att delta i en forskningsstudie där vi undersöker hur yoga 
påverkar lärares stress och om yoga kan vara ett bra verktyg för stresshantering. All 
information du som informant lämnar under studien behandlas under sekretess och du som 
person kommer i studien att vara anonym. Läs igenom detta noggrant och ge ditt medgivande 
genom att skriva under med din namnteckning längst ned.  
 

Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den 
kommer att gå till och den tid den tar i anspråk.  

 
Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den 
påbörjas och vet vem jag ska vända mig till med frågor.  

 
Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför vi har 
blivit tillfrågade och vad syftet med deltagandet är.  

 
Jag är medveten om att vi när som helst under studiens gång kan avbryta mitt 
deltagande utan att jag behöver förklara varför.  

 
Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de forskare som är knutna till 
studien kommer att ta del av det insamlade materialet.  

 
 
 
 
 
 

Halmstad den … / … 2016  
 

…………………………………… ……………………………………  
Namnteckning       Namnförtydligande  
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10.2 Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Innehåller centrala teman och frågor som ska täcka de viktigaste områdena för studien (Dalen 

2015: 35). Gör alltid en provintervju där man testar intervjuguiden (Dalen 2015: 40). Börja 

med frågor som får informanten att må bra. Efterhand fokuseras frågorna mot de mer centrala 

frågorna. Mot slutet kan man återigen fråga mer generella frågor. 
 

 

1. Hur upplever du din arbetsbelastning?  

2. Vad gör du för att hantera stress på din arbetsplats? 

3. Kan du beskriva varför går du på yogan? Hur påverkar yogan dig? Fysiskt och 

mentalt? 

4. Hur ser du på att yoga kan ha en religiös påverkan/bakgrund på människor?   

5. Hur mår du när du går ifrån yogan på onsdagskvällen?  

6. Vad är det bästa yogatimmen?  

7. Avslutande kommentarer och reflektioner  
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