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Abstract 

This essay describes three Swedish female influencers’ illustration of Hindu and Buddhist 

concepts, yoga, meditation, mantra and tantra. The questions that are studied and answered are 

the following: How do influencers illustrate yoga, meditation, mantra and tantra through their 

blogs? How can the influencers’ descriptions of yoga, meditation, mantra and tantra be an 

expression of new religious practise? And finally, in our last question we discussed the use of 

influencers’ blogs in an educational way. 

 

The theories we used was a new religious theory, implying that the words are used in a new 

religious context through the blog, aswell as a gender theory that explains the relation between 

women and religious movements.  

 

To answer our questions we used a discourse analysis on the following words: yoga, meditation, 

mantra and tantra. The result of our discourse analysis is that the influencers use the words in a 

new religious context in their blogs. We came to this conclusion because we found a wellbeing-

discourse, a fitness-discourse and a strong consumption-discourse among other things. All of 

these are key points in new religious movements. The Hindu and Buddhist contcept was more 

or less non-existent, which confirm our new religious theory. Regarding our gender theory, we 

saw that the influencers followed the same pattern as our described theory.  
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1.Inledning 

I och med en globalisering och sekularisering möts individer, kulturer och religioner på nya 

arenor. Internet har blivit en stor del av modernitetens globalisering och resulterat i att 

cyberspace blivit den ultimata diasporan. Då religionen funnit internet integreras religion med 

nya grupper människor. En utav dessa nya grupper är influencers, som kommit att bli en stor 

del av den moderna internetkulturen. Det som gör en influencer till en influencer är deras stora 

inflytande och makt över sina följare. Möjligheten att sprida och dela åsikter, fakta och tro 

accelererar med sociala mediers offentlighet då alla har makten att sprida information och vara 

sin egen journalist, redaktör och utgivare.  

 

Cyberspace som blivit den ultimata diasporan är inte något som undgår modernitetens nya 

medieelit, influencers. Vi har genom egen erfarenhet av influencers sociala medier sett en stor 

ökad användning av religiösa diskurser. Det intressanta är vilken religion som representeras, då 

båda buddhism, hinduism och nyreligiösa rörelser är spelare på samma arena, influencers 

sociala medier. Begreppen yoga, meditation, mantra och tantra är exempel på diskurser vi sett 

är återkommande och som har en stor förankring på sociala arenor såväl som i religiös praxis. 

Intresset för vilken religiös praxis som ligger bakom influencers begreppsanvändning kring 

ovannämnda begrepp är därför fascinerande och centralt för vårt arbete. Ett annat intresse är 

om  dessa influencers kanaler i så fall skulle kunna användas som undervisningsmaterial i 

religionsundervisning för att illustrera religion i vår samtid. I och med att skolans didaktiska 

uppdrag lägger stor vikt vid att koppla undervisning till elevernas verklighet ser vi en stor 

möjlighet att använda sociala medier, som ständigt är närvarande i elevernas liv, som en resurs 

i undervisningen.  

 

Dispositionen för arbetet är följande, vi kommer att introducera tre utvalda influencers och 

applicera en diskursanalys på deras bloggar där vi söker efter begreppen yoga, meditation, 

mantra och tantra. I vår begreppsförklaring kommer våra utvalda begrepp förankras i 

hinduistisk och buddhistisk lära, men ett eller annat nyckelord kommer även finnas beskrivet 

med förankring i nyreligiös lära. I bakgrunden kommer en beskrivning kring nyreligiositet 

belysas för att senare i vår analys kunna dra paralleller mellan respektive religion och våra 

utvalda influencers användande av de begrepp som vi fokuserat på. Då vår framtida profession 

är inom pedagogik och didaktik kommer en didaktisk diskussion presenteras i slutet av arbetet.  
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1.2 Syfte & frågeställning  

Religion är för många ett levnadsmönster, en trygghet och en gemenskap, men vad händer när 

religion kommer in på en ny arena? Med inflytelserika influencers på frammarsch kommer vi 

därför rikta in oss på hur dessa förmedlar en bild av yoga, meditation, mantra och tantra. Fortsatt 

syfte är att sedan analysera resultatet för att se hur detta kan användas i religionsundervisning 

utifrån ett lärarperspektiv. Därför har vi valt att besvara de tre nedanstående frågorna för att få 

fram ett resultat som bemöter vårt syfte. 

 

1) Hur gestaltar influencers diskurserna kring yoga, meditation, mantra och tantra genom sina 

bloggar?  

2) Hur kan våra utvalda influencers tolkning av  yoga, meditation, mantra samt tantra ses som 

ett uttryck av dagens nyreligiositet samt hur kan det ses ur ett genusperspektiv? 

3) På vilket sätt kan våra utvalda influencers användas i ett didaktisk lärarperspektiv? 

 

1.3 Material  

I den sociala medievärld som vi idag lever i finns hundratals influencers med olika inriktningar 

och målgrupper. Med bakgrund i det vi har valt att forska om ville vi begränsa oss till tre 

influencers som uppfyller följande kriterier: stort antal följare på sina sociala plattformar, 

målgrupp- unga följare samt influencers som använder sig utav våra utvalda begrepp yoga, 

meditation, mantra och tantra. Även om dessa influencers har en stor mängd sociala kanaler 

kommer vi begränsa oss till deras bloggar och tillhörande inlägg, vi kommer inte göra en 

omfattande bildanalys då vi anser att texten är det mest relevanta. Dock kommer vi använda 

enstaka bilder för att stärka eller illustrera våra slutsatser, dessa bilder kommer finnas under 

rubriken bilagor.  

 

Utifrån kriterierna vi nämnt ovan beträffande influencers har vi därför valt ut tre svenska 

kvinnor som passar profilen. Valet av influencers var ett medvetet val, att alla var kvinnor var 

däremot inget vi tänkte på eller som spelade in i processen av att välja ut dessa influencers. 

Utan det är för att vi inte kunde finna några manliga profiler som stämde överens med våra 

ovannämnda kriterier. Män är representerade som influencers men inte inom det fält vi valt att 

forska om. Josefin Dahlberg, Maxinne Björk och Rachel Brathen aka. Yoga Girl, dessa tre har 

ett antal olika sociala plattformar, men vi har valt att fokusera på deras bloggar och de inlägg 
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som skrevs under år 2017. Då bloggstatistik gällande alla tre är svårt att få tag på har vi utgått 

från deras popularitet och antal följare på Instagram då dessa är offentliga.  

 

Dahlberg bedriver en framgångsrik blogg som fokuserar på hennes liv, vardag och tankar. 

Bloggen som under år 2017 låg på portalen Metro Mode har idag en egen domän som visar på 

hennes stora karriär som bloggare. Den nya domänen skapades 2018-01-18 och då vi endast 

kommer använda oss av inlägg från 2017 så kommer vi använda Dahlbergs äldre 

bloggplattform. Hennes populära instagramprofil har i skrivandets stund 72,6 tusen följare 

(2018-01-24) och hennes fokus ligger på yoga och inspirerande bilder samt upplyftande citat.  

 

Maxinne Björk driver en livsstilsblogg, devote.se/Maxinne, med stort fokus på tantrisk livsstil. 

Med 33,6 tusen följare på Instagram (2018-01-24) sprider hon sina erfarenheter kring tantra, 

kärleken till sin kropp samt erfarenheter i Indien, där hon spenderar största delen av sin tid. Då 

hon är en av de få influencers i Sverige som har tantrisk livsstil som fokus i sina sociala medier 

är hon en unik förebild inom denna genre. Andra influencers refererar ofta till hennes livsstil 

och tantrakurser, vilket leder till att Maxinne får en stor exponering genom andra influencers 

sociala plattformar.   

 

Den tredje kvinnan vi har valt att analysera är Rachel Brathen aka. Yoga girl. Hennes blogg 

innefattar mycket av hennes liv som nybliven mamma, yogafantast och egenföretagare. Hon 

skiljer sig från de  andra två ovan, då hon valt att lämna Sverige för Aruba och byggt upp ett 

utav världens största yoga-imperium. Hennes stora expansion och framgång har lett till 2,1 

miljoner följare på Instagram (2018-01-24), ett eget yogaretreat, studio på Aruba samt en 

yogabok som kom ut 2014, Yoga Girl, som har översatts till 20 olika språk, med det sagt når 

hon en enorm skala läsare och följare. Brathen blev under år 2017 utnämnd som den tionde 

mest inflytelserikaste influencern inom fitnesskategorin av Forbes magazine 

(https://www.forbes.com/sites/forbespr/2017/04/10/forbes-releases-inaugural-top-influencers-

global-list/#40f7b19f1197, hämtad 2018-03-14).  
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2.Metod 

Vi har valt att fokusera på fyra begrepp: yoga, meditation, mantra och tantra. Genom 

användning av respektive bloggs sökfunktion har vi sedan analyserat hur många antal inlägg 

vardera influencer dedikerat till begreppen under år 2017. Anledningen till varför vi valde dessa 

fyra begrepp är för att med bakgrund i egen erfarenhet så är det dessa fyra begrepp som uttrycks 

mest i den vardagliga kontexten vi möter samt finnes i empirin. Genom en diskursanalys har vi 

därefter letat nyckelord och vilket sammanhang begreppen tas upp i, en form av kodning som 

lektorn i politisk teori David Howarth tar upp i boken  Diskurs (2007 s.17-18 & 145). Diskurser 

som kan tänkas komma är exempelvis marknadsdiskurs, träningsdiskurs eller hälsodiskurs, då 

detta i så fall skulle kunna kopplas till nyreligiositet. Vidare skulle det varit intressant att se hur 

en genus eller feminismdiskurs används. Denna diskursanalys och kodning kommer redovisas 

och diskuteras under resultat längre ner i arbetet. För att ge stöd till vår analys kommer vi 

använda litteraturanalys för att förankra detta i existerande vetenskap och forskning.  
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3.Tidigare forskning 

Då vi valt att studera influencers anser vi det nu relevant och viktigt att presentera en tidigare 

forskning gällande influencers och deras maktförhållande till sina följare. Doktorn i antropologi 

och etnografen Crystal Abidin samt media forskningschefen Mart Ots presenterar teorin kring 

influencers i deras forskning Influencers tell all i antologin Blurring the lines av Maria Edström, 

Andrew T. Kenyon och Eva-Maria Svensson (red.) (2016). Deras teori handlar om hur 

influencers, ofta unga kvinnor, får makt och inflytande över sina läsare genom att ha en djup 

och genuin relation med sina följare. Detta bidrar, enligt Abidin och Ots (2016), till ett 

förtroende och en lojal publik som ser upp till dessa influencers. Detta förtroende och djupa 

relationen som byggs upp mellan influencers och dess följare baseras enligt Abidin och Ots 

(2016) på att influencers ofta visar behind the scenes bilder. Dessa bilder bidrar till att följarna 

uppfattar en personlig relation till influencerna samt en känsla av att vara involverade. 

Författarna nämner också att influencers ofta har ett personligt språk med följarna, vilket gör 

influencers till en vän istället för en företagsprofil. Genom detta nära förhållande samt 

trovärdigheten influencers besitter drar Abidin och Ots (2016) slutsatsen att detta leder till att 

influencers kan sälja och marknadsföra produkter för sin publik utan att uppfattas som 

påtryckande och partisk.  

 

Medieforskaren Heidi A. Campbell presenterar teorin om “Networked religion” (online 

religion) i hennes forskning Understanding the Relationship between Religion Online and 

Offline in a Networked Society (2011). Campbells (2011) teori om “Networked religion” 

handlar om att internet blir en plattform som erbjuder en plats där religiösa praktiker får utlopp 

i sociala interaktioner och kommunikation. Campbells (2011) slutsats är att religion online blir 

inte en ny form av religion utan utvecklas parallellt med den religiösa praktiken offline. Internet 

blir alltså en bro mellan online religion och offline religion, vilket bidrar till ett 

meningsskapande i den privata religionsutövningen som kommit att bli en konsekvens av 

globalisering och sekularisering. Anledningen att vi finner denna forskning intressant för vårt 

arbete är för att den belyser hur religion kommer till uttryck online, vilket är relevant för oss då 

vårt fokus ligger på internetbloggar. 

 

Tidigare forskning kring spiritualitetens modernitet är något författaren Giselle Vincett och 

religionssociologen Linda Woodhead skriver om i kapitlet Spirituality i antologin Religions in 

the modern world: traditions and transformations (2009). Vincett och Woodhead (2009) 
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skriver att spiritualism eller spiritualitet har kommit att få en ny definition i den moderna 

världen. Vi finner denna forskning relevant eftersom begreppet spiritism och spiritualitet är 

återkommande för nyreligiösa rörelser samt återfinns i våra utvalda influencers bloggar. Vincett 

och Woodhead (2009) skriver att spiritualism förr hänvisade till mystiken i de traditionella 

religionerna, men idag har kommit att bli en beteckning som täcker många praktiker och inte 

bara en beteckning för en religion. Deras forskning kring hur spiritualism har kunnat komma 

att få så stort inflytande i människors religiösa utövande har grundat sig på fyra aspekter. Första 

aspekten är att spiritualism har tendensen att utvecklas parallellt med världens modernisering 

kring individualitet, mänskliga rättigheter och jämlikhet. Den andra aspekten handlar 

urbanisering och globalisering. Vincett och Woodhead (2009) skriver att i och med 

globalisering kommer kulturer och religioner i kontakt med varandra via bland annat 

urbanisering men även internet. Därav finner vi Vincetts och Woodheads (2009) forskning 

kring spiritualism angelägen då vår undersökning grundar sig i religion på internet och om den 

religion vi ser härstammar från traditionell religion eller om det är nyreligiositet med 

spiritualism vi ser. De nämner även kapitalism och konsumtion som en faktor för 

spiritualismens frammarsch i aspekt två. Individer idag skapar sin identitet genom konsumtion 

och spiritualismen erbjuder denna konsumtion med ett brett spektrum av föremål som individen 

kan ta del av samt köpa. Den tredje aspekten Vincett och Woodhead (2009) presenterar har att 

göra med kulturellt inflytande från romantiken, ockultismen, terapin, feminism samt ekologism. 

Den fjärde och sista aspekten handlar om generationsskifte som kom 1960, efter andra 

världskriget, Vietnamkriget och kalla kriget. Alla dessa tre händelser fick den nya generationen 

att tvivla på de förutbestämda och de auktoriteter som var etablerade. Deras slutsats är att 

spiritualism idag står i reaktion mot det de traditionella religionerna förespråkar, även om de 

samtidigt kan se att religion och spiritualism kommer allt närmre varandra. Spiritualism 

erbjuder en individualistisk utveckling som inte behöver betyda att utvecklingen sker ensamt 

utan den individualistiska utvecklingen kan ske i sociala interaktioner via bland annat internet 

eller retreats. Vincett och Woodlead (2009) menar att spiritualismen förespråkas av denna nya 

generation, som förekom i aspekt fyra, och denna generation med ett stort intresse för feminism, 

individualitet och miljö kommer få spiritualismen att växa betydligt mer.  

 

Filosofie doktorn i religionsvetenskap, Göran Larsson, arbetar som lärare och forskare vid 

institutionen för religionsvetenskap och Centrum för Mellanösternstudier vid Göteborgs 

universitet. 2002 skrev han boken Virtuell Religion: Globalisering och internet som behandlar 

frågor kring globalisering-internet-religion. Just denna forskning finner vi relevant för vårt 
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arbete då Larsson tydliggör fördelar och nackdelar med religion på internet, vilket vi finner 

användning för i vår didaktiska diskussion. Larsson (2002) undersöker relationen mellan 

internet och religion som kommit att bli en växande marknad i och med globalisering och 

fortgående IT-utveckling. Larsson (2002) har använt sig av litteraturstudier samt analys av 

religiösa hemsidor på internet för att kunna se vad konsekvenserna av relationen mellan internet 

och religion har eller kan komma att bli. Redan i inledningen av Larssons bok konstaterar han 

att globaliseringen och IT-vetenskapens genombrott måste ses som en utmaning för 

forskarsamhället och samhället i stort. Larssons (2002) teori är att internet sammanlänkar det 

globala och det lokala planet och det är oftast i mötet mellan det lokala och globala som 

spänningar och kulturkrockar återfinns. Slutsatsen Larssons (2002) undersökning visar är att 

relationen mellan internet och religion har både för- och nackdelar för religionsutövandet. 

Exempel på en nackdel är den virtuella religionen som kommit att bli en konsekvens av internet 

och religion. Larsson (2002) menar att vissa aspekter av exempelvis en gudstjänst så som lukt, 

människor (samvaron) och smak går förlorat och därmed lite av essensen i själva gudstjänsten. 

En annan nackdel som Larsson (2002) kommit fram till är att den öppenhet och anonymitet som 

internet erbjuder kan även resultera i attacker gentemot varandra och gentemot religioner, samt 

att internet kommer med största sannolikhet påverka den troendes uppfattning om den egna 

läran. Larssons (2002) fördelar är ändå överrepresenterade. Larsson (2002) skriver att internet 

är ett effektivt sätt för religionsaktörer att sprida sin lära och budskap. Internet kan även 

användas för att skapa alternativa synsätt och idéer i och med att internet tillsammans med 

globaliseringen binder ihop kulturer och människor. Individen har möjligheten till att söka och 

skapa sin egen religiositet vilket går hand i hand med samtidens sekularisering och privatisering 

menar Larsson (2002). Larsson (2002) skriver också att tack vare internet och IT-utvecklingen 

har världens olika tolkningar blivit tillgängliga för en allt större publik oberoende av genus, 

ekonomi, social bakgrund etc.  

 

Vi har nu presenterat fyra tidigare forskningar som vi finner relevanta. Vårt bidrag till 

forskningpoolen, kunskapsbanken, är just vår koncentrerade inriktning, istället för det 

fågelperspektiv andra forskare har haft. Denna inriktning koncentreras oftast på religionens 

uttryck på internet som helhet och inte relationen mellan religion och internet via en specifik 

del eller grupp av/på internet. Vår koncentration cirkulerar runt modernitetens influencers, 

deras bloggar och kopplingen till religion genom deras bloggportal.  
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4.Teori 

Här kommer vi presentera vår nyreligiösa teori som vi valt att använda. Vidare kommer vi 

belysa en genusteori som kommer involvera kvinnors relation med religion. Vi kommer 

presentera några utmärkande aspekter av nyreligiösa rörelser i första teorin och i den andra 

kommer vi belysa aspekter som är redogör för kopplingen mellan religion och kvinnor.  Ord 

såsom nyreligiositet, andlighet, mindfulness, spiritism och spiritualism kommer användas som 

synonymer till varandra. Detta för att vi i vår litteraturstudie fann att dessa användes parallellt 

med varandra beroende på författare.  

4.1 Religion i moderniteten  

Inom nyreligiositet står exempelvis tankar om “det högre jaget” i fokus, då nyreligiösa rörelser 

anser att genom andlig frigörelse får vi kontakt med detta högre jag. I korrelation med detta 

avvisar nyreligiösa rörelser auktoriteten av präster och kyrkor, för att de anser att individen har 

potential till gudomlighet inom sig själv skriver Åke Sander professor i 

religionsbeteendevetenskap och universitetslektorn Daniel Andersson i boken Det 

mångreligiösa Sverige: ett landskap i förändring (2015, s.491-494). Den individuella aspekten 

som nämnts är återkommande i religionshistorikern och författaren Olav Hammers (1997) bok 

På spaning efter helheten: New Age, en ny tolkning? Hammer (1997, s.19) belyser att inom 

nyreligiösa rörelser betonas människans individuella ansträngningar och inte ett gudomligt 

ingripande, vilket går hand i hand med det Sander och Andersson (2015) skriver om individens 

egna gudomliga potential. Sociologen Anthony Giddens (2005) tankar kring 

individperspektivet återberättas i kapitlet Religion i senmodern tid i antologin 

Religionssociologi- en introduktion författad av professorn i sociologi Inger Furseth och 

professorn i religionssociologi Pål Repstad (2005, s.93) om hur vi i vår moderna värld möts av 

tvivel och osäkerhet, moraliska problem, vilket leder till att individer söker svar och tröst i 

andlighet. Giddens (2005, s.94) belyser att andligheten ger stöd och trygghet på ett annat plan 

än vad traditionell religiös praxis erbjuder. Vi finner detta intressant då vi har valt att undersöka 

nyreligiositet, andlighet, i den modernaste kontext vi kan finna, influencers mediesfär. Gällande 

Giddens diskussion om stödet och tryggheten som andligheten erbjuder skriver Hammer (1997 

s.287) likartat om nyreligiositetens fokus på det egna välmåendet, att skapa ett bättre 

förhållningssätt till den egna kroppen och själen.  Sander och Andersson (2015, s.491-494) 

stämmer in och skriver att detta välmående och balans som nyreligiösa medlemmar söker kan 

exempelvis finnas genom att utöva yoga, meditation och användningen av tantra för sexuell 

begagnande.  
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Dessa praktiker, som nämnda ovan, har också kommit att bli ett psykologiskt verktyg inom 

nyreligiösa rörelser skriver religionsprofessorn Jeremy R. Carrette och professorn i buddhism 

och asiatiska studier Richard King i boken Selling spirituality (2005, s.64). De menar på att 

inom varje institution finns trender, trender som speglar samtiden och så även inom psykologin 

och religion. I dagens samhälle med en kontinuerlig stress över ett “måste att lyckas”, vara 

lycklig och se bra ut blir individer runt omkring oss ständigt besökta av stress och ohälsa. Därav 

försöker vi ständigt finna medel för att lindra denna stress och hitta en balans i allt kaos. 

Hammer (1997, s.93) konstaterar detta då han skriver att det finns en präglad koppling mellan 

religion och psykologi. Det vi vill komma fram till är att det gemensamma för nyreligiösa 

rörelser och psykologin är just individens lycka och välmående. Detta är även något som 

tydliggörs i vår tidigare forskning av Vincett och Woodhead (2009), då de skriver att individuell 

utveckling är central inom nyreligiositet och spiritualism. Det som även är gemensamt mellan 

psykologin och nyreligiositet är att denna individuella utveckling behöver inte ske i solitude, 

utan den kan ske i sociala kontexter så som retreats, workshops, festivaler, genom internet eller 

andra sociala medier skriver Vincett och Woodhead (2009, s.322).  

 

4.2 Genusteori 

Vi har också valt att använda oss av ett genusperspektiv som kommer appliceras på arbetet. 

Närmare bestämt är vi intresserade av att undersöka korrelationen mellan genus och religion. 

Då det är tre kvinnor vi valt att undersöka är valet om att applicera en teori om just kvinnors 

roll i nyreligiösa rörelser självklart för oss. Nya religiösa rörelser representeras i högsta andel 

av kvinnor skriver sociologilektorn Stephen J. Hunt i boken Religion in western society (2002, 

s.164). Detta är något som också förstärks av Hammer (1997, s.283). Hunt (2002, s.165) skriver 

att nyreligiösa erbjuder kvinnor en spirituell feminism och lägger vikt på kärlek och tillgivenhet. 

Parallellt med sekularisering ökar kravet på jämlikhet skriver Hammer (1997, s. 283) och 

nyreligiösa rörelser lyfter fram kvinnliga egenskaper och värdesätter dessa jämfört med det 

patriark som förr funnits i samhälle runt om i världen men även inom religion. Inom nyreligiösa 

rörelser bejakar man den kvinnliga kraften och sätter en ideologi av en stark och självständig 

kvinna i centrum istället för en konkurrent till mannen skriver Hammer (1997, s.284). Kvinnor 

har också en säregen relation och inställning till religion än vad män besitter skriver Furseth 

och Repstad (2005, s.246-247). De beskriver att kvinnor lägger stor vikt vid gemenskap och att 

tillhöra en grupp. Kvinnorna ser också relationen till Gud som en personlig relation som kan 

liknas med en vän istället för allsmäktig skapare och domare. Denna syn på religion som 
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karakteriseras av kvinnor har också lett till att kvinnor har skapat egna undergrupper inom 

religioner, detta för att få mer utrymme och frihet. Exempelvis omtolkas symboler eller riter för 

att bli kvinnoanpassade, denna kvinnliga spiritualitet är till för att skapa mer kvinnlig makt och 

gemenskap i en struktur som traditionellt är strukturerad efter män. 
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5.Begreppsförklaring 

I detta avsnitt kommer en begreppsförklaring kring begreppen vi valt, yoga, meditation, mantra 

och tantra. Begreppsförklaringarna kommer förankras i ett buddhistiskt och hinduistiskt 

perspektiv, men även i ett nyreligiöst.   

5.1 Sociala medier 

Sociala medier eller sociala plattformar, två begrepp vi kommer att använda som varandras 

synonymer, är en offentlig plattform som alla kan ta del av. Via sociala medier är det vanligt 

att läsare tar del av en persons vardag, åsikter och blir inspirerad och i viss mån även påverkad. 

Sociala medier idag har blivit en arbetsplats för många och individerna bakom sociala medier 

kallas oftast influencers. Professorn i massmedieforskning Lennart Weibull och professorn i 

medieutveckling Ingela Wadbring skriver i boken Massmedier- Nya villkor för press, radio och 

tv i det digitala medielandskapet (2014 s.24) att begreppet sociala medier oftast beskrivs som 

en homogen grupp men att det egentligen är en heterogen benämning som kan innefatta fyra 

kategorier, vi väljer dock att begränsa oss till en utav dem som vi finner mest relevant för vårt 

arbete vilket är bloggar.   

5.2 Blogg 

Blogg är en social kommunikationsplattform skriver professorn i journalistik och politisk 

kommunikation Jesper Strömbäck i boken Makt, medier och samhälle (2014 s.18). Genom 

bloggar får läsaren får ta del av en influencers liv och allt vad det innebär. Oftast ligger bloggar 

på en så kallad bloggportal, detta är en samlingsplats där en hemsida erbjuder användare att 

lägga sin blogg via deras webbsida. Mer ovanligt är det att ha en egen domän, då får bloggaren 

ingen hjälp från någon hemsida utan måste göra all design och administrativt arbete själv.   

  

5.3 Influencer 

Ordet influencer är ett nyuppfunnet begrepp som syftar på en person som influerar och 

inspirerar andra människor. Genom förtroende och karisma påverkar influencers sin publik och 

sprider sitt budskap till en stor läsarkrets skriver Abidin och Ots (2016), ofta sker detta genom 

sociala medier där Instagram och bloggar är överrepresenterade i samtiden.  
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5.4 Mantra  

Mantra beskrivs i religionsvetaren Knut A. Jacobsen bok Hinduismen (2015 s.63) som en text 

med heliga ljud och kraftfulla ord som används vid meditation och ritualer och som medel för 

upplysning. Mantran används inom alla inriktningar inom Hinduismen och det finns olika 

sorters mantran beroende på vilken gud du tillber. Exempelvis finns Gayatri-mantrat som ska 

upprepas 108 gånger som en hyllning till brahman, världssjälen skriver Jacobsen (2015 s.280). 

Inom både hinduismen men även buddhismen är mantra något som man inte tror har ett 

mänskligt ursprung. Har man mottagit mantrat av en guru hjälper det en att komma i kontakt 

eller identifiera sig med en gud skriver Knut A. Jacobsen i sin bok Buddhismen (2002 s.279). 

Mantran används inom buddhismen för att den mediterande ska förenas med sin utvalda gud 

och dualism ska överskridas. Mantran kan även vid meditation skänka ro och skydd, detta är 

något även Jacobsen (2002, s.181-182) nämner.   

  

5.5 Yoga 

Yoga är inom Hinduismen ett filosofiskt systemet som innefattar fysisk och mental 

ansträngning med kroppen som redskap för att  nå det högsta målet som är upplysning, moksha. 

Ordet yoga brukar oftast användas som en metodbeskrivning för att nå detta högt uppsatta mål 

men yoga används även som en teknik för att kontrollera kroppen och sinnet. Det finns olika 

yogatraditioner beroende på vilken hinduistisk inriktning du tillhör (Jacobsen, 2015 s.247-249). 

Målet inom klassisk yoga är att uppnå moksha genom att stilla alla kropps- och tankefunktioner 

skriver Jacobsen (2015, s.253). Viktigt att notera är att yogan inte är en träningsform eller 

fritidsaktivitet utan en väg för att nå moksha och komma ur återfödelsen, samsara. Buddhismens 

yoga är nära besläktad med hinduismens yoga. Yoga är inom buddhismen ett samlingsbegrepp 

på olika metoder för att kontrollera kropp och tanke. Yoga används som ett medel för att koppla 

bort medvetandet från den materiella kroppen skriver Jacobsen (2002, s.128).    

  

5.6 Meditation 

Inom hinduismen är meditation en viktig del i att nå målet, moksha. (Jacobsen, 2015 s.33). 

Meditation är en metod inom yogautövandet som handlar om djup koncentration. Meditation 

inom buddhismen handlar om att ha rätt strävan, rätt uppmärksamhet, rätt koncentration. 

Jacobsen (2002, s.102) skriver att meditation är det viktigaste sättet att utöva buddhism på och 

genom meditation kan målet uppnås och kunskapen om hur verkligheten egentligen ser ut 

besittas.  
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5.7 Chakra 

Chakra inom hinduism och buddhism är kroppens energisystem och en del av yoga och 

meditation som vi i vår resultat och analys kommer beröra. Jacobsen (2002, s.275) beskriver 

chakra som den subtila kroppens energicentrum, se citat nedan.   

 

Man föreställer sig att människan hade en >>subtillkropp<< eller >>finkropp<< full av 

kanaler, nãdi. I subtilkroppen är kanalerna på högersida manlig energi och de på vänster 

sida är kvinnlig energi, och i mitten förenas de i harmoni. Dessa ådror går genom cakras, 

de energicentrum som ligger lodrätt efter varandra i rät linje från huvudet ned till 

underlivet. Olika riktningar räknar med olika många energicentrum. Dessa energier skall 

bringas i samklang och till förening i den högsta punkten på vår kropp, huvudet (Jacobsen, 

2002, s. 185).  

 

Hinduismens syn på chakra överensstämmer mycket med buddhismen. Inom hinduismen talar 

man om chakrasystemet i samband med kundalini-yoga vars mål är att förena det manliga och 

kvinnliga i kroppen skriver Jacobsen (2015, s.218-219).  

  

5.8 Tantra 

Målet inom hinduisk tantra är inte kroppslig njutning utan andlig befrielse. Tantra är en effektiv 

väg för att nå frälsning, upplysning inom hinduismen men den anses även vara farlig eftersom 

den innehåller kunskap och praktiker som kan vara skadliga för nybörjare om det utövas via 

okunskap. Tantra inom buddhismen kan ungefär översättas med ordet energi. Sexuell symbolik 

och kosmologi är huvudintressen, tantran har filosofin att individens kropp består både av 

manliga och kvinnliga energier och dessa ska förenas i harmoni. Inom tantra strävar utövarna 

efter en kombination av uppvaknande och njutning vilket är målet inom tantra och detta mål 

kan nås under ett och samma liv. Sexuella symboler och sexuella aktiviteter är en del av den 

rituella praktiken (Jacobsen, 2002 s.177-179).   

  

5.9 Kashmiri Shavism 

Kashmiri Shavism är ett nyckelord som kommer förekomma i vårt arbete. Jacobsen (2015, 

s.197-198) förklarar Kashmiri Shavism som ett av de viktigaste teologiska systemen i Indien. 

Jacobsen skriver också att detta teologiska system är en sammanslutning av advaita-vedãnta 

och tantrismen. Inom Kashmiri Shavism har man föreställningen att brahman, världssjälen,  

överstiger all pluralitet och att världen är en verklig ombildning av Gud. Shiva och Shakti står 
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i centrum, där Shiva likställs med rent medvetande och världssjälen och Shakti är Shivas 

skapande energi, begär och kunskap. 

 

5.10 Mindfulness 

Mindfulness inom nyreligiösa rörelser beskriver filosofen och hjärnforskaren Sam Harris som 

ett tillstånd av klart medvetande i boken Upplyst meditation (2016, s.41-43). Det handlar inte 

om att tänka klart utan att uppleva klart. En medvetenhet kring allt som rör ditt sinne och kropp, 

exempelvis känslor och sinnesstämningar utan att aktivt reflektera över vilka tankar som 

infinner sig. Mindfulness är ett verktyg för att lindra smärta, stress och oro. 
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6.Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi ge en generell bild av nyreligiositet som blivit relevant idag i och med 

en globalisering, sekularisering och demokratisering. Vi kommer belysa ett kort historiskt 

perspektiv gällande nya religiösa rörelsers framväxt i väst i samband med den nya generationen 

samt demokratins uppsving. Detta kommer senare i arbetet bli aktuellt då vår undersökning går 

ut på att analysera om det finns en koppling mellan influencers blogginlägg gällande våra 

utvalda begrepp: yoga, meditation, mantra samt tantra och nyreligiositet. Västperspektivet får 

relevans då våra influencers är från Sverige och eftersom vi utgår från väst när vi drar våra 

paralleller.  

  

Religion har funnits i alla tider, mött många människor och påverkat flera samhällen. 

Människor och samhällen är dynamiska, de är i ständig förändring för att fungera ihop med 

samtiden och så även religion. Förändring, modernisering men kanske framförallt globalisering 

är något som har kommit att förändra vissa delar av religion och en konsekvens utav detta ha 

kommit att bli att nya religioner skapats skriver etnologen samt författaren Ingvar Svanberg och 

religionsvetenskapsprofessorn David Westerlund (2008 s.25) i boken Religion i Sverige. 

Globaliseringsaspekten finner vi intressant då vi kopplar detta till internet som är en central del 

av vårt arbete och även kommit att bli en metod för religion att nå ut till en omfattande publik. 

I väst har nyreligiösa rörelser fått en stor arena att växa på och deras koncept har kommit att 

locka väldigt många individer. Lockelsen att individen är fri att skapa sin egen lycka och 

sanning i livet är något som har haft  stor betydelse för att attrahera anhängare till de nyreligiösa 

rörelserna och en sanning som globaliseringen bidragit med. Det är på grund av globaliseringen 

som det har skapats ett flöde rikt med filosofiska och religiösa idéer som kommit i kontakt med 

varandra och skänkt möjligheten för kreativa entreprenörer att sätta samman alternativa 

religiösa system. Om globaliseringen har ´kopplat ur´ individer ur tidigare religiösa kontexter, 

så bidrar nya religiösa rörelser till att ´koppla in´ dem igen i nya sammanhang (Svanberg och 

Westerlund, 2008, s.25).  

  

De nyreligiösa rörelser som idag finns har plockat läror från de större religionerna i världen, 

omtolkat dessa och fogat samman dem till ett nytt religionssystem. Det är oftast de österländska 

lärorna, exempelvis hinduism och buddhism, som kommit att bli den stora inspirationskällan 

skriver Hammer (1997, s.86) och det är även därför vi finner våra utvalda begrepp relevanta då 

de har en bakgrund i hinduism samt buddhism.  
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Carrette och King (2005, s.54) skriver att den nya generation individer som under andra halvan 

av 1900-talet växt fram har kommit att söka svar på livets stora frågor på andra håll än i de 

traditionella auktoritära religionerna. Detta kan vi även likna med Vincett och Woodheads 

(2009) forskning och deras fjärde aspekt kring nyreligiositet och spiritualism. Att vända sig 

ifrån och kritisera en traditionell auktoritet är något som utmärker medlemmarna i nyreligiösa 

rörelser, precis som konstaterades tidigare och även i den nyreligiösa teori vi valt, då dessa 

medlemmar oftast är konvertiter från redan existerande religioner och bär med sig ett 

samhällskritiskt perspektiv. Detta är något som även stöds av religionsprofessorn och 

sociologen David G Browley i boken New Religious Movements (2013, s.14-16), där Browley 

skriver om just konvertiter och ett kritiskt samhällsperspektiv som två av fem aspekter som är 

gemensamma drag för nyreligiösa rörelser. Det tredje draget hos Browley är att medlemmarna 

ofta är en homogen grupp, exempelvis samma könstillhörighet, etnicitet eller social status. 

Fjärde draget enligt Bowley är att rörelsen leds av en karismatisk ledare, denna auktoritära 

ledaren som annars finns inom exempelvis islam och kristendomen är inget som återfinns inom 

nyreligiösa rörelser. Istället är det en auktoritet som liknar mer den hinduiska och buddhistiska 

låga maktstrukturen, anser vi. Det sista och femte draget är att de olika nyreligiösa rörelserna 

växer otroligt snabbt och tillväxten klassas ofta som radikal i korrelation med andra rörelses 

ökning.  

  

Världen idag, med en individualisering och med det ett stort behov av ansvar, har krävt andra 

metoder för att kunna finna svar på de existentiella frågor som vi dagligen letar efter. Ett stort 

behov av psykologiska hjälpmedel har därmed växt fram och kommit att ersätta religionens 

tidigare position som vägvisare och religion har därmed kommit att bli ett medel inom 

psykologin för att finna sig själv (Carrette & King, 2008, s.55, 58). Detta är även något som 

Hammer (1997, s.72-73) skriver om då den humanistiska psykologin med den amerikanska 

psykologen Maslow i spetsen kom ett innefatta många religiösa idéer, och den humanistiska 

psykologin kom att få en plats inom nyreligiositet. Globaliseringens konsekvens av individuell 

frihet hänger mycket ihop med det psykologin innehåller. Identitet och individualitet får större 

utrymme inom psykologin än vad den någonsin har fått inom religion tidigare. En omarbetning 

av religiösa praktiker till psykologiska idéer har kommit att prägla de nyreligiösa rörelserna 

som finnes i väst menar Carrette och King (2008, s.58). Detta är även något som förstärks av 

religionshistorikern och professorn i religionsvetenskap David Thurfjell i boken Det gudlösa 

folket: de postkristna svenskarna och religionen (2015, s.178) då han skriver att framförallt den 
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anpassade buddhismen i väst har kommit att bli ett psykologisk verktyg för att handskas med 

vardagens problematik och även kommit att influera våra nyreligiösa rörelser. Ett exempel är 

meditation som används för att komma ner i varv och finna balans. En annan aspekt kring varför 

nyreligiösa rörelser har fått genomslag i väst är för att de delar samma grundläggande åsikter, 

allas lika värde samt vikten av en demokratisk ideologi. För inom nyreligiösa rörelser finns det 

tankar om att alla har en andlig grund som inte ska kränkas eller berövas. Detta demokratiska 

perspektiv anser vi hänger ihop med det vi skrev ovan gällande globalisering, då globalisering 

sprider och främjar ett demokratiskt synsätt. Att globalisering främjar demokrati är ett 

perspektiv av många enligt oss, övriga perspektiv eller åsikter kommer vi ej belysa då vi inte 

finner dem relevanta. Som konstaterats i början av vår bakgrund så uppkom intresset för nya 

religiösa rörelser under 1900-talets andra halva. Det var också då demokratin och allas lika 

värde fick ett uppsving efter årtionden av krig och diktatoriskt styre i väst. Professorn i 

hermeneutisk filosofi Wouter J. Hanegraaff skriver och konstaterar i antologin Religion in the 

modern world (2009, s.343) att efter andra världskriget ville människor förändra världen till 

något bättre. Med detta i åtanke är det inte konstigt att individer i väst som längtade efter 

demokrati och en bättre värld fann rörelser som erbjöd detta demokratiska synsätt med allas 

lika värde i grunden och därmed främjades expansionen av nya religiösa rörelser.  
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7.Resultat 

I detta kapitel kommer vi presentera empirin som kommer besvara vår första frågeställning: 

Hur gestaltar influencers diskurserna yoga, meditation, mantra och tantra genom sina 

bloggar?  Vi väljer att dela in resultatet efter varje enskild influencer så det blir tydligt vem vi 

skriver om. Begreppen, yoga, meditation, mantra och tantra, kommer även de presenteras var 

för sig under respektive influencer, detta för att underlätta läsningen och förståelsen. I resultatet 

kommer vi presentera kontexten som begreppen nämns i och tillhörande nyckelord, samt i vissa 

fall använda citat som illustrerar kontexten för att förhoppningsvis kunna förmedla en insikt om 

sammanhanget .  

  

7.1 Josefin Dahlberg  

7.1.1 Yoga  

Vi har granskat alla Dahlbergs inlägg som skrevs under 2017 för att se i vilken kontext 

begreppet yoga nämns i, samt vilka nyckelord som används i sammanhang där begreppet yoga 

finns. Snabbt kan vi se ett tydligt mönster och nyckelord i den diskurs som yoga nämns i och 

ofta handlar det om yogaretreats, kurser eller yogaresor. Mer ofta än sällan är dessa retreats och 

resor i samarbete med ett märke, alltså sponsrade. Det betyder att Dahlberg får sponsring för 

att nämna dessa företag som erbjuder exempelvis yogaresor. Ett annat exempel på hur yogan 

används i ett ekonomiskt sammanhang är att Dahlberg ofta bloggar om yogakläder. 

Yogakläderna är också ofta sponsrade av företag som vill göra reklam för sitt märke, då 

använder de influencers som Dahlberg för att nå ut till hennes följare. Se bilaga 1 för just ett 

sådant betalt samarbete mellan Dahlberg och ett företag gällande just yogakläder, bilden är 

tagen från hennes Instagram. På bilden syns hon i en typisk yogaposition som är vanlig på 

sociala medier, för att förmedla balans och harmoni, iförd företagets kläder. Längst upp på 

bilden står det att det är ett betalt samarbete, något som är ett krav att influencers gör när de det 

är ett betalt samarbete.  

  

Ett annat nyckelord som ofta används i korrelation med yoga är ordet träning. Under 

diskursanalysen såg vi att denna träningsdiskurs inte är ovanlig i samband med yoga. Den är 

snarare överrepresenterad hos Dahlberg. 

  

Ofta använder Dahlberg nyckelordet spiritualitet tillsammans med yoga. Exempelvis att yogan 

hjälper den spirituella sidan, främjar hennes psykiska hälsa och bidrar till hennes personliga 
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utveckling. Detta hänger också ihop med ordet mindfulness, något som vi ofta ser används i 

relation till yogan. Såhär skriver Dahlberg i ett inlägg som inleder år 2017: ”Jag känner att jag 

fått den bästa möjliga starten på detta år och det ska fan sätta tonen. Mer yoga, mer meditation 

och mer mindfulness 2017!” 

(http://josefindahlberg.metromode.se/2017/01/19/2017_january_40-timmar-av-tystnad/ 

,hämtad 2018-01-25). 

  

7.1.2 Meditation 

Gällande meditation är  meditationsresor och events något vi snabbt ser förekommer som 

vanliga nyckelord. Meditationen följer samma mönster som yogan gällande dessa sponsrade 

resor och events. Begreppet meditation använder Dahlberg med övervägande antal gånger 

tillsammans med just yoga, de utförs nästan alltid ihop eller åtminstone nämns ihop.  

  

Hur Dahlberg beskriver meditation är också intressant då nyckelord som magi och magiskt ofta 

används. Hon syftar på att meditationen är just magi. Ofta skriver hon också att genom 

meditationen samlar hon energi och kraft. Denna kraft som Dahlberg talar om är enligt henne 

en universell kraft, dock sätter hon aldrig ett namn eller specificerar denna kraft.  

  

”Ber”/Ställer in mitt mind. Det gör jag varje morgon och kväll. Jag ber lixom inte till gud 

utan mer till universum eller till min ”HP”, min higher power (som jag är övertygad om 

att jag har). På morgonen så ber jag om att få vara nykter, få vara en kärleksfull kraft, få 

sprida positiv energi omkring mig och att få ha en bra dag. Och på kvällen tackar jag för 

min dag och så brukar jag tacka för vissa saker jag har i mitt liv som nykterhet, vänner, 

familj, boende, jobb. (http://josefindahlberg.metromode.se/2017/12/01/5-saker-jag-gor-

varje-dag-for-att-ma-bra/, hämtad 2018-01-25) 

  

Citatet ovan är taget ur ett inlägg Dahlberg skrev med tips för att mår bra, bland annat att genom 

att meditera.   

  

Gällande meditation ser vi att Dahlberg ofta använder sig utav nyckelordet mantra, vilket även 

är ett av våra utvalda begrepp, i meditationssammanhang. Hon beskriver att hon brukar sjunga 

med mantrat och detta hjälper henne att koncentrera. Hon länkar till en spellista på Spotify där 

de mantras hon mediterar till finns, dessa är Om Shanti Om – Deva Premal & Expand into 
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intuitive Knowing (Ek Ong Kar Sat gur prasad)( 

https://open.spotify.com/track/6h2GdGwynGqdACnPjpye4l, hämtad 2018-03-03 

https://open.spotify.com/track/7tcas5SzlIDMgTepFemx9e ,hämtad 2018-03-03).  

  

När vi gjorde vår diskursanalys gällande begreppet meditation hittade vi citatet nedan. I inlägget 

citatet är hämtat ifrån rekommenderar hon även de spirituella böcker som hon själv tagit del av 

till sina läsare. Här dyker nyckelordet spirituell upp igen, vilket det även gjorde under hennes 

begreppsanvändning av yoga.  

  

Men jag hade en superhäftig upplevelse i Indien när jag läst den under våra två dagar i 

tystnad – för första gången var det HELT TYST i min hjärna. Jag har upplevt det tidigare 

i meditation men den här gången var det helt galet, som ett svart tomt rum där jag bara stod 

still utan att tänka något alls. http://josefindahlberg.metromode.se/2017/12/05/bokklubben-

tips-pa-spirituella-bocker/,hämtad 2018-01-25)  

  

7.1.3 Mantra 

Monday Mantra som ni säkert kan förstå kommer att komma varje måndag här på bloggen. 

Det är ett verktyg att ha med sig under veckan för att må bättre och ta makten över sina 

tankar och sitt liv. Jag tänkte en del på vad mitt första mantra skulle vara och ganska snabbt 

kom jag på ”I am powerful” för för mig känns det som den bästa starten, att förstå att vi 

KAN påverka våra liv, kan tänka annorlunda och förändra vårt mående och våra liv 

(http://josefindahlberg.metromode.se/2017/09/11/nytt-koncept-pa-bloggen-monday-

mantra/  , hämtad 2018-01-25). 

  

Citatet ovan är den traditionen som Dahlberg under hösten år 2017 myntade på sin blogg. 

Monday Mantra är ett inspirerande citat som Dahlberg varje måndag publicerar i sin blogg för 

att peppa sina läsare. Nyckelord som framkommer i majoriteten av Dahlbers Monday Mantra 

är inspiration, självkärlek, peace och mående.  

  

7.1.4 Tantra 

Tantra nämns bara en gång under år 2017 och detta i samband med en kurs som Dahlberg gått 

på. Ledaren av kursen var Maxinne Björk som intressant nog är en av de influencers vi valt att 

analysera. Som vi skrev i presentationen av influencerna är Maxinne Björk den som ofta 
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kommer upp i tantriska sammanhang när det gäller bloggare och detta stöds i inlägget Dahlberg 

skrev.  

  

7.2 Maxinne Björk 

Maxinne Björk med sina 29 år är idag en av Stockholms och Sveriges stora influencer. Även 

om hon tillhör stockholmseliten av tjejer som har sina sociala medier som en inkomstkälla 

spenderar Björk väldigt mycket av sin tid i framförallt Indien. Indien med en stor 

tolkningsmångfald inom hinduism och buddhism har Björk hittat en stor passion för kulturen 

och speciellt för tantra som finns inom båda ovannämnda religioner. Vår diskursanalys 

användes för att söka efter våra utvalda begrepp, yoga, meditation, mantra och tantra, och finna 

nyckelord samt sammanhanget som begreppen uppkom i. Under år 2017 fann vi i Björks blogg 

en hel del intressanta inlägg om vardera begrepp.  

 

7.2.1 Yoga 

Efter avslutad diskursanalys kan vi se att begreppet yoga, som självständigt ord, fått större 

utrymme i början av år 2017 än i slutet av år 2017. Björks användning av begreppet yoga 

förekom i samband med nyckelorden träning, kläder samt yogaresor med Yogiakademin, vilket 

är ett företag som är del av den miljonindustri som växt fram och erbjuder människor yogaresor 

för att hitta balans mellan kropp och själ.  

 

Det här är inte som ett vanligt yoga-retreat, det är så mycket mer. Jag skulle snarare vilja 

kalla det en slags älska dig själv / livs coaching- upplevelse - i en non cheesy way.  Vid 

resans början jobbade vi väldigt mycket på vårt inre välmående och för att under tiden 

jobba till att släppa oss fria (http://www.devote.se/Maxinne/sista-dagen-paa-retreatet-

30670309, hämtad 2018-01-22). 

 

I citatet ovan beskriver Björk yoga som en fysisk och psykisk träning, en inre resa för att hitta 

balans och välmående i sitt liv. Björk nämner även att yogan hjälper dig att bli ”klar i kropp 

och knopp” vilket hör mycket till det fysiska och psykiska välmående som Björk sätter i fokus 

vid användandet av yoga. På bilderna i hennes blogg, i samband med hennes inlägg kring yoga, 

iscensätts yogaställningar i syfte för marknadsföring av kläder eller endast för bildens 

karismatiska uttryck. Vi hittar även inlägg där Björk nämner nyckelorden chakra och hatha-

yoga i samband med meditation, men detta förekommer dock i en tantrakontext och därför 

kommer dessa begrepp återkomma under tantra.   
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7.2.2 Meditation 

Begreppet meditation förekommer vanligtvis i samband med begreppen yoga eller tantra. Vi 

kan konstatera att nyckelorden liknar mycket av dem vi nämnt under Yoga. Välmående, 

retreats, koncentration, tystnad, blicka inåt och lära sig mer utav livet är återkommande 

nyckelord och begrepp som skulle kunna användas som synonymer till nyckelorden vi fann 

genom vår diskursanalys kring yoga. 

 

7.2.3 Mantra 

Maxinnes användning av begreppet mantra är nästintill obefintlig. Vi kan endast finna 

begreppsanvändningen en gång och detta i samband med ett tantra-retreat och det hon kallar 

”Sacred Singing Circle”. Hon beskriver detta skeende som en del av att kunna leva fullt ut, att 

det skapar en energi och enorma känslor som hon väljer att beskriva som en utav hennes bästa 

meditationsformer. I samma inlägg har hon bifogat en ljudfil av ett reagge inspirerat Hare 

Krishna mantra. 

 

7.2.4 Tantra 

Tantra är Björks stora passion och även något hon väljer att kalla sin livsstil. ”TANTRA LIFE- 

I’m yours <3” (http://www.devote.se/Maxinne/min-yoni-massage-tantra-part-2-30709919, 

hämtad 2018-01-28) är en mening som hon avslutar ett blogginlägg med och vilket vi finner 

relevant för att visa på hur hon tagit till sig tantra som en livsstil och trots att citat är ifrån början 

av 2017 är det återkommande att hon önskar att tantra kommer att bli en större del av hennes 

liv. 

 

Kring begreppet tantra hittar vi nyckelorden sex, orgasm, energi, kön, chakra, hatha-yoga, 

festivaler/workshops/retreats, kärlek, Kashmiri Shavism, Shakti, självbemästring, healing, inre 

resa och spiritualitet. Hatha-yoga och chakra förekommer även i samband med yoga-begreppet 

som vi nämnde ovan. Hatha-yoga nämns i några få inlägg som den vanligaste och viktigaste 

form av yoga inom tantra. Begreppet chakra tas upp av Björk i samband med en workshop där 

hon skriver följande: 

 

Vi kommer att fokusera på chakrasystemet (energisystemet i kroppen) och förstå varje 

Chakras roll i samband med din sexualitet. Du kommer att få uppleva varje Chakras energi 

för att bättre förstå det tantriska sättet att älska (http://www.devote.se/Maxinne/tantric-

lover-work-shop-for-men-1-dag-kvar-30853762, hämtad 2018-01-28). 
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Kashmiri Shavism är ett annat nyckelord som framkom i samband med vår diskursanalys kring 

begreppet tantra, se citatet nedan. 

 

Kashmiri Shavisim är med hjälp av Charlenas förklaring utifrån hennes förståelse den 

högsta formen av tantra och den metafysiska läran om icke-dualismens tillvägagångssätt 

där det enbart finns enhet. Där två sidor av myntet inte är en sida vardera utan båda bara en 

del av en mynt (http://www.devote.se/Maxinne/kashmiri-shavisim-tandava-massage-

30859750, hämtad 2018-01-28). 

 

Björk är väldigt öppen och döljer väldigt lite för sina läsare vilket resulterar i många bilder med 

mycket nakenhet, se bilaga 3. Nakenhet ser Björk som en del av tantra och den tantriska 

friheten. Björk är väldigt konkret när hon beskriver att tantra har hjälpt henne att hitta sig själv 

och lärt känna sin egna kropp och vad en kropp är kapabel till, det sistnämnda tas upp i samband 

med sexuella interaktioner och upplevelser. Björk beskriver tantra som en andlig och sexuell 

utveckling, något spirituellt samt helande. Utbyte av energier i interaktion med andra är något 

som är återkommande och något som Björk menar är en stor del av tantra.  Mycket fokus ligger 

på sex, orgasm och kön, men Björk menar att det sexuella oftast inte har med sexuell attraktion 

att göra utan det handlar om utbyte av energier. Björk skriver att våra sexuella organ är kroppens 

naturliga batteri och därför är det så viktigt att bli bekant med sig själv och sin kropp för att 

kunna leva fullt ut. Björk beskriver även tantra som en metod att bli av med gamla trauman och 

stärka sitt psykiska välmående. Genom tantriska metoder släpps spänningar som befinner sig i 

kroppen och man blir fri. Björk beskriver även tantra som ett medel för att ta kontroll över sin 

egen kropp, man ska vårda kroppen som sitt tempel, leva och njuta av det sin kropp är kapabel 

till, älska sig själv och andra, bli fri! 

 

7.3 Rachel Brathen aka. Yoga Girl 

Vid första anblick skiljer sig Brathens blogg markant från de andra två influencers. Vi ser snabbt 

att bloggen inte består i samma utsträckning av personliga inlägg om hennes vardag, utan mer 

cirkulerar runt hennes företag om yoga och reportage från hela världen beträffande hennes stora 

yoga-imperium. Detta förstärks också genom att hon är känd som Yoga Girl, vilket är mer ett 

märke än en person idag. En aspekt som visar på hennes stora framgång och inflytande är, som 

vi nämnde under presentationen av Brathen i materialdelen, att hon 2017 blev utsedd till den 

tionde mest inflytelserikaste influencern inom fitnesskategorin.  
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7.3.1 Yoga 

Yoga is like coming home to yourself. When you get back to your body, you’re equipped 

to deal with whatever comes your way. (http://rachelbrathen.com/press/skins-rachel-

brathen-citizen-of-sport/ ,hämtad, 2018-01-24)  

 

Citatet ovan sammanfattar Brathens syn på yoga. När Brathen började sin yogaresa var det för 

att få balans i livet och hitta sig själv. Mycket av detta stämmer överens med Björks och 

Dahlbergs historier, yogan hjälper dig få balans och kontroll. Idag har hennes passion för yoga 

fått nytt fokus då hennes stora intresse blivit ett företag som når människor runt om i hela 

världen och blivit en miljonindustri hon tjänar pengar på. 

 

OneOeight är ett utav hennes skapande vilket hon beskriver som “Netflix för yoga och 

meditation” och är en onlineplattform som når miljontals människor. OneOeight är ett 

nyckelord som är återkommande på hennes blogg och något som hon gärna vill förespråka.  

 

That feeling of excitement lasted about a year before routine took over and yoga became 

part of my normal. I turned my yoga practice into teaching and teaching into a career and 

along the way, I stopped feeling like I was unwrapping a gift every time I’d begin a practice. 

Yoga stayed important but it stopped feeling like Christmas. Until now. I had a baby and 

in a way I get to start from scratch -I get to be a beginner again 

(http://rachelbrathen.com/dear-yoga-its-nice-to-meet-you-again/, hämtad 2018-01-25).  

 

I samband med citatet ovan beskriver hon yoga som ett sätt att lära känna sin kropp från början 

efter att ha fått sitt första barn. Brathen beskriver yoga som en isolering från den stökiga världen 

runt omkring henne.  

 

Genom den diskursanalys vi gjort, hittar vi nyckelord som är återkommande och centrala för 

hennes beskrivning av yoga och dess funktion. Likt de andra två influencer använder Brathen 

nyckelord som retreat, workshops och resor med yoga i fokus och beskriver detta som medel 

för bland annat stresshantering.  

 

Gällande yoga nämner Brathen ofta sitt företag oneOeight, vilket är en streamingtjänst för 

yogapass online. I inlägget förklarar Brathen att siffran 108 är ett heligt nummer inom 
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hinduismen och yoga. Hon refererar till bönebandet, som används i samband med meditation 

för att upprepa ett mantra, som exempel då detta böneband består utav 108 pärlor. 

 

7.3.2 Meditation 

Gällande meditationsbegreppets sammanhang i diskursen tas begreppet upp i samband med 

mindfulness. Brathen skriver att yoga och meditation är medel för att nå mindfulness. Andra 

sammanhang där begreppet meditation nämns i handlar ofta om att hitta ett lugn i kaoset, en 

inre resa med fokus på “self-acceptance” och “self-discovery” samt helande.  

 

7.3.3 Mantra 

Begreppet mantra togs endast upp en gång i hennes inlägg under år 2017. Detta i samband med 

meditation och böneband som hon använder sig av för att upprepa ett mantra, vilket vi tog upp 

i avsnittet ovan kring yoga. Vidare hittar vi inga nyckelord av värde kring mantradiskursen.  

 

7.3.4 Tantra 

Brathens användning av begreppet tantra förekommer i samband med en kampanj och 

blogginlägg kring #metoo. Detta inlägg, precis som situationen kring mantra, ger oss inte något 

omfattande resultat.  
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8.Analys  

I detta avsnitt kommer vi nu kommentera och dra slutsatser kopplade till våra valda teorier 

kring nyreligiositet och genus, tidigare forskning samt bakgrund. Till skillnad från resultatet 

kommer analysen delas upp efter  begreppen och inte efter våra utvalda influencers. Detta för 

att våra influencers nyckelord lätt ska kunna jämföras och visa på likheter och skillnader. Vi 

kommer inleda med att ta upp gemensamma drag vi fann hos alla kvinnor för att sedan gå in på 

nyckelorden kring vardera begrepp och belysa dessa. Det tåls att poängtera att varken Dahlberg, 

Björk eller Brathen utgör sig för att vara nyreligiösa anhängare eller medlemmar i någon annat 

religiöst samfund 

 

Efter presenterat resultat av diskursen på respektive blogg har vi kommit fram till att i största 

utsträckning används begreppen med en tydlig nyreligiös koppling istället för i en buddhistisk 

eller hinduistisk kontext. Maxinne Björk var den som vi kunde se i vissa kontexter bryta sig 

loss från en nyreligiös diskurs och förankrade sina praktiker, främst tantra, till hinduistisk och 

buddhistisk lära. Dock nämner hon aldrig begreppet hinduism eller buddhism, men med hennes 

användning av nyckelord kring begreppen, hatha-yoga, chakra och Kashmiri Shavism, ser vi 

en större tendens av traditionell religionsanknytning än hos de andra två influencers.  

 

Gemensamma nyckelord för samtliga influencers är inte svårt att kartlägga då de har flera 

sammanfallande variabler. Alla tre fokuserar i stor grad på exempelvis yoga som en 

träningsform, för välmående samt retreats och resor, dessa resor involverar både meditation, 

tantra samt yoga. Just diskursen om lycka, balans eller personlig utveckling står också i fokus 

hos samtliga gällande alla begrepp vi valt ut. Här får vi en tydlig marknadsdiskurs, hälsodiskurs 

samt träningsdiskurs som vi kopplar till nyreligiositet och därmed vår första teori. Denna 

hälsodiskurs är något som Sander och Andersson (2015, s.491-494)  belyser, vilket återfinnes i 

teoridelen, där de beskriver att personlig utveckling med fokus på välmående och balans kan 

nås genom utövning av exempelvis yoga och meditation inom nyreligiösa rörelser. Att teorin 

om nyreligiösa rörelser sammanfaller med vår framtagna empiri ur diskursanalysen anser vi 

intressant och stärker arbetet som helhet.  Gällande marknadsdiskursen drar vi en koppling till 

vår presenterade tidigare forskning av Abidin och Ots (2016), där de skriver om influencers 

förmåga att påverka sina följare genom exempelvis samarbeten med företag.   
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En annan intressant gemensam faktor för våra influencers är att de i olika sammanhang väljer 

att använda ordet spirituell istället för ordet religiös. Vad vi menar med detta är att i inläggen 

de skriver på sina bloggar väljer de aktivt ordet spirituell där ordet religiös hade gett samma 

resultat och innebörd. Vi tolkar detta som ett ställningstagande där våra utvalda influencers 

väljer att inte ta avstamp i hinduism och buddhism, utan istället väljer att kategorisera sina 

handlingar som icke-konfessionella eller i viss utsträckning som nyreligiösa. Kan detta ha att 

göra med sekularisering och modernisering av samhället där normer gällande traditionella 

religioners auktoritet förändrats till en fri privat utövning samt större och friare 

tolkningsutrymme? Detta stärker teorin kring nyreligiositet, då denna präglas av frihet, 

spirituell utövning i en individuell utveckling. Närmare bestämt drar vi kopplingen mellan 

frihet, spirituell utövning samt individuell utveckling och nyreligiösa teorin till det Vincett och 

Woodhead (2009, s.322) skriver, att individuell utveckling är central inom nyreligiösa rörelser 

och spiritism. Denna koppling mellan teori och empiri visar återigen hur influencer följer ett 

nyreligiöst mönster.  

 

8.1 Yoga 

Gällande yoga ser vi några nyckelord som återkommer och är centrala hos alla tre influencers. 

Dessa är retreats, resor och yogakläder, vilket är en tydlig marknadsdiskurs som vi kopplar till 

den nyreligiösa teori vi presenterat, då den andliga individuella utvecklingen kan ske via 

konsumtion och genom deltagande i retreats skriver Vincett och Woodhead (2009, s.322). Det 

som vi finner intressant med detta är att ofta förekommer dessa ord i sponsrade inlägg vilket vi 

kopplar till den livsstil och industri yoga har blivit i väst och som kommit att bidra till många 

influencers ekonomi. Detta sammanfaller med den presenterade tidigare forskning av Abidin 

och Ots (2016) kring influencers makt och inflytande på sociala medier. Yogakläder, som 

stärker vår slutsats kring vår marknadsdiskurs, är ett konkret exempel som visar hur yoga har 

blivit en trend och att yogakläder på många sätt blivit en accessoar istället för ett medel till 

upplysning. Att yoga blivit en trend förstärks av Svanberg och Westerlund (2008, s.274). Då vi 

tvivlar på att dessa speciellt framtagna kläder hade använts av hinduer och buddhister i jakten 

på moksha/nirvana drar vi slutsatsen att detta är en västerländskt uppfinning.  

 

När det kommer till nyckelordet retreats ser vi en nyreligiös koppling som är en del av den 

industri som har byggts upp och blivit en inkomstkälla för många, och framförallt i Brathens 

fall. Just Brathen är unik då hon också är känd som Yoga Girl. Den image som Yoga Girl står 

för representerar hela yoga-kulturen i väst med fokus på välmående och en stark kropp vilket 
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vi kopplar till teorin om nyreligiositet där Hammer (1997, s.93) skriver att psykologin kring 

välmående kommit att bli en integrerad del av nyreligiösa rörelser. Brathen som varumärke 

kopplar vi även till en tydlig marknads- och ekonomidiskurs, och återigen blir vår tidigare 

forskning kring influencers högst relevant. Brathen erbjuder via sitt företag och tjänst 

oneOeight kurser och retreats, men inte med mål för upplysning utan istället för att hitta balans 

och lugn i det största kaos som är mångas vardag. Detta gör att den nyreligiösa teorin förstärks 

ytterligare då nyreligiositet innehåller många psykologiska verktyg för att finna balans och 

lycka i allt kaos. Här ser vi ett till ypperligt exempel på hur influencers använder denna trend 

som är yoga och förflyttat fokuset från ett traditionellt religiöst perspektiv till en kapitalistisk 

möjlighet att tjäna pengar på, återigen en ekonomi- och marknadsdiskurs. Det vi finner 

intressant med Brathens tjänst oneOeight, som hon beskriver som Netflix för yoga och 

meditation, har namnet som Brathen själv kopplar till hinduismens heliga nummer 108 i ett 

blogginlägg från 2017-01-05, men den hinduistiska kopplingen kan vi inte finna underlag för i 

hennes tjänst. Utan här är det återigen mer eller mindre en nyreligiös kontext som utspelar sig 

då hon beskriver sin tjänst som ett medel för psykiskt men även fysiskt välmående. På 

oneOeights´ hemsida finner du online lektioner i yoga med kategorier så som “Yoga to reduce 

stress and find calm”, “Yoga to heal and recover” samt “Yoga for self love”. I länken, 

https://oneoeight.com/move-yoga-classes-new/, kan du klicka dig fram till olika kategorier 

syftat till ditt ändamål. Vid intresse klicka på länken, sen välj “Browse by Yoga Collection” 

och välj den rubrik som passar ditt mål med yogan eller se de vi valt att belysa här.  

 

I en vidare analys kring yoga ser vi att Dahlberg hellre skriver ord som spirituell eller 

mindfulness, återigen belyser användningen av spiritism och mindfulness en nyreligiös 

koppling som därmed stärker teorin kring nyreligiositet, då Hammer (1997 s.287) belyser ett 

starkt förhållningssätt till kropp och sinne vilket kopplas till mindfulness och ger relevans till 

vår tidigare forskning av Vincett och Woodhead (2009). Vad vi menar är att Dahlberg använder 

orden spirituell och mindfulness som adjektiv för att beskriva yoga och detta kopplar vi till 

nyreligiositet då spiritualitet samt mindfulness är centrala delar inom detta. Vi tänker att det 

kan bero på att nyreligiositet ligger i tiden och är spännande och exotiskt. Vidare fundering från 

vårt perspektiv är om hon hade mött motstånd från sina läsare om hon uttalade sig på ett sätt 

som skulle kunna kopplas till de traditionella religionerna. Väljer Dahlberg att använda ordet 

spirituell tillsammans med yoga istället för att av sina läsare klassas som “omodern” om hon 

istället skrev att hon gör yoga på grund av religiösa skäl med utgångspunkt att bli upplyst? Detta 

kan vi bara diskutera och inte svara på, men tanken är intressant. 
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Björk ger liknande bild av yoga genom sin blogg och genom de inlägg vi tagit del av drar vi en 

slutsats om att yogan blivit ett  medel för en inre resa med fokus på sig själv, en psykisk och 

fysisk stark kropp som gärna glamoriseras och ska utföras tidigt på morgonen vid soluppgången 

i ett exotiskt land. Här ser vi en stark hälsodiskurs som också stämmer överens med teorin kring 

nyreligiositet, då hälsan står i fokus vilket konstaterats av samtliga källor i vår teoridel gällande 

nyreligiositet.  

 

8.2 Meditation 

Meditation nämns ofta tillsammans eller i samband med yoga. Detta är inget vi blir förvånade 

över då den kopplingen även finns inom hinduistiska och buddhistiska traditioner som kommit 

att bli en inspiration för nyreligiösa rörelser. Dock är våra influencers syfte bakom deras 

meditation inte kopplat till hinduism eller buddhism, utan det är en nyreligiös befattning som 

ligger bakom med fokus på att finna balans i ett kaos.  

 

Vår tolkning av respektive influencers användning av meditationsbegreppet är att de mediterar 

för att få balans och ett förstärkt sinne, ofta skriver de att meditationen hjälper mot exempelvis 

stress. Även gällande meditation finner vi en hälsodiskurs likt yogan som återfinns i 

nyreligiositeten och därmed förstärker teorin kring nyreligiositet med hänvisning till Hammers 

(1997, s.93) beskrivning kring att religion kommit att bli en inspiration inom psykologin för att 

lindra oro och stress. Meditationen följer även yogans nyreligiösa och västerländska annamning 

och användningen av retreats eller sponsrade event då våra influencers ofta nämner att de har 

varit på ett meditationsevent. Marknadsdiskursen dyker upp så även i detta fall, precis som hos 

yogan.    

 

I ett av Brathens inlägg gällande meditation fann vi nyckelordet mindfulness. Vi finner detta 

intressant då vi anser att begreppet mindfulness hade kunnat bytas ut mot ordet upplysning, 

men fortfarande fått samma innebörd för det Brathen beskriver. För mindfulness är ett tillstånd 

av lugn och sinnesfrid likaså är upplysningen inom hinduism och buddhism. Väljer Brathen likt 

Dahlberg att använda ordet mindfulness för att det ligger i tiden och är modernt? Andra 

sammanhang där begreppet meditation nämns handlar det ofta om att hitta ett lugn i kaoset, en 

inre resa med fokus på self-acceptance och self-discovery samt helande. Återigen handlar detta 

om psykisk och fysiskt välmående vilket vi kopplar till spiritualitet och nyreligiositet som 
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återfinns i teorin kring nyreligiositet samt tidigare forskning av Vincent och Woodhead (2009) 

kring spiritualism i den moderna världen.  

 

Björk följer samma mönster som Brathen då de delar många nyckelord och använder nyckelord 

i samband med meditation som skulle kunna kopplas till hinduism och buddhism, dock står 

detta aldrig utskrivet. Exempelvis använder Björk nyckelord så som koncentration, blicka inåt 

och lära sig mer utav livet i samband med meditation. Meditation inom hinduism och buddhism 

kräver stor koncentration för att nå upplysning och därmed få den rätta kunskapen om 

verkligheten. Detta är även något vi kopplar till nyreligiositeten och mindfulness eftersom 

mindfulness är en meditationsform som inom nyreligiösa rörelser handlar om att få ett klart 

medvetande och därmed en klar uppfattning av verkligheten. Det blir väldigt tydligt att det är 

en nyreligiös tolkning med inspiration från hinduism och buddhism som dominerar. Att 

nyreligiositet är inspirerat av buddhism och hinduism har vi konstaterat med hänvisning till 

Hammer (1997, s.86) i vår bakgrund och här ser vi ett exempel på hur hinduistisk och 

buddhistisk meditation har tolkas och omarbetas för att passa den moderna samtiden.  

 

Dahlberg skriver att hon använder sig av mantrameditation för att förbättra sin meditation. 

Mantrameditation är något som återfinns inom hinduism och buddhism, men då Dahlbergs mål 

med mantrameditationen inte är utskrivet är det svårt att dra en slutsats kring om hennes 

utövande har en traditionell religiös anknytning. Detta är ett tillfälle då vi kan se en potential 

till en hinduisk och buddistisk koppling, men i majoriteten av fallen kring meditation har 

Dahlberg tendens till nyreligiösa diskurser som domineras av en hälso- samt psykologisk 

diskurs. Detta sammanfaller med den nyreligiösa teori och Hammers (1997, s.93) beskrivning 

av relationen mellan religion och psykologi.  

 

Magi, kraft och energi är andra nyckelord som framkom i vårt resultat kring Dahlbergs 

användning av meditationsbegreppet. Användningen av dessa ord kopplar vi till att vara just 

spirituell, vilket också är ett nyckelord som vi ser att Dahlberg använder som ett adjektiv i 

bloggkontext. Just att vara spirituell är en del i den nyreligiositet som växt fram i modern tid 

vilket Vincett och Woodhead (2009) belyser i vår tidigare forskning. För att återgå till exemplet 

i resultatet, där Dahlberg ber till sin Higher Power och universell kraft varje morgon använder 

hon ordet spirituell vilket vi anser visar nyreligiös tendens. Intressant nog har vi skrivit om 

dessa nyreligiösa tankar om ett högre jag, eller “Higher Power” enligt Dahlberg, i vår teoridel 

där vi konstaterar att dessa tankar är något unikt för just nyreligiösa rörelser. Just dessa tankar 
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om ett högre jag inom nyreligiositeten skriver Sander och Andersson (2015, s. 491-494) om, 

vilket vi återberättat i teoridelen. Denna koppling mellan Sander och Andersson (2015) och vårt 

framtagna material, diskursanalysen, är identisk.  

  

8.3 Mantra 

Beträffande Dahlberg nämns mantra i störst utsträckning i samband med hennes Monday 

Mantra. Under vår diskursanalys läste vi och granskade alla dessa Monday Mantra för att se om 

det fanns en buddhistisk, hinduistisk eller nyreligiös koppling. Vi ser att även fast mantra är ett 

verktyg för meditation och koncentration inom buddhism och hinduism saknar alla mantras 

traditionell religiös koppling, istället ser vi en tendens till nyreligiositet. Exempel på mantras 

Dahlberg har använt sig av är följande: “Dream Big!”, “I can do it!” och “Stay Calm”. Här ser 

vi en inspirationsdiskurs där Dahlbergs motiv är att hjälpa och stärka sina följares självkänsla. 

Detta är ett exempel som vi också kopplar till influencers unika förhållande med sina läsare 

som Abidin och Ots (2016) belyser i tidigare forskning. Just inspirationsdiskursen cirkulerar 

kring personlig utveckling och har en tydlig genus samt feminismdiskurs, då hennes målgrupp 

är kvinnor. Att budskapet är riktat specifikt mot kvinnor är relevant för vår genusteori som till 

stor del bygger på att kvinnor i religiösa sammanhang skapar grupper för att stötta varandra 

skriver Furseth och Repstad (2005, s.246-247). Precis som vi konstaterade ovan, mantran 

saknar traditionell religiös koppling, blev vi förvånade när vi under ett mantra hittade en bild 

av den historiska Buddha. Till varje mantra gör Dahlberg en bild som hennes läsare kan ladda 

ner och uppmuntras att ha som låsskärm på mobilen, så de alltid är påminda om mantrat. Under 

en vecka då mantrat var “Let that shit go!” hade Dahlberg lagt in en bild på den historiska 

Buddhan i bilden hon gjort till läsarna, se bilaga 2. Detta finner vi intressant då hon inte nämner 

Buddha eller buddhismen alls i detta inlägg, eller i andra inlägg för den delen, men ändå väljer 

att ha Buddha som centerfigur på veckans mantra. Vår analys blir att Dahlberg har inspirerats 

av buddhismen och fått inflytande från buddhismens symboler, i detta fall historiska Buddha. 

Likt som Dahlberg har inspirerats av buddhismen har också nyreligiositeten gjort detta, vilket 

konstaterats i vår bakgrund med hänvisning till Hammer (1997, s.93),  alltså drar vi paralleller 

återigen att Dahlberg följer nyreligiösa mönster. Även gällande Dahlbergs användning av 

Buddha får vi en koppling till genusteorin då kvinnor har en tendens till att omtolka religiösa 

symboler för att passa deras feministiska diskurs skriver Furseth och Repstad (2005, s.246-

247). Även fast vi konstaterat att Dahlberg följer nyreligiösa mönster kvarstår frågetecknet 

enligt oss kring användandet av historiska Buddha, då Buddha är en stor ikon och frontfigur för 

buddhismen och inte i nyreligiositeten. Dessvärre saknas konfirmation från Dahlberg att 
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Buddhan symboliserar något buddhistiskt i hennes sammanhang, istället blir han till en 

accessoar för att smycka bilden och taget ur sitt religiösa sammanhang enligt oss.  

 

Det blir också tydligt att dessa citat som används i Monday Mantra bara är klassiska 

inspirerande och peppande citat, inte ett religiöst mantra som namnet antyder i och med hennes 

ordval. Detta anser vi återigen är en inspirationsdiskurs med motiv att inspirera och påverka 

läsarna för att få just power till att våga vara sig själv. Dock är det väldigt intressant att just 

begreppet mantra är det som valdes av Dahlberg för att beskriva dessa citat, då exakt samma 

resultat hade uppnåtts om det kallades Monday Inspiration eller Monday Quote. Slutsatsen vi 

drar av detta är att ordet mantra valts för att det låter spirituellt och annorlunda, även fast det 

saknar buddhistisk och hinduistisk innebörd. Om det bara hade kallats Måndagens citat hade 

detta kanske försvunnit i media bruset som är fullt av dessa inspirerande citat.  

 

Användningen av begreppet mantra var hos Brathen nästintill obefintlig under år 2017. Det 

nämndes en gång i samband med hennes streaming tjänst oneOeight och hennes förklaring 

kring varför hennes tjänst fått det specifika namnet, men empirin bidrar inte till någon större 

och intressant analys. Vår analys blir istället att hon lägger mest tid på yoga, då hon är 

kategoriserad som Yoga Girl. Hennes utövning av yoga handlar i största grad om att hitta en 

balans och ett välmående i livet och några medel för att nå detta tillsammans med yoga nämns 

inte. I vårt resultat har vi redan konstaterat att Yoga Girl representerar mycket av den 

västerländska samt nyreligiösa definitionen av yoga och meditation och då mantra i väst 

kommit att bli mer som ett motiverande ordspråk så drar vi en egen slutsats att mantra inte får 

något betydande utrymme i hennes blogg. Slutsatsen vi drar är att Brathen är fast i sin 

marknadsdiskurs gällande yoga, alltså hennes person som Yoga Girl går före andra diskurser 

som exempelvis mantra.  

 

I vår analys kring Björks användning av begreppet mantra så vill vi återkoppla till det vi skrev 

ovan om Brathen. Björks begreppsanvändning är också nästan obefintlig, förutom i ett inlägg. 

Begreppet används i samband med beskrivningen av ett tantraretreat som Björk deltog i. Björk 

beskriver mantrat som en del av den meditation som förekom, men om Björk refererar till den 

buddhistiska eller hinduiska praktiken där en kombination av meditation och mantra är vanlig 

är inget vi kan se och därmed heller inget vi kan dra en slutgiltig slutsats om. Dock länkar hon 

till mantrat som vi antar hon har använt, detta är ett Hare Krishna mantra vilket vi kopplar direkt 

till den hinduiska rörelse som är Hare Krishna. I en närmare inspektion av mantrat såg vi dock 
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att det var en reggae inspirerad version av Hare Krishna som användes. Vår tolkning av detta 

blir att i och med remixen av mantrat tappar den en del av sin hinduistiska originalitet. Med 

detta menar vi att Björk har  moderniserat och anpassat det klassiska mantrat, likt nyreligiösa 

rörelser gjort med andra hinduistiska och buddhistiska praktiker som beskrivs av Hammer 

(1997) i vår bakgrund, till att passa hennes liv och samtid. Här ser vi en 

individualiseringsdiskurs, då Björk har individualiserat mantrat för att passa hennes smak och 

stil.  

 

8.4 Tantra 

Användningen av begreppet tantra i Dahlbergs blogg är nästintill obefintligt. Som vi nämnt i 

resultatet används begreppet bara en gång, detta i samband med en tantrakurs hon deltagit i där 

Björk var ledare, här finner vi en marknadsföringsdiskurs. Via Dahlbergs blogg får Björk 

utrymme och reklam vilket hjälper Björk att nå fler läsare. Slutsatsen vi drar av detta är att 

Dahlbergs koppling till tantra är genom Björk, men att ett intresse för tantra ändå finns. Detta 

uttrycker hon i bloggen och hon rekommenderar sina läsare att testa denna typ av tantrakurs om 

de är nyfikna. Här ser vi också en koppling till att tantra ska upplevas genom en kurs eller 

retreat. Denna diskussion har vi även tagit upp gällande yoga, och kommit fram till att denna 

tendens stämmer överens med den nyreligiösa definitionen av att vara ett “quick-fix” för 

välmående och stärker därmed teorin kring nyreligiositet med hänvisning till Vincent och 

Woodhead (2009, s.322), som skriver om nyreligiösa upplevelser via sociala kontexter såsom 

retreats och workshops.    

 

Björk har, precis som vi i vårt resultat beskrivit, tagit till sig tantra som en livsstil. Då hennes 

stora intresse och passion för tantra gör sig påtaglig i hennes inlägg, samt att största delen av 

hennes tid spenderas i Indien, tänker vi oss att hon har förkunskaper kring tantrans hinduistiska 

och buddhistiska anknytning. Vår analys grundar vi i de inlägg där hon bland annat tar upp 

nyckelord som Kashmiri Shavism, hatha-yoga samt chakra.  

 

Nyckelordet Kashmiri Shavism, vilket återfinns i Jacobsens böcker om hinduism och 

buddhism, se beskrivning i begreppslistan. Jacobsen (2015, s.197-198) förklarar Kashmiri 

Shavism som ett av de viktigaste hinduistiska teologiska systemen i Indien.  

 

Kashmiri Shavisim är med hjälp av Charlenas förklaring utifrån hennes förståelse den 

högsta formen av tantra och den metafysiska läran om icke-dualismens tillvägagångssätt 
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där det enbart finns enhet. Där två sidor av myntet inte är en sida vardera utan båda bara en 

del av en mynt (http://www.devote.se/Maxinne/kashmiri-shavisim-tandava-massage-

30859750, hämtad 2018-01-28). 

 

Citatet ovan, som även återfinns i resultatet, visar på en koppling mellan Björks 

begreppsanvändning och Jacobsens (2015) förklaring. Det intressanta är dock att dessa ord som 

Björk beskriver Kashmiri Shavism med inte är hennes egna, svaret som uteblir är då om Björk 

själv besitter kunskapen och kontexten kring Kashmiri Shavism. Blir förmedlingen till hennes 

läsare genuin eller tappar den sin hinduistiska religiösa tyngd? Björks sexuella anknytning som 

vi kan finna i kontexten där citatet från hennes blogg är hämtad ifrån kan vi inte finna underlägg 

för hos Jacobsen (2015), men inom den buddhistiska tantran står sexuell symbolik i fokus och 

det är även den sexuella anknytningen som väst och nyreligiösa rörelser tagit och omarbetat. 

Här ser vi därmed en tydlig nyreligiös koppling, då det vanliga är att utövare i väst gör en 

sammankoppling mellan sex och tantra skriver indologen Georg Feuerstein (1998, s.xiii) i 

boken Tantra The path of Ecstasy. Detta är även något som stämmer överens med teorin om 

nyreligiositet där vi hänvisat till Sander och Anderssons (2015, s.491-494) förklaring kring 

användningen av tantra för sexuellt begagnande.  

 

När hatha-yoga förekom i Björks blogginlägg beskrevs det som hinduismens vanligaste och 

viktigaste yogaform inom tantra. Hatha-yoga inom hinduismen förklaras av Jacobsen (2015, 

s.256) som ett av hinduismens viktigaste yogasystem. Genom hatha-yoga vill utövare göra 

kroppen immun mot sjukdomar och detta sker via yogan som stärker kroppen. Hatha-yoga är 

inom buddhismen ett sätt att förverkliga upplysningen och detta sker i första hand genom att 

bemästra sin egen kropp skriver Jacobsen (2002, s.257). Vi kan se en anknytning till hinduism 

i och med att Björk nämner hatha-yoga som en av de viktigaste formerna av yoga, men vi kan 

inte finna någon tyngd mellan den fakta vi tagit del av genom Jacobsen (2015 & 2002) och 

Björks sexuella anknytningen. Björk skriver mycket om att ta kontroll över sin egen kropp och 

äga den som sitt tempel, precis som Jacobsen (2002) beskriver, men Björks blogginlägg kring 

kontroll över sin egen kropp förekommer inte i samma kontext som hatha-yoga. I de 

blogginlägg där Björk skriver om att ta kontroll över sin egen kropp och äga den som sitt tempel 

kopplar vi till genusteorin där Hammer (1997, s.284) skriver att inom nyreligiösa rörelser sätter 

man fokus på kvinnlig kraft och en stark kvinna i centrum.  

 



39 
 

När ordet chakra förekom i Björks blogginlägg förekom ordet energi i samma kontext. Här 

finner vi en hinduistisk och buddhistisk koppling i begreppsanvändandet av chakra, då chakra 

inom vardera religion är kroppens energisystem. Jacobsen (2002, s.275) beskriver chakra som 

den subtila kroppens energicentrum. Hos Jacobsen (2002) tas även begreppet upp i samband 

med tantra. Jacobsens (2002) beskrivning av chakra bekräftar kopplingen mellan chakra och 

energi så som Björk beskriver det och bekräftar även vår koppling till hinduism och buddhism, 

men kopplingen görs även till nyreligiositet. Inom nyreligiösa rörelser är chakrasystemet en av 

de tankar som har kommit att bli en inspiration och därmed kommit att ingå i nyreligiositetens 

allmängods skriver Hammer (1997, s.94). Här blir det återigen tydligt hur nyreligiösa rörelser 

inspirerats och moderniserat ett hinduistiskt samt buddhistiskt religionsstoff.  

 

När Björk beskriver tantra som en livsstil och vad det i grunden handlar om beskriver hon att 

tantra hjälper dig att bli “clear”från gamla trauman. Vi finner detta väldigt intressant då vi direkt 

ser en koppling till Scientologin, nyreligiositet. Inom Scientologin är målet att clear:a sig från 

gamla trauman och bli fri, och det är precis så Björk beskriver tantra. Om denna koppling mellan 

Björks beskrivning av tantra och Scientologin är något som är medvetet hos Björk, är inget som 

vi kan verifiera eller falsifiera, men kopplingen är intressant och frågan är vad den egentligen 

kan grunda sig i. Kan det vara en biverkning av den nyreligiositet som kommit att influera väst 

och så även kommit att influera Björk? Vilket i så fall stärker teorin kring nyreligiositet i och 

med koppling till scientologin, som är en nyreligiös rörelser, och en välmåendediskurs gör sig 

påtaglig.   

 

I Björks användning av begreppet tantra beskriver hon utövandet av tantra som ett sätt att 

bemästra sin egen kropp och älska sig själv. Vi väljer att dra en parallell med genusteorin där 

Hunt (2002, s.165) skriver om att nyreligiösa rörelser erbjuder kvinnor kärlek och tillgivenhet 

vilket vi kopplar till det Björk skriver om att älska sig själv. Vi har en tydlig kroppsdiskurs, 

sexdiskurs samt välmåendediskurs genom hela Björks tantrakontext, då vi hittar nyckelord som 

sex, orgasm, njutning, kropp, kontroll över kropp, bekvämlighet med sin kropp, välmående med 

mera. Detta stämmer intressant nog överens med teorin kring nyreligiositet där vi belyst att 

tantrans sexuella diskurs är den som är central och lyckobringande enligt Sander och Andersson 

(2015, s.491-494). Björk har också en feministisk diskurs då hon ofta poängterar kvinnlig energi 

samt själv anordnar tantrakurser för kvinnor. Vi kopplar detta till genusteorin då kvinnor har en 

tendens att skapa grupperingar endast för kvinnor, detta för att få mer makt och utrymme inom 

religion skriver Furseth och Repstad (2005, s.246-247). Vår analys kring hennes många 
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definitioner av tantra blir väldigt intressant då Björks beskrivningar och val av nyckelord 

stämmer mycket överens med det som Carrette och King (2005) skriver om. Carette och King 

(2005) skriver inte specifikt om tantra, men talar om den moderna spiritualiteten generellt. 

Carette och King (2005, s.76-77) refererar till Maslows ideer kring att omvandla religiösa 

praktiker till psykologiska metoder för att just finna inre balans, självkärlek med mera. Denna 

tendens är något som vi kan finna hos alla tre influencer.  

  

Majoriteten av Brathens fokus ligger på yoga och meditation, vilket vi redan konstaterat, då 

varken mantra och tantra står i fokus. Begreppet tantra förekommer dock i samband med ett 

blogginlägg som handlade om #MeToo. Här finner vi underlag som stärker genusteorin då 

#MeToo-rörelsen är en feministisk rörelse som skapat ett utrymme för kvinnor att dela sina 

historier med varandra och därmed finna en trygghet och gemenskap i en mestadels kvinnlig 

sfär. Detta är något som Furseth och Repstad (2005, s.246-247) också skriver är specifikt för 

kvinnor i religiösa sammanhang. Vi ser också att den religiösa kopplingen och innebörden av 

hennes handlingar och livsstil är nyreligiös. Brathen lägger fokus på välmående och tjänsterna 

hennes företag erbjuder, exempelvis träningspass och workshops i hennes yogastudio. 

Slutresultatet vi fick fram via vår diskursanalys beträffande Brathens blogg nådde inte det 

omfång vi från början hade trott. Utav de tre influencers vi valde är Brathen den största bland 

yoga- och meditationsprofilerna i svenska mått, och därför blev vi förvånade när vi inte fann 

det underlag vi förväntat oss.  

 

8.5 Avslutande ord 

Genusteorin är gemensam för Dahlberg, Björk och Brathen då de själva är kvinnor samt att 

deras målgrupp är kvinnor. Detta framkommer tydligt i hur våra influencer väljer att uttrycka 

sig på sina bloggar, då det ofta finns ett underbyggt feministiskt budskap med fokus på 

självkärlek och girlpower. Att kvinnor skapar en gemenskap för exklusivt kvinnor är ett 

utmärkande drag i genusteorin vilket vi redan konstaterat. Anledningen till detta är ofta för att 

kvinnorna ska få större utrymme och med detta makt som tidigare hämmats på grund av män 

skriver Furseth och Repstad (2005, s.246-247). Detta hör också ihop med genusteorins 

feministiska bakgrund som vi återigen finner i våra influencers bloggar, exempelvis hur Brathen 

belyser #MeToo som är en feministisk rörelser eller hur Dahlbergs Monday Mantra innehåller 

stora doser girlpower. Därför lockas även kvinnor till nyreligiositeten, då nyreligiösa rörelser 

erbjuder kvinnor en spirituell feminism skriver Hunt (2002, s.165). Kvinnor lockas till 

nyreligiösa rörelser på grund av vikten som läggs på kvinnans givna egenskaper och kärlek. 
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Som redan konstaterats skriver Björk mycket om att vårda sin kropp som sitt tempel, älska sig 

själv och kvinnlig energi vilket stämmer bra överens med genusteorin men även den nyreligiösa 

teorin.  

 

Avslutningsvis vill vi poängtera att begreppen yoga, meditation, mantra samt tantra, som vi 

koncentrerat oss på,  används inte som ett medel för upplysning utan för att främja en inre resa 

hos vardera influencer. Vår insamlade empiri integrerar båda teorierna vilket gör att vår analys 

blir förankrad och säkrad av tidigare forskning och etablerade teorier.  
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9.Didaktisk diskussion 

I detta kapitel kommer vi belysa vår tredje frågeställning; på vilket sätt kan våra utvalda 

influencers användas i ett didaktiskt lärarperspektiv? För att pedagogiken ska lyckas och 

inlärningen bli god är det viktigt att undervisningen kopplas samman med elevernas levnadsrum 

och liv. Eleverna måste kunna sätta informationen i ett sammanhang som kopplas till deras 

vardag och erfarenheter, detta är väsentligt för oss som lärare att tänka på. Precis detta kallar 

Roger Ellmin, fil.dr i psykologi och leg. psykolog, den kognitiva dimensionen i boken Elevens 

lärande- att erbjuda möjligheter (2011, s.25), vilket är när något nytt kopplas samman med 

något som redan existerar, en kognitiv bro. Just influencers och deras bloggar är något som når 

våra elever dagligen, därför blir diskussionen om användandet av dessa bloggar i undervisning 

intressant.  

 

Influencers besitter ett stort inflytande över sina läsare då de gestaltar och förmedlar en bild av 

sin verklighet till sina följare. Denna makt skapas på grund av att influencer når ut till en stor 

publik och skapar ett förtroende mellan sig själv och sina läsare, och därmed en nära kontakt 

genom att dela med sig av livets fram- och baksidor (Abidin & Ots, 2016, s.154).  Deras 

användning av religiösa diskurser, yoga, meditation, mantra samt tantra och gestaltningen av 

dessa kan kommas att anammas av läsarna, av våra elever. Skapar influencers gestaltning ett 

intresse som vi lärare sedan kan möta eller blir den bild samt kunskap våra elever, i årskurs 7-

9, tar del av genom influencers bloggar avsmalnad och sammanfaller inte med det som står i 

LGR11?  

 

För att ge ett konkret exempel på hur vi hade kunnat använda dessa bloggar kommer vi nedan 

beskriva en uppgift eleverna hade kunnat arbeta med i ämnet religionskunskap. Bakgrunden är 

att eleverna besitter grundläggande kunskap kring vad nyreligiösa rörelser är men även om 

hinduism och buddhism. Läraren ger eleverna sedan utdrag ur influencers bloggar där det finns 

potential till att finna både nyreligiösa, hinduistiska samt buddhistiska tendenser, dessa 

blogginlägg är som sagt förutbestämda av läraren. Eleverna ska sedan hitta och motivera vilka 

ord, meningar eller uttryck hen anser tillhör vardera religion. För att göra detta till ett bra 

lärtillfälle får eleverna också genom sin kurslitteratur hitta en källa som stödjer elevens 

argument, detta blir då även en källkritisk övning. Om eleven ej finner något stöd för respektive 

religion i de blogginlägg som tilldelats måste eleven argumentera varför. Vidare hade läraren, 

istället för att ge denna typ av uppgift, kunnat visa utdrag ur bloggarna för eleverna i helklass 
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och haft detta som ett underlag för diskussion, ämnen så som religion och hur olika människor 

ser på och uttrycker religion hade belysts. I en diskussion hade läraren också kunnat styra 

diskussionen till att handla om exempelvis genus. Just detta om genus och religion anser vi är 

viktigt att belysa då mycket religion är mansdominerat, så att ha ett lärtillfälle som cirkulerar 

kring kvinnor är vi övertygade om hade varit positivt. Stödet för denna uppgift finner vi i 

LGR11 då vi kopplar följande punkter ur syftet samt det centrala innehållet tillhörande ämnet 

religionskunskap: 

 

• Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas 

relevans och trovärdighet (Skolverket, 2011, s.186) 

• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle (Skolverket, 

2011, s.189) 

• Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck 

(Skolverket, 2011, s.189) 

 

För att förankra denna uppgift i didaktik kommer vi nu förankra detta i ämnesdidaktik. I boken 

Ämnesdidaktik - en undervisningkonst skriver universitetslektorn Agneta Bronäs och 

universitetsadjunkten Niclas Runebo (2010,s. 111-123) , båda verksamma inom 

undervisningsvetenskap och humaniora, att meningsskapande är väsentligt för bra 

undervisning. Just denna ämnesdidaktiska princip, meningsskapandet, främjar vi i denna 

uppgift då vi centrerar den runt något eleverna är bekanta med, bloggar och influencers. 

Meningsfullheten får vi genom att koppla undervisningen till elevernas tidigare erfarenheter 

och bekantskaper. En annan viktig ämnesdidaktiska princip är att göra det abstrakta konkret, 

detta gör att eleverna enklare förstår och kan själva se samband och kopplingar. Just att använda 

en blogg som undervisningsmaterial gör exempelvis begreppet yoga mer konkret, då eleverna 

själva får se och läsa om detta i en kontext de är vana vid. Till exempel kan läraren ge eleverna 

ett blogginlägg som undervisningsunderlag  där det förekommer bilder och texter om yoga, då 

får eleven se ett perspektiv av yoga istället för att bara läsa om det i en typisk lärobok. Gällande 

konkretion gäller samma princip som för meningsskapande, lärandet ska kopplas till elevernas 

sinnesupplevelser och sinneserfarenheter. Att fläta in elevernas upplevelser och liv i 

undervisningen är nyckeln till rolig och effektiv pedagogik. Den sista ämnesdidaktiska 

principen vi kommer ta upp är dialogicitet, närmare bestämt en inre och en yttre dialogictet. 

Den yttre dialogiciteten uppnår vi enkelt genom att diskutera ett blogginlägg med eleverna i 

helklass, som beskrivet i uppgiften ovan. Då får eleverna använda ord och begrepp för att visa 
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kunskap och förhoppningsvis lära sig något nytt. Genom en diskussion kan läraren stötta 

eleverna genom att moderera diskussionen så den blir inspirerande och utmanar elevens 

tankeprocess. Den inre dialogiciteten möter vi om eleverna själva får undersöka blogginlägg 

för att finna symboler eller diskurser som de kopplar till religion. Här kommer eleven utmanas 

och de måste ha en inre dialog för att motivera och argumentera om varför de valt, eller inte 

valt, att klassa något i blogginläggen som religiöst. För att främja dialogiciteten ytterligare kan 

läraren gå runt och ifrågasätta, på ett pedagogiskt vis, och coacha eleven framåt för att eleven 

ska utmanas och utvecklas. Utifrån dessa tre ämnesdidaktiska principer anser vi att denna 

uppgift vi lagt fram både har stor potential från ett didaktiskt perspektiv samt stöd i läroplanen.  

 

Internet är idag en stor samt given del av ungdomars, våra elevers,  vardag, vilket konstateras 

av forskaren och lektorn vid lärarutbildningen i Umeå Sture Långström och gymnasieläraren 

och lärarutbildaren Ulf Viklund i boken Praktisk lärarkunskap (2006, s.140). I och med 

elevernas nära kontakt med datorer och internet blir användningen av detta i klassrummet en 

självklar del för våra elever. Långström och Viklund (2006, s.140) skriver att internet erbjuder 

undervisningen pedagogiska och metodiska hjälpmedel och det vore enligt oss dumt att då inte 

utnyttja internet som en resurs. Det finns dock baksidor av användandet av internet som måste 

tas i beredskap. Internet är en plats för alla, det är fritt utrymme att ta del av information men 

även att sprida information. Åsikter, fakta och förklaringar blandas med varandra och det blir 

därför viktigt att klargöra skillnaden mellan dessa tre för eleverna så att de inhämtar rätt 

information och använder sig av en noggrann källkritik menar Långström och Viklund (2006, 

s. 142-143). Att låta eleverna öva sig på att vara källkritiska är en viktig del i undervisningen 

och även något som står med i LGR11. För att koppla detta till vår uppgift ovan, så får eleverna 

just träna på att vara källkritiska och där det är viktigt att eleverna tänker på de fyra punkterna 

som enligt Långström och Viklund (2006, s.144) utgör kärnan i källkritiken: Tiden, beroende 

(tendens), äkthet och trovärdighet.  
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