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Abstrakt 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur yogautövare upplever att yogan ger effekt på 
förmåga till och förståelse för lärande, samt om detta går att bära med sig i arbetslivet. 
Tidigare forskning har visat att yogan har en främjande effekt på förmågan att koncentrera sig 
på sitt arbete samt att yogan även ger en stärkande individuell effekt som ger energi till 
arbetet. Teorier om lärandet visar vikten av att skapa en arbetsmiljö som främjar motivation 
och ger trygghet till individ och grupp. 
 
Som metod för undersökning gjordes en förstudie med enkäter på två yogastudior i Sverige. 
Därefter gjordes tre kvalitativa intervjuer, samt tre uppföljande intervjuer med samtliga 
respondenter. Denna metod valdes för att skapa en fördjupad förståelse och kunskap över 
respondenternas upplevelse av fenomenet. Detta har sedan tolkats mot vetenskapliga teorier 
om lärandet utifrån en hermeneutisk tolkningsprocess. 
 
Resultatet visar att yogautövare upplever att yogan ger en effekt som främjar förmågan att 
hitta sin inre drivkraft och motivation, samt en stärkande effekt till att känna en trygghet mot 
sig själv och andra.  
Yogan har utifrån denna undersökning en positiv effekt på såväl förståelsen för och förmågan 
till lärande. Genom utövandet av yoga upplever denna studies respondenter att de bygger upp 
en förståelse inför sitt lärande och får verktyg till att hitta motivation och fokus även på 
arbetsplatsen. 
 
Nyckelord: Dynamisk yoga, lärande, motivation, organisation, yogans filosofi. 
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Abstract 
The aim of this study was to explore how yoga practitioners experiencing the effects the yoga 
has on their ability to learning within their organization. Previous research has shown that 
yoga has a promoting effect on the ability to concentrate on their work, and that yoga also 
provides an individual ability that provides energy to work.  
 
The study is based on interviews with yoga practitioners where they told us about their 
experiences of yoga. Three persons were interviewed two times each.  
 
The result of this study shows a promotion effect that yoga gives on yoga-practitioner’s 
ability to motivate themselves, and even a promotion ability of the group. People that practice 
yoga experiencing a positive effect on both the understanding of the learning and on the 
ability to learn. The result of this study shows that yoga practitioners experiencing that the 
yoga helps them to build up knowledge for their learning and get the tools to carry this 
knowledge into the workplace. 
 
Keywords: Dynamic yoga, Learning, motivation, organization, yoga philosophy, 
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1. Inledning  
Utgångspunkten för denna studie var en nyfikenhet om yogans främjande effekter i relation 
till teorier om individens förmåga till lärande. Utifrån författarens förförståelse för såväl yoga 
som lärande väcktes en tanke över hur och om yogautövandet kunde främja förståelsen till det 
informella lärandet. 
Lärandet är ett begrepp vi möts av redan från första dagen i skolan. Vi skall genom läroböcker 
och klassrumsundervisning lära och vi ska utvecklas (Stensmo, 2007). Denna syn på lärande 
hör till det formella lärandet som är mer traditionellt betingat och bundet till institution 
(Granberg, 2009). I denna undersökning är det istället det informella lärandet som står i fokus, 
det lärandet som sker varje dag, i varje möte med människor och som för vår utveckling 
framåt. Denna undersökning har som utgångspunkt en nyfikenhet över de likheter forskaren 
upplevt mellan det informella lärandet och yogans filosofiska grund. Yogafilosofin har sin 
grund i de vediska skrifterna som säg ha skrivits av de indiska gudarna ca 700 f. kr (Selander 
2010). Dessa skrifter vägleder till ett yogiskt liv, och vägleder även till hur du genom att följa 
din inre guru kan lära och inta kunskap (Selander, 2010). I Bhagavad Gita1 beskriver guden 
Krishna hur du skall finna din inre lärare:  
 
”I am the same toward all beings. Before me, no one is hateful and no one is more or less 
cherished. However, those who lovingly worship me will realize that they are actually part of 
me and I live in them” – Bhagavad Gita, 200 f.kr. (Engelsk tolkning av Sri Swami 
Sathidananda (Sathidananda, 2010)). 
 
I en organisation där fokus är på det informella lärande ses varje individs förmåga till att varje 
dag hitta vägar till kompetensutveckling och ny kunskap. I strävan mot ett levande och 
framåtskridande organisatoriskt arbete måste det enligt Hultman & Ellström (2008) finnas en 
medvetenhet hos såväl ledning som medarbetare över vad det informella och det formella 
lärandet innebär och vilka egenskaper som behövs för att skapa en miljö som främjar 
möjligheterna till lärande. I en lärande organisation ses det informella lärandet som lika 
viktigt som det formella lärandet, och det är genom att medvetandegöra oss om vårt lärande 
som vi stärker förmågan till lärande och utveckling. 
Genom denna undersökning vill jag få en djupare förståelse över dels yogautövares 
upplevelser av yogans effekter, samt över hur dessa eventuella effekter kan bäras med in i 
organisationsarbetet och främja till förmågan till och förståelse för lärandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Bhagavad Gita är en av de vediska texterna. Denna ses som yogans ”bibel”. Mer om detta står i 
begreppsklargörningen.  
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2. Bakgrund 

Detta kapitel innehåller en bakgrund och en problembeskrivning som är menad att skapa en 
förståelse kring det problemområde som föreliggande studie riktar sitt intresse mot. Avsnittet 
avslutas med studiens syfte och frågeställningar. 

2.1 Begreppsklargörande 
Nedan förklaras centrala begrepp för denna studie. De begrepp som förklaras är: Lärandet, 
Yogans grundfilosofi, Bhagavad Gita, Yoga sutra samt dynamisk yoga 
 

2.1.1 Yogans grundfilosofi och dess ursprung 
Ordet yoga har funnits i indisk tradition sedan årtusenden tillbaka. Ordets betydelse är det 
samma som det svenska ”oket”, något som sammanlänkar två delar, eller om man vill en 
union (Selander, 2009). Begreppet yoga framkommer för första gången i vedaskrifterna som 
sägs ha skrivits av indiska gudar på 2000-talet f. kr. I dessa skrifter använts ordet yoga som en 
förklaring eller en väg till disciplin och fokus. I detta ingår meditation och i senare skrifter 
även det praktiska utövandet av kroppspositionen (Selander, 2010).  I denna undersökning 
används begreppet yoga som till utövandet av kroppspositioner och andning så som 
västvärlden utformat den mer dynamiska yogan under 1900-talet. Yoga som livsfilosofi sägs 
ha sitt ursprung i Indien för redan 5000 år sedan. Om detta verkligen stämmer finns vissa 
svårtolkade bevis för från arkeologiska utgrävningar där de hittat bilder av personer sittande i 
lotusposition, samt bevis på ett ”ickevåldstänk” (Selander 2009). Yogan är inte bunden till 
någon religion, men bygger på en livsfilosofi. Denna filosofi beskrivs i flera skrifter, där de 
mest framstående texterna är Bhagavad Gita och Yoga sutra.  
Bhagavad Gita är en del av Mahabharata som ingår i de vediska skrifterna som skrevs i Indien 
för ca 3000 år sedan och kan liknas vid yogans ”bibel” (Selander 2009). Texten bygger på ett 
samtal mellan krigaren Arjuna och Guden Krishna (Sathidananda, 2010) där Krishna vägleder 
Arjuna genom livets stora frågor och dilemman. Slutsatsen är att vi alla kan hitta ett yogiskt 
liv, och grunden till detta är att följa sin dharma2 och att älska sig själv. 
 
18:22;”There is also perception that clings to view that sees one small part of the whole and 
mistakes it for all there is. This is tama sic knowledge, which is not true, not reasonable, and 
myopic”.’ 
 
I Sathidanandas (2010) tolkning av Bhagavad Gita ser han den denna strof utifrån det 
moderna samhället och relaterar till hur vi idag ofta minskar vi vår vy istället för att vidga den 
(Sathidananda, 2010). Genom att forcera och stressa fram i livet ser vi bara rakt fram, eller 
ibland under svårare perioder bara rakt ner, eller i en tunnel. Allt och alla vi möter ser vi då 
enligt Sathidananda (2010) med ett smalare perspektiv som vi ofta även fyller med fördomar. 
Och precis som versen i Bhagavad Gita beskriver ger detta oss bara en liten del av 
verkligheten, och denna del är varken sann eller rimlig, utan skapar utifrån Satidanandas 
(2010) tolkning begränsningar i vårt liv. Bhagavad Gita vägleder oss utifrån Sathidanandas 
(2010) tolkning att istället våga stanna upp, ta några kliv bakåt och se helheten så ser vi ofta 
även t ex den vackra himlen, det fina hjärtat bakom den hårda attityden, och vi ser även vår 
egen del i tolkningen vi tidigare gjort. 
 
      Yoga Sutra ses som den viktigaste skriften inom yogans utveckling, och det är ur den som 
ashtanga-yogan haft sin utgångspunkt. Traditionellt sägs Yoga Sutra ha skrivits av Patanjalim 
                                                 
2 Dharma är naturens kraft, det som vi är ämnade till att göra oh det som får naturlagarna att stämma. 
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för ca 5000 år sedan. Originaltexten existerar och kan av historiska forskare härledas till 
åtminstone 2000 år tillbaka (Selander, 2010). 
Grundsyftet med Yoga Sutra beskrivs redan i första strofen genom följande ord: YOGAS 
CITTI VRITTI NIRODAHA; The restraint of the modifications of the mind-stuff is Yoga 
(Sathidananda, 2009) 
Yoga är att kunna kontrollera och stilla sinnet genom meditation. Yoga Sutra beskriver sedan 
vägen dit. Kortfattat kan denna väg beskrivas genom yogans åtta grenar som beskrivs i yoga 
sutra. De åtta grenarna är följande: 
 
Yama – etisk disciplin, t ex icke våldstänket. 
Niyama – självdisciplin. Fokus på hur vi lever som vi lär. 
Asana – Positionerna. Att hitta den inre unionen mellan kropp, sinne och andning. 
Pranayama – Andningsdisciplin/andningsövningar. 
Pratyahara – inre frid. Att samla lugnet inom sig. 
Dharana - koncentration 
Dhyana - Meditation 
Samadhi – att finna sitt inre jag 

 

2.1.5 Dynamisk yoga 
Ashatanga-vinyasa-yogan som ligger till grund för den dynamiska yogan utformades av 
Krischnamacharya under 1800-talet. Dynamisk yoga är ett samlande begrepp för olika former 
av Hatha-yoga där vinyasa3 ingår. Detta är den form av yoga som är mest etablerad i 
västvärlden, och är det som oftast menas då vi i vardagligt tal pratar om yoga och 
yogaträning. Dynamisk yoga genomsyras av en flödande känsla där en position flätassamman 
med nästa (Selander 2009). Exempel på dynamisk yoga är: Viryayoga, Rocket och 
anusarayoga. Dynamisk yoga flätar även samman yogans grundfilosofi med den fysiska 
yogan. Rörelserna synkroniseras även med andning och kroppslås. Detta för att uppnå inre 
och yttre balans (Selander, 2009). 

2.1.6 Yoga som konfliktlösning 
Enligt Jordan (2002) kan yogans livsfilosofi användas i konflikthantering. Genom en 
undersökning med syfte att synliggöra sambandet mellan medvetandeutveckling och 
vardagskonflikter, samt att föreslå praktiska riktlinjer för hur man kan anta de utmaningar till 
utveckling som personliga konflikter erbjuder, visades en tydlig positiv effekt i såväl arbetsliv 
som i vardagen. Detta genom att i likhet med yogans filosofi, vända fokus i konflikten till att 
acceptera och förstå den andra personen och att även kontrollera sina känslor och inte låta 
dem ta övertaget (Jordan, 2002). I studien används ordet yoga ur sin ursprungliga bemärkelse 
som symbolen för ett helhetsperspektiv och inte som begreppet för utövandet av de fysiska 
yogaasanas4 som blivit den allmänna uppfattningen av begreppet yoga. Jordan (2002) anser 
att vi genom att hålla en öppenhet mot de möjligheter och alternativ som finns skapar en frihet 
och en nödvändighet för att kunna lösa konflikter och hitta nya vägar. Detta kan dock enligt 
Jordan (2002) skapa en rädsla inför det nya, och en rädsla att förlora kontrollen. Denna rädsla 
gör att många människor hela tiden följer samma mönster och aldrig kommer vidare. Cirkeln 
kommer tillbaka i samma cykel och följer inte spiralen uppåt. Jordan (2002) anser att grunden 
till att våga släppa kontrollen börjar i självobservation och medvetenhet över sig själv vilket 
kan skapas genom yogan och yogans filosofiska tradition. 
 

                                                 
3 rörelse med armhävning som tar dig från en position till en annan) 
4 Asana: kroppspositioner inom yoga. Eg. position. 
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2.2 Forskningsanknytning 
Nedan följer en presentation av tidigare forskning inom det område som denna studie ämnar 
undersöka. Den tidigare forskningen ses i relation till denna studies syfte och frågeställning. 
Forskningen som presenteras är relaterat till yogans främjande för arbetsmiljön samt 
forskning om det informella lärandet. Två liknande studier har gjorts med syfte att se hur 
utövandet av yoga kan främja arbetsmiljön och förmågan till arbetsprestation. Dessa två 
studier ses i relation till forskning om lärande i organisation. 
 

2.2.1 Yogans främjande för informellt lärande och organisationsutveckling 
Amey (2005) har i sina studier av lärande och ledarskap visat vikten av medvetenhet och 
breda perspektiv av lärande och utveckling. Amey (2005) utgår i sin studie från det informella 
lärandet, och det informella ledarskapet. 
Den traditionella synen på lärandet som institutionsbundet och ledarskap som 
organisationsbundet skapar enligt Amey (2005) begränsade möjligheter för individuell 
utveckling vid såväl studier, arbete som ledarskap. En ledare bör enligt Ameys (2005) teori 
ständigt kunna utveckla sitt ledarskap och hålla sig medveten om ledarskapets kontinuerliga 
lärandeprocess. Förmågan till informellt lärande är enligt Amey (2005) inte en bestående 
kompetens utan måste hela tiden utvecklas och påbyggas. Ledarens uppgift blir således enligt 
Amey (2005) att aktivt skapa förutsättningarna för medarbetarna att kunna utveckla sina egna 
och andras kompetenser. Ledaren måste även ha en flexibilitet och förmågan att byta 
perspektiv efter situationen.  
Genom att utveckla sin förmåga att se företeelser på arbetsplatsen ur fler än ett perspektiv 
skapas enligt Ameys (2005) fler möjligheter till utveckling och förändringar. En ökad 
medvetenhet inför varandra och inför sig själv är enligt Amey (2005) en viktig grundläggande 
egenskap hos ledare och medarbetare vid skapandet av en lärande organisation.  Det är 
ledaren som bestämmer organisationens klimat och kultur och utifrån detta som 
medarbetarnas motivation och kompetensutveckling skapas. De ledare som håller ett öppnare 
seende skapar även större möjligheter för utveckling hos sina studenter. 
          Medvetenheten över ett öppet arbetsklimat är även grund för den forskning som 
Hartfiel et al (2011) har gjort. I denna studie kopplas yogautövandets främjande effekt av 
individens medvetenhet med individens förmåga att fokusera på sitt arbete.  
En god arbetsmiljö är enligt Hartifiel et al (2011) en miljö som håller en öppenhet för 
utveckling, engagemang och produktivitet. I denna miljö skapas en personalgrupp som 
förmedlar en glädje, energi och där stressen ses som en spark framåt och inte som ett hinder. I 
sin forskning kring hur yogan kan främja till en mer öppen arbetsmiljö framkom en 
upplevelse av att yogan gav mer energi och ökade förmåga att prestera. Enligt Hartifiel et all 
(2011) främjar utövandet av yoga personalens förmåga att skapa en positiv arbetsmiljö, detta 
genom yogans effekt på fysisk nivå som bidrar till den mentala hälsan genom att de t ex 
lättare hanterar stress och inte låter stressen ge fysiska effekter (Hartfiel N et al, 2011). 
Detta genom en ökad energi som studier vid universitetsanställda i USA visad att yogan ger. 
Den ökade energin nivån, samt den effekt som yogan enligt Hartfiel et all (2011) ger på 
individens medvetenhet ökar individens motivation.  
         En liknande studie har även gjorts av Hasmukh (2008) vid ett större företag i Indien. 
Hasmukh (2008) undersökte hur arbetsmiljön kan främjas av att personalen tar del av yogans 
filosofi samt utövar dynamisk yoga. Hasmukh (2008) har en teori om att en individ genom att 
leva utifrån yogans filosofi där fokus är på inre och yttre acceptans och ödmjukhet kan ett 
ökat arbetsklimat främjas. Att inom organisatoriskt arbete låta sig inspireras av yogans 
grundfilosofi skapas enligt Hasmukh (2008) en mer öppen arbetsplats där alla får kännedom 
om de gemensamma mål som organisationen eftersträvar. Detta genom att en större 
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medvetenhet inför varandra och en känsla av gemenskap ökar förmågan till motivera sig att 
strävar efter organisationens mål (Hasmukh, 2008).  
Resultatet av studien visade att personalen på företaget genom att regelbundet utöva yoga 
upplevde sig få både en kunskap om yogans verktyg för kontroll över andning, rörelse och 
meditation, och att de på sikt även fördjupade kunskapen om filosofin bakom yogan. Enligt 
Hasmukhs teori (2008) upplevs yogafilosofin hjälpa en person att få en bredare syn på livet, 
med större medvetenhet om sina handlingar. Detta leder utifrån Hasmukhs (2008) tolkning till 
bättre engagemang för sitt jobb och sin organisation (Hasmukh, 2008). En ökad medvetenhet 
bidrar även enligt Hasmukh (2008) till en ökad vilja och motivation att göra mer än vad 
jobbet kräver, att ta egna kreativa beslut och lite till sin förmåga att handla. Resultat av denna 
visar att de som utövar yoga och fördjupar sig i yogans filosofi upplever en ökad känsla av 
gemenskap och en ökad medvetenhet inför kollegornas arbete (Hasmukh, 2008).  
 
 

2.3 Problemformulering 
Nedan följer en presentation av det vetenskapliga problem som ligger till grund för denna 
undersökning  

Denna undersökning vill skapa en djupare förståelse över yogautövares upplevelser av yogans 
effekter och hur dessa effekter kan förmedlas in i arbetslivet och främja förmågan till och 
förståelsen för lärande. 

Enligt Ameys (2008) tidigare forskning om lärande och ledarskap är det viktigt att en ledare 
är medveten över det informella lärandet och den lärandeprocessen som är ständigt pågående. 
Tidigare studier av yogans effekter och hur dessa påverkar en organisationsutveckling visar 
att yogan har en främjande effekt på individens förmåga att fokusera och öka medvetenheten 
inför sig själv och andra (Hartfiel N et all, 2011; Hasmukh, 2008). I dessa studier 
framkommer även att yogan ökar energin hos medarbetarna vilket leder till större 
arbetsglädje, fokus för arbetsuppgifterna och bättre prestation (Hartfiel N et all, 2011).  
Resultat av tidigare forskning om hur yogans filosofi samt utövandet av dynamisk yoga 
påverkar ett organisatoriskt arbete visar att de som utövar yoga och fördjupar sig i yogans 
filosofi upplever en ökad känsla av gemenskap och en ökad medvetenhet inför kollegornas 
arbete (Hasmukh, 2008).  
Den tidigare forskningen visar yogans främjande effekter för såväl individ som organisation. 
Det jag upplevt som en kunskapslucka är kopplingen mellan dessa effekter och förmågan att 
skapa en medvetenhet om det informella lärandet inom organisation. Tidigare forskning visar 
att yoga utövandet skapar en större medvetenhet inför sig själv och inför andra, men detta ses 
i relation till den psykiska arbetsmiljön, och inte till den lärande arbetsmiljön. 
Genom en empirisk studie kring lärande i organisation, och vilka egenskaper som främjar 
förmågan till och förståelsen för lärare ämnar denna studie skapa en fördjupat kunskap om hur 
yogan kan främja förmågan till och förståelsen för lärande. 

2.3.1 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att utveckla kunskap om hur yogautövare upplever yogans 
effekter på lärandet och hur dessa påverkar arbetslivet.  
 

2.3.2 Frågeställning 
Hur upplever personer som utövar yoga att yogans effekter påverkar förståelsen för och 
förmågan till lärande i organisationen? 
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2. Teoretisk bakgrund  
Nedan följer genomgång av de vetenskapliga teorier som ligger till grund för analys och 
tolkning 

3.1 Informellt och formellt lärande 
Inom pedagogiskforskning förekommer ofta begreppen formellt och informellt lärande. Det 
formella lärandet är ett lärande där kunskap förmedlas från sändare till mottagare genom 
formella former, så som klassisk katederundervisning (Granberg, 2009) och det informella 
lärandet är det lärande som sker genom erfarenhet och aktivt utbyte av idéer, det ständiga 
lärandet.  Det informella lärandet kan ses som en mer modern syn på lärandet och är det 
lärande som allt mer etableras i såväl skola som organisations utveckling. Grunderna i det 
informella lärandet är en tro på att varje individ är aktiv inför de intryck som ges, och att 
lärandet är en ständig process (Granberg, 2009). Detta skiljer sig mot den mer traditionella 
synen på lärandet som institutionsbundet. Ett informellt lärande kräver inga specifika 
läromedel, salar eller böcker, utan är det lärande som sker i varje möte mellan människor och 
varje gång vi vågar utveckla vår idé (Granberg, 2009). För att ett lärande skall ske behövs det 
enligt Granberg (2009) tre komponenter: En kunskap att hämta, en vilja till att lära och ett 
tillfälle att förmedla och ta del av kunskap. Dessa tre komponenter är det viktigt att aktivt 
arbeta med inom en organisation för att få den att röra sig i en ständig process framåt 
(Granberg, 2009). Enligt Granberg (2009) är det även viktigt att en lärande organisation har 
kunskap om hur det informella lärandet sker, och hur detta kan användas även i en förmedling 
av kunskap. Enligt Granberg (2009) finns det inom organisationer ofta en trygghet och 
förankring som hör till den kunskap vi erhåller. Varje lärandeprocess kan ses som en resa från 
denna trygghet och skapa ett motstånd till att lära. Det är därför viktigt att en organisation 
belyser den kunskap som varje individ redan erhåller och tar med den i utvecklingsprocessen. 
Erfarenheten kan då ses som ett avstamp mot det nya (Granberg, 2009). Denna modell att få 
använda sin kompetens som grund till ett lärande är en viktig del i att skapa ett motiv och en 
vilja till att lära. Viljan är enligt Granberg, 2009) en av de viktigaste grundstenarna till att ett 
informellt lärande skall kunna ske, då detta bygger på individens egen ansvar (Granberg, 
2009). Inom en organisatorisk lärandeprocess är det även, enligt Granberg (2009) viktigt med 
en ömsesidighet vilket innebär att lärandet sker mot ett gemensamt mål och att lärandet 
inbjuder till samarbete. 

3.2 Lärande i organisation 
Lärande inom organisation kommer i denna undersökning ses utifrån Sarvs (1997) teori om 
lärandestyrning samt utifrån Hultman & Ellströms (2008) teori om lärande inom 
organisation.  
 
En lärande organisation är enligt Sarv (1997) en organisation med en öppenhet mellan 
hierarkierna där chefen lyssnar och har tillit till sina medarbetare. Med lärandestyrning menas 
att fokus är på lärande som en process som skall genomsyra organisationens dagliga arbete 
(Sarv, 1997). Enligt Sarv (1997) är det den gemensamma viljan till lärande och utveckling 
som för organisationen framåt. Chefens/ledarens roll i en lärandestyd organisation blir att vara 
en ledsagare till medarbetarna, och har som främsta uppgift att stärka varje medarbetares tro 
på sin egen förmåga till kreativa lösningar (Sarv 1997). Värdegrunden inom en lärandestyrd 
organisation bygger på följande komponenter: tillit, en öppen dialog, förmåga att se 
möjligheter samt förmågan att alltid sträva framåt (Sarv, 1997).  
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Inom en lärandestyrd organisation skall ledaren uppmuntra varje individ att pröva sina idéer 
och utveckla sin kunskap och på så vis lära nytt genom erfarenheten och kritiskt reflektion 
(Sarv, 1997). I organisationer där ledningen är den enda styrande kraften så kvävs enligt Sarv 
(1997), medarbetarnas förmåga till kreativt tänkande och då även förmågan till att kritiskt 
ifrågasätta sin kunskap och kompetens. Denna organisations struktur skapar enligt sarv (1997) 
en stillastående organisation där ett lärande inte blir ett naturligt inslag utan endast kan ske i 
formell form. Sarv (1997) lägger även mycket fokus på att våga acceptera situationen så som 
den är. Genom att acceptera så kan vi även se möjligheterna som kan skapa nya vägar ur 
problemet som uppstått.  
Sarvs (1997) teori om den lärandestyrda organisationen stöds till stor del av Hultman & 
Ellström (2008) teori om lärande i organisation. Skapandet av en lärande arbetsmiljö bygger 
enligt Hultman & Ellström (2008) på en balans och en dynamik mellan det gemensamma och 
det individuella ansvaret för sin utveckling och förmåga till lärande. En viktig förutsättning 
till att skapa en miljö där varje individ känner motivation för sitt lärande är, enligt Hultman & 
Ellström (2008) att hålla en öppna dialogen mellan såväl ledare och medarbetare som 
medarbetare till medarbetare. För att skapa en öppen dialog är det således viktigt att varje 
individ erhåller en förståelse för helheten hos såväl ledare som medarbetare (Hultman & 
Ellström, 2008). En öppen dialog främjar även enligt Hultman & Ellström (2008) utrymmet 
för att kritiskt reflektera över såväl den individuella som den gemensamma utvecklingen. 
Genom att kritisk granska och reflektera över organisationens utveckling så skapas 
möjligheterna till att hitta nya strategier till att nå företagets mål (Hultman & Ellström, 2008).  
Enligt Hultman & Ellström (2008) är det viktigt att en organisation synliggör det informella 
lärandet, och skapar en medvetenhet över detta hos medarbetarna. I sin teori om lärande i 
organisation lägger Hultman & Ellström (2008) en storstor vikt på att aktivt arbeta för en 
arbetsmiljö som främjar förmågan till utveckling. Detta genom att låta personalen vara aktiva 
inför sitt lärande och skapa en medvetenhet över det informella lärandet såväl som det 
formella. Detta innebär att skapa förutsättningarna till att metarbetarna agerar utifrån egen fri 
vilja, vilket enligt Hultman & Ellström (2008) är grundläggande för att en lärandeprocess 
skall ske. Ett lärande som endast är en utveckling av kompetens ger inte en utveckling i 
organisationen. För att ett kreativt lärande skall ske måste personalen enligt Hultman & 
Ellström (2008) ha förmågan att kritiskt ifrågasätta sin kompetens och ha en öppenhet mot 
nya metoder och lösningar. Genom en ständig utveckling och en öppen dialog blir 
organisationen mer levande och får ett större kreativt tänkande vilket leder till nyskapande 
och på sikt nya lösningar på eventuella problem (Sarv, 1997; Hultman & Ellström 2008). 
 

3.3Motivation till lärandet 
Grunden för att ett informellt lärandetskall kunna ske är, enligt såväl Granberg (2008) som 
Hultman & Ellström (2008) att det finns en vilja och motivation inför lärandet. Nedan följer 
en presentation av Glassers (1996) motivationsteori samt Illeris (2007) teori om drivkraften. 
Dessa kopplas sedan till Granbergs (2008) teori om det informella lärandet. 
 
Enligt Glasser (1996) styrs motivationen av att tillfredsställa våra basala behov. Individen 
väljer enligt Glasser (1996) det som för stunden känns mest relevant och som tillgodogör 
individens grundläggande behov. De behov som främjar vår motivation inför lärandet är 
enligt Glasser följande: 
 

 Acceptans  
 Frihet att ta egna beslut 
 Glädje inför gruppen och uppgiften 
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 Trygghet 
 Makt över sitt eget lärande 

Glasser (1996) har utvecklat sin motivationsteori med utgångspunkt från Maslows 
motivationstrappa, men har till skillnad från Maslows teori ingen hierarki mellan de olika 
behoven. För att skapa en arbetsplats som främjar personalens motivation skall enligt Glasser 
(1996) alla dessa fem behov ges utrymme att tillfredsställa. Om någon av dessa fem behov 
inte ges utrymme till att tillgodoses kommer enligt Glasser (1996) även motivationen att 
sjunka. Individen behöver en frihet inför sitt lärande, och en trygghet till att pröva sina idéer 
för att våga lära och våga göra misstag.  
 
Illeris (2007) ser motivationen kopplad till våra känslor och vår vilja, och benämner detta med 
drivkraft. För att ett lärande skall ske måste det enligt Illeris (2007) finnas ett samspel, ett 
innehåll och en drivkraft. Drivkraften är enligt Illeris (2007) kopplad till den nyfikenhet vi har 
inför innehållet, samt vilken förförståelse vi har inför det vi behöver lära.  
Illeris (2007) teori kan kopplas till Glassers (1996) teori på punkterna: frihet, glädje och 
makten över sitt lärande. Enligt Illeris (2008) teori skapar en otvungenhet och en nyfikenhet 
en större drivkraft och motivation inför lärandet.   
Förmågan att hitta sin egen motivation stöds enligt Granberg (2009) genom att det finns en 
öppenhet från ledningen och en tro på varje individs förmåga.  Enligt Granberg(2009) är det 
viktigt att ledaren har en grundsyn som utgår från att varje individ är aktiv inför sitt eget 
lärande. Ledarens uppgift är inte att ge kunskap, utan att skapa möjligheter för medarbetarna 
att själva skapa kunskap (Granberg, 2009).  Ett lärande klimat skapas genom att ge verktyg till 
att lära, låta samtalet och frågor vara en del av organisationens vardag samt hålla en öppenhet 
mot andras idéer. Enligt Granberg (2009) är det viktigt att även avvikelser blir en del att 
reflektera över för att skapa ny kunskap (Granberg, 2009). 

3.5 Skapa en lärande arbetsmiljö 
En lärande arbetsmiljö bygger på att det finns en positiv attityd mot utveckling och 
nytänkande hos såväl ledare som medarbetare (Hällsten & Tengblad, 2009). Enligt Hällsten 
och Tengblad (2009) är det för att ett lärande skall kunna ske, viktigt att ha ett 
helhetsperspektiv, där såväl ledare som medarbetare ser på mer än bara de yttre 
förändringarna. Med detta menar Hällsten och Tengblad (2009) att arbetsgruppen skall består 
av personal som kan arbeta både självständigt och med andra, och att det finns en förståelse 
för gruppens dynamik och hur man kan lära och läras av varandra. 
Fokus är både på det egna ansvaret och på det gemensamma målet. För att skapa en sådan 
grupp måste det finnas en tro på medarbetarnas förmåga till ansar för sitt eget lärande från 
ledningen. Gruppen skall jobba för ett individuellt ansvar och engagemang inför 
arbetsuppgifterna. Viktigt är även att ha en attityd som är beredd på förändring och utveckling 
som kan ske även utanför standardramen för organisationens utveckling (Hällsten & 
Tengblad, 2009). Att skapa en lärande miljö innebär enligt Hällsten och Tengblad bland annat 
att arbetsplatsen har ett tydligt gemensamt mål och att det finns en allmän syn på att alla i 
organisationen är lika viktiga. Individuell utveckling som kopplas till den gemensamma 
utvecklingen och lärandet. Enligt Hällsten och Tengblad (2009) är det viktigt att det finns en 
tydlighet från ledning till medarbetare. I en tydlig struktur skapas en förståelse hos varje 
individ inför de mål som eftersträvas, vilket främjar möjligheterna och utrymmet till kreativa 
lösningar. Det är enligt Hällsten och Tengblad (2009), även viktigt att det finns ett tydligt 
kunskapsmål och att samtliga medarbetare är medvetna om organisationens kunskapsluckor 
och vilka resurser som finns att tillhandahålla för att söka den kunskap som behövs. Detta är 
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främst en ledningsfråga då de måste se helhetssynen av den kunskap personalen behöver och 
se vilka delar de redan har.  
Oavsett hur kunskapen hämtas är det viktigt att det sedan finns ett eget ansvar hos varje 
individ att utveckla och förankra den nya kunskapen. Detta t ex genom att testa sina idéer, 
samtala med varandra och reflektera över det nya och plocka in de nya delarna i helheten. 
 

Livsvärldsforskning – fenomenologi 
 
Inom pedagogisk forskning är fenomenologin en vanligt förekommande forskningsteori. 
Denna grundades i slutet av 1800-talet av Edmund Husserl och utvecklades sedan ytterligare 
av bland andra Jean-Paul Sartre, (Bengtsson, 2001). Fokus i fenomenologin är att förstå en 
individs livsvärld, vilket innebär personens upplevelse av verkligheten. Målet med den 
fenomenologiska metoden är utifrån Bengtsson (2001) tolkning av Edmund Husserl att: 
 
 ”Gå tillbaka till sakerna själva – och ge dem en mening genom uttryck.” 
 
Fokus inom fenomenologisk teori är att tolka och skapa en förståelse för världen så som den 
upplevs och erfars, denna värld är den som inom fenomenologin kallas livsvärlden. 
Kunskapen som tas fram genom en fenomenologiskmetod framkommer genom forskarens 
tolkning och inte endast i den observerades upplevelse (Kvale, 2009). Perspektivet inom 
fenomenologisk forskning öppnar till en förståelse för andra människors upplevelser, vilket är 
en viktig egenskap för att skapa en förståelse över såväl sin egen som andras upplevelse av ett 
fenomen (Bengtsson 2001). Livsvärlden är utifrån fenomenologisk teori det vi tar för givet 
och det vi ser och känner, men kan även vara det som ibland förblindar oss genom att vi är för 
snabba med att tolka utifrån den erfarenhet vi redan har (Bengtsson 2001). Det som Husserl 
enligt (Bengtsson, 2001) ifrågasatte och ansåg var att detta var naivt att ta för givet som den 
enda sanningen. Det vi ser tolkar vi utifrån den erfarenhet vi redan har, och kan därför ibland 
till exempel reagera med rädsla mot det okända vilket i många situationer vilseleder oss 
(Bengtsson 2001). Edmund Husserl hade enligt Bengtsson (2001) som teori att varje individ 
kompletterar sin bild av verkligheten på olika sätt, vilket gör att varje individ har en 
individuell sanning om verkligheten. Genom den fenomenologiska forskningen så 
genomsyras andra personers livsvärld, vilket ger en kunskap kring deras upplevelse av 
fenomenet (Bengtsson 2001). Detta har Husserl utifrån Bengtssons (2001) tolkning uttryckt 
på följande sätt:  
 
All mening har sitt ursprung ur livsvärlden och genom vetenskaplig tolkning och granskning 
så skapas en möjlighet i vårt intellekt att skapa en djupare förståelse än det vi naivt upplever 
som sant. 
 
Inom fenomenologiskt perspektiv kan därför ingeting tas förgivet vare sig det är vetenskap 
eller psykologiska betingelser (Bengtsson 2001). Genom att istället vara kritiska mot det vi 
upplever som sant så skapas utifrån fenomenologins teori en medvetenhet över att vi är 
omedvetna (Bengtsson, 2001) och utifrån det kan vi utveckla en förmåga att ifrågasätta den 
livsvärld vi upplever. Vetenskapen är utifrån fenomenologins teori beroende av livsvärlden, 
eftersom det är från livsvärlden allt utgår. Detta innebär däremot inte att vetenskapen och 
livsvärdlen är identiska med varandra (Bengtsson 2001). Vetenskapen blir snarare utifrån 
Bengtssons (2001) tolkning av Husserl ett redskap för människan att behärska 
verkligheten/livsvärlden.  
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4. Metod 
Nedan följer beskrivning och argumentation över vald forskningsansats, 
datainsamlingsmetod och genomförande 

4.1 Forskningsansats 
Syftet med denna undersökning är att skapa en djupare förståelse över yogautövares 
upplevelse av hur och om yogan har en effekt på lärandet. Tolkningen görs utifrån författarens 
förförståelse och erfarenhet och därför har en hermeneutisk forskningsansats valts. 
Utgångspunkt för tolkning är den livsvärld som yogautövare upplever av hur yogautövandet 
främjar förmågan till lärande.  Inom den hermeneutiskt forskningen undersöks hur personer 
genom sin tolkning och sin upplevelse skapar en förståelse för världen (Hartman, 2004).  
 

4.1.2	Hermeneutik	
Hermeneutiken har sina anor ändå från medeltiden och kan översättas med; tolkningslära 
(Molander, 2003). Medeltidens hermeneutik användes främst för att tolka kyrkliga texter. 
Begreppet har sedan utvecklats till en tolkningsmetod för att skapa förståelse över såväl 
texter, företeelser som fenomen (Kristensson-Uggla 2012). 
Inom den hermeneutiska tolkningsläran är fokus inte att förstå utan att belysa ett fenomens 
helhet och delar (Ödman, 2007). Genom att tolka helheten ur delarna, och delarna ur helheten, 
fördjupas kunskap och förståelsen för det fenomen som ämnas undersökas (Gadamer, 2002).  
Helheten av ett fenomen är enligt hermeneutiks forskningsmetod mer än bara summan av 
delarna, och varje gång vi tolkar delarna ökar förståelsen för helheten (Molander, 2003). För 
att detta skall kunna ske krävs således att det finns en förförståelse eller förbindelse mellan det 
som skall tolkas och tolkaren (Gadamer, 2002). Detta kallas traditionellt för den 
hermeneutiska cirkeln, där tolkningsprocessen kommer tillbaka till utgångspunkten med en 
större förståelse i bagaget (Molander, 2003). Kritik mot denna bild är att en cirkel är sluten, 
och att det då inte finns utrymme för utveckling om processen endast kommer tillbaka till 
samma utgångspunkt (Gadamar, 2002), därför liknas tolkningsprocessen istället vid en spiral. 
I denna undersökning kommer tolkningen göras utifrån den hermeneutiska spiralen. 
Ödman (2007) liknar den hermeneutiska tolkningsspiralen vid ett pussel. Vi har en helhetsbild 
som är målet. Denna skall vi genom hundratals bitar förstå. Vi börjar dela upp bitarna i 
kategorier, bygger ihop större delar. Ser dessa mot helheten, och påbörjar en process där 
delarna och helheten tillsammans skapar en förståelse för helhetsbilden. 
I en forskningsprocess är utgångspunkten en förförståelse för ett fenomen där det finns en 
kunskapslucka. Genom delarna skapas en större förståelse för helheten. Utifrån den nya 
förståelsen belyser vi och tolkar vi delarna igen och skapar således ny kunskap om fenomenet 
(Ödman, 2007). Det som kan bli ett problem i denna tolkningsmetod, är enligt Kristensson & 
Uggla (2012) att sanningen administreras fram av tolkaren. Detta genom att vilja se delarna ur 
den befintliga förförståelsen och då blunda inför det som inte stämmer in på detta. Det är 
därför viktigt att tolkningen inte är vare sig objektiv eller subjektiv, utan en konkret förståelse 
av sammanhanget (Kristensson-Uggla 2012). Denna undersökning kommer följa den 
hermeneutiska tolkningsprocessen och tolka respondenternas livsvärld så konkret som 
möjligt.    
För att en tolkning skall kunna göras behövs en utgångspunkt för tolkning. Traditionellt är 
denna utgångspunkt en text, men kan även vara av mer psykologiskt karaktär, som ett 
fenomen eller ett beteende (Ödman, 2007). Den utgångspunkt som denna tolkning ämnar utgå 
från är dels yogautövares upplevelse av yogans främjande effekt till lärandet.  Delarna i 
undersökningen är respondenternas individuella upplevelse av yogans effekter och helheten är 
hur dessa kan främja lärandet. Fokus i undersökningen är i enlighet med vald forskningsansats 
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att skapa en djupare förståelse om fenomenet utifrån andras upplevelser och tolka andras 
berättelser genom att belysa såväl delarna som helheten (Kristensson-Uggla 2012).  

4.2 Epistemologi 
Kunskapen eller epistemologin inom en hermeneutisk tolkning ses utifrån ett perspektiv där 
kunskapen är det nya som kan ses genom den tolkningsprocess som görs (Ödman, 2007). 
Grundfrågan för epistemologi är vad som är sant och vad som är falskt. Utifrån en 
fenomenologisk teori ses kunskapen utifrån personers upplevelser av ett objekt eller ett 
fenomen. Denna undersökning har utifrån bakomliggande syfte valt att hålla en empiristisk 
epistemologi, vilket innebär att kunskapen och det sanna är det som vi förnimmer, upplever 
och observerar (Stensmo, 2007). Denna kunskapssyn har valts då den anses relevant då syftet 
är att skapa förståelse inför andra personers upplevelse av lärandet. Kunskapens giltighet 
skapas genom att tolka upplevelserna utifrån vetenskapliga teorier, samt utveckla en förståelse 
över flera individers upplevelser (Stensmo, 2007).   
I en forskning som bygger på en empirisk epistemologi är det viktigt att forskningen sker på 
en personlig nivå där respondenternas upplevelse blir tydligt, vilket denna undersökning 
ämnar göra genom kvalitativa intervjuerna. Kunskapen kommer fram ur analys av studien där 
skilda upplevelser av samma fenomen sammanförs (Stensmo, 2007). Källan för tolkning är 
utifrån denna epistemologiskagrund dels teorier om fenomenet samt egna erfarenheter.  Enligt 
Molander (2003) är vi alla fångade i vår egen teori och i våra egna erfarenheter. Vi kan aldrig 
helt frångå att se verkligheten utifrån dessa.  
 

4.3 Ontologi 
Ontologin eller verklighetssynen för undersökningen berör hur vald forskningsansats ser 
verkligheten. Den ontologiska frågan är vad som existerar, och vad som hör till tingets natur 
(Stensmo, 2007). I enlighet med den hermeneutiska forskning kommer denna undersökning 
hålla en Konstruktivistisk ontologi, vilket betyder att verkligheten beror på det som varje 
individ upplever och tolkar (Ödman, 2007). Detta innebär att det kan finnas två eller fler 
skilda upplevelser av ett fenomen, och genom vetenskapliga metoder ämnar studien hitta 
upplevelser som överensstämmer med andra upplevelser av samma fenomen (Stensmo 2007). 
Verkligheten blir således varken objektiv eller subjektiv, utan är det som vi tolkar av objektet 
och subjektet (Ödman, 2007). Det som undersöks i denna studie är inte ett existerande ting i 
form av materia, utan en upplevelse och ett fenomen. Fenomenet är yogans effekter av 
lärandet, och detta ses utifrån respondenternas respektive livsvärld. Detta innebär att 
verkligheten är det som valda respondenter upplever och erfar som verkligt (Bengtsson 2001). 
Genom vetenskapliga teorier kommer undersökningens respondenters upplevelser att 
förankras och belysas. Detta gör att den livsvärld som studien ämnar undersöka får en 
vetenskaplig bekräftelse och skapar utrymme till en intellektuell förståelse (Bengtsson 2001). 

4.4 Min förförståelse 
Förförståelse av ett område inbegriper två delar, dels den uppfattning vi vill utmana och dels 
den alternativa uppfattningen vi vill föra fram för att antingen ersätta eller komplettera den 
ursprungliga (Bjereld, 2002). Inom hermeneutisk forskning är forskarens förförståelse en 
viktig del i tolkningen. Detta beskriver Ödman (2004) som att det vi tolkar blir en del av oss. 
Inte att vi blir en del av tolkningen. Det vi redan vet om fenomenet förstärks genom den 
tolkningsprocess som påbörjas. 
Jag har i mitt yrke som yogalärare och i min roll som student vid beteendevetenskapligt 
program reflekterat över att de effekter jag personligen upplevd av yogan, samt de effekter 
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andra berättat att de upplevt, liknar de egenskaper som eftersträvas i teorier om hur förmågan 
till det informella lärandet medvetandegörs i organisationer.  Dels strävan efter att kunna se 
möjligheter och våga lita till sin egen och andras förmåga, ödmjukheten inför varje individ 
samt synen på att vi alltid är nybörjare inför varje nytt moment.  Detta har väckt en nyfikenhet 
hos mig att undersöka mer kring hur och om yogans effekter kan främja förmågan till lärande. 
Jag har själv utövat yoga kontinuerligt i fyra år och arbetat som yogalärare i två år. Yogan har 
fått mig att lyssna mer mot vad jag egentligen vill, tycker och känner. Jobbet som yogalärare 
har gjort mig mer öppen och lyhörd för andra människor, och skapat en förståelse för såväl 
våra likheter som olikheter. 
Respondenterna i denna undersökning kommer från två olika yogacentrum i Sverige av 
likartad karaktär. De yogapass som hålls i bägge dessa yogacentrum bygger på dynamisk 
yoga, med fokus på andning och rörelse i flöde. Inför varje pass ges även ett filosofiskt tema 
som är hämtat ur yogafilosofin. Detta kan vara t ex din inre kraft, tillit mot dig själv och 
andra, förändring eller acceptans mot det som är och den du är. Varje pass vägleder eleverna 
genom andningsteknik och uppmuntrar till ett inre fokus och en ödmjukhet inför sig själv och 
sin kropp.  
 

4.5 Genomförande 

4.5.1 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen har gjort utifrån en multipel insamlingsmetod, en triangulering byggd på 
litteratursökning, enkätundersökning samt tre kvalitativa intervjuer. Detta för att i enlighet 
med den hermeneutiska forskningsmetoden få en förståelse över personers upplevelse av 
yogans effekter och hur dessa främjar förmågan till lärande, och kunna tolka dessa utifrån 
vetenskapliga teorier. Genom den litteratursökning som gjort har författarens förförståelse 
ökat vilket gett en grund för utformningen av intervjufrågor. 

4.5.2 Forskningsöversikt 
Som förstudie gjordes en litteraturstudie om yogans effekter, lärande i organisation samt 
yogans främjande för organisation. Litteratursökning gjordes via Almedalsbibliotekets, 
Gotlands Kommuns katalogsök samt sökning vid databas för pedagogisk forskning. Syftet var 
att hitta tidigare forskning samt relevanta teorier om lärandet och om yogans effekter.  
Sökorden som användes var följande: Utveckling, organisation, yoga och lärande  
De databaser som användes för artikelsökning var Google scholar samt ERIC - databas för 
pedagogisk forskning”.   
Eftersom ämnet är relativt smalt fanns endast ett tiotal vetenskapligartiklar i ämnet. Utifrån 
dessa valdes fyra ut att användas till undersökningen. Dessa var mest relevanta till syftet samt 
hade ett likvärdigt tillvägagångssätt i sin forskning. Dessa presenteras i denna undersökning 
som tidigare forskning, samt används i bakgrundskapitlet. 

4.5.3 Enkät 
Som förstudie gjordes en enkätundersökning på två yogacenter i Sverige. Detta för att skapa 
en kvantitativ grund till kommande intervjustudier (Trost, 2005). Sammanlagt fördelat på de 
två yogacentrena delades 50 enkäter ut till eleverna. Bland respondenterna finns både kvinnor 
och män, men av naturliga skäl var det fler kvinnor än män som svarade då det är fler kvinnor 
än män som går på klasserna. Åldrarna på de som tillfrågades att delta är mellan 25-62år. Av 
de inlämnade enkäterna fick jag in 38 svar. Eftersom enkäterna är utformade på så sätt att 
respondenterna kan vara anonyma vet jag inte exakt spridning på kön och ålder. 
Valet av plats gjordes utifrån att samtliga respondenter skulle ha erfarenhet av yoga så de 
kunde ge sin upplevelse av hur yoga utövandet främjat deras förmåga till lärande. 
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Enkätundersökningarna gjordes endast i fortsättningsgrupper, där personerna utövat yoga 
under minst en termin och då hunnit uppleva en långvarig effekt av utövandet. I enkäterna (se 
bilaga 1) ställdes frågor kring utövarnas upplevelser av yogans effekter. Det gavs även 
utrymme till egna kommentarer för att öka reliabiliteten i enkätsvaren (Ejvegård, 2003).  

4.5.4 Kvalitativ intervju 

I denna undersökning har jag utifrån livsvärldsforskningens tradition valt den kvalitativa 
intervjun, där kunskapen är respondentens berättelse och upplevelser (Kvale, 2009). Den 
kvalitativa intervjun är enligt (Backman, 2008) en bra metod för att skapa förståelse över 
andras upplevelser av ett fenomen eftersom den dels ger utrymme till respondenterna att 
uttrycka sina individuella upplevelser och dels skapar möjlighet för forskaren ta del av 
respondenternas livsvärld. Den kvalitativa Intervjun är inom den fenomenologiska teorin en 
stödjande metod då syftet är att skapa en förståelse över andra människors uppfattningar 
(Skott, 2010). Utifrån en empirisk kunskapssyn ämnar denna undersökning att genom 
intervjun få fram respondentens individuella upplevelse av yogans främjande effekter för 
lärandet (Kvale, 2009). Genom att använda intervju som metod skapas en möjlighet för mig 
som forskare att öka förståelsen för yogautövares upplevelse av yogans effekt på lärande och 
hur dessa eventuella effekter kan tas med i arbetslivet.  
 
Sammanlagt har tre intervjuer gjorts. Intervjupersonerna valdes ut från de insamlade 
enkäterna där respondenterna avslutningsvis fick kryssa i om de var intresserade av att delta i 
en intervju. Intervjuerna gjordes ur en semistrukturerad mall. Detta innebär att frågorna för 
intervjun är fastställda, men att intervjun görs mer likt ett samtal och har en öppenhet för 
respondentens egna reflektioner (Kvale, 2009). Samtalet leds av mig som intervjuare och ger 
mig rätten att styra samtalet tillbaka mot grundfrågorna, men ger tillåtelse för respondenten att 
utveckla svaren. Detta innebär i sin tur att vissa frågor inte återkommer i varje intervju, då 
varje respondents berättelse är unik (Trost, 2005).  
Intervjuerna spelades in med bandspelare för att underlätta analysen. Efter att bandspelaren 
stängdes av fortsatte det samtalet som intervjun påbörjat, och även det som framkom under 
detta samtal har jag burit med mig in i tolkningen då detta enligt den hermeneutiskt 
forskningen är en nog så viktigt kunskap att ta med (Ryen, 2004). Varje person intervjuades 
vid två tillfällen. Först gjordes en djupgående intervju med varje respondent där jag fick en 
förståelse över deras upplevelse av yogans effekter. Efter första analysen gjordes sedan en 
ytterligare intervju med varje respondent för att fördjupa min förståelse för deras tolkning och 
upplevelse av fenomenet. 
 

 

4.5.5 Intervjupersonerna 
Respondent 1 
Respondent 1 har utövat yoga kontinuerligt under fem år. Senaste åren i snitt två gånger per 
vecka. Då hon började yoga var hon i en stor sorg efter sin mammas bortgång och även i en 
oro över sin egen hälsa. Yogan blev en hjälp att hitta en inre styrka och en trygghet i sig själv, 
då den yttre tryggheten var i gungning.  
Hon jobbar som lärarvikarie samt sånglärare. 
 
Respondent 2 
Respondent 2 jobbar själv som yogalärare och har utövat yoga kontinuerligt i ca 12 år. 
Tidigare hade hon en karriär som sångerska i en popgrupp och exponerades väldigt mycket 
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utåt. Yogan har gett henne en ny syn på sig själv och sin omgivning som gett utrymme att tro 
på andras förmåga.  
 
Respondent  
Respondent 3 jobbar som projektledare för ett större företag med drygt 800 anställda. Hon har 
haft denna tjänst i tre år, och har utövat yoga under ungefär samma tid. Hon har alltid tränat 
mycket och haft hård press på sig själv. Yogan har hjälpt henne att känna att träningen är för 
henne själv och inte för att prestera inför andra. 
Förutom yoga gör hon även annan mental träning, som t ex hypnos. 
 

4.5.6  Etiska överväganden  
De etiska överväganden har gjort utifrån att ge så stor sekretess som möjligt till de 
medverkande, utan att riskera att påverka resultatet. I såväl enkät som intervju kommer 
samtliga respondenter vara anonyma i presentationen. Enkäterna var formulerade på så vis att 
respondenten själv valde om denne ville vara anonym eller skriva i sitt namn. De tre 
personerna som intervjuats är endast kända för mig som intervjuare och presenteras därför 
bara kortfattat och utan namn eller koppling till exakta företag. Detta eftersom syftet med 
denna undersökning är att utveckla kunskap om hur yogautövare upplever yogans effekter på 
förmågan till och förståelsen för lärandet och om detta kan bäras med i arbetslivet, vilket inte 
behöver kopplas till ett specifikt företag. Dock presenteras vilken typ av arbetsplats 
respondenterna tillhör eftersom detta påverkat vissa svar i intervjun. En av respondenterna 
arbetar själv med yoga, detta ger en större inblick i hur upplevelsen av yogans främjande till 
förståelsen för lärande som process. Samtliga respondenter, såväl de som svarat på enkäter 
som intervjupersoner har blivit noga informerade om syftet med undersökningen, och till vem 
som redovisningen kommer nå ut. Samtliga intervjupersoner har fått ta del av 
intervjumaterialet och även haft möjlighet att återkoppla till mig efter intervju (Codex, 2011). 

4.6 Analysmetod 
För analys och sammanställning av enkäterna har statistikprogrammet SPSS används.  Svaren 
från enkäterna ställdes då mot varandra i en korstabell för att se spridningen i svaren, samt 
sammanställa svaren till procentenheter för att få en tydlig överblick. Intervjuerna 
analyserades ur vald forskningsteori, med utgångs punkt från den hermeneutiska spiralen 
(Kvale, 2009). Tolkningen ses då som en process där förförståelse stärks för varje gång 
tolkningen återkommer till utgångspunkten (Kvale, 2009). Inom en hermeneutisk analys 
tolkas helheten mot delarna, och delarna mot helheten för att skapa en djupare förståelse för 
respondenternas upplevelse av det fenomen som undersökningen ämnar skapa en djupare 
kunskap om (Kvale, 2009).  
 
Resultatet togs fram på fäljande sätt: 
Efter första intervjuomgången gjordes en transkribering av varje intervju för att underlätta att 
se på både delarna och helheten (Ejvegård, 2003). Transkriberingen blev sedan utgångspunkt 
för tolkning. Utifrån syfte och vetenskaplig teoretisk bakgrund så delades 
transkriberingstexten in i kategorier som var utformade utifrån intervjusvar samt min 
förförståelse om lärandet. Kategorierna togs då ut från texten och placerades istället i 
kategorisering. Detta för att skapa en hermeneutisk tolkningsprocess där delarna kan ses mot 
helheten (Kvale, 2009). 
Då samtliga intervjuer delats in i kategorier hade en ny helhetsbild skapats som nu fanns till 
grund för en ny utgångspunkt. Relevanta citat plockades fram ur transkriberingen, och 



21 
 

resterande intervjumaterial formulerades om till en berättande text där citaten finns med för 
att lyfta fram respondenternas livsvärld (Ejvegård, 2003). 
Efter andra intervjun genomfördes samma process. Dessa två resultat sammanflätades då med 
varandra och gav en fördjupad inblick i respondenternas livsvärld (Stensmo, 2008). Detta 
resultat blev sedan grund för tolkning där resultatet sågs i relation mot vetenskapliga teorier. 
Utifrån undersökningens syfte och forskningsansats anses metoden relevant och har gett ett 
övertäckande resultat där det finns en öppenhet i tolkningen.  

4.6.1 Validitet 
Validitet kan översättas med ”giltighet” och behandlar frågan om hur väl man mätt det man 
vill mäta eller i detta fall hur väl undersökningen utformats för att ge svar till grundliggande 
syfte och frågeställning (Cohen, Manion & Morrison, 2007) 
Nedan följer en presentation av den inre och den yttre validiteten i undersökningen 
 
En stark validitet innebär att det resultat som framkommer skall vara ett starkt stöd för den 
tolkning som sedan görs (Bell, 2006). För att öka giltigheten i min tolkning och min 
uppfattning av respondenternas svar på intervjuerna har jag valt att spela in varje intervju, och 
sedan transkribera dessa. Vid oklarheter har jag även återkopplat till respondenten genom 
telefon. Undersökningen görs på två olika yogacenter för att ge en så stark validitet som 
möjligt. 
Tolkning har gjorts utifrån hermeneutisk tolkningsprocess där respondenternas livsvärld får 
träda fram genom att belysa delarna och helheten av deras berättelser (Ödman, 2007). Fokus 
är på respondenternas upplevelse av yogans främjande för lärande och detta tolkas även med 
stöd av fenomenologins livsvärlds teori. I tolkningsavsnittet ses undersökningens resultat i 
relation med teorier om lärandet. Detta gör att undersökningens insamlade data får en 
vetenskaplig grund och stärker sin yttre validitet. Då detta är ett relativt nytt 
forskningsfenomen, så finns inte många teorier kring yogans främjande för lärandet. Därför är 
den teoretiska grunden fokuserad på teorier om det informella lärandet och lärande i 
organisation. Detta skapar en ny kunskap om hur yogan upplevs ge främjande effekt på 
förmågan till och förståelsen för lärandet, och hur detta kan bäras med i arbetet. Detta är till 
nytta för utvecklingsarbete inom organisation, och ger en fördjupad kunskap om yogan som 
mer än bara en metod för avkoppling. 

4.6.4 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om vilken tillförlitlighet mätningen har (Bell, 2006). Om en mätning 
håller en reliabilitet skall mätningen kunna utföras igen och visa samma resultat (Cohen, 
Manion & Morrison, 2007). I en hermeneutisk undersökning syftar reliabiliteten till hur 
kategoriseringen är representativ för datainsamlingen. 
Nedan följer en presentation av den inre och den yttre reliabiliteten i undersökningen 
 
Denna undersökning har fokuserat på att kategorisera fenomenet lärande i följande tre 
huvudkategorier; tillit, motivation och fokus. Detta för att kunna analysera upplevelserna av 
yogans effekter mot olika delar av lärandet som helhet. Reliabiliteten i en undersökning där 
kunskapen baseras på andras upplevelser av ett fenomen stärks genom att utföra intervjuerna 
vid två tillfällen (Ejvegård, 2003). Därför har jag valt att efter första tolkningen göra 
ytterligare intervjuer med samtliga respondenter för att stärka tillförlitligheten av resultatet 
(Ejvegård, 2003). Undersökningen litar till informanternas uppfattningar av verkligheten och 
håller hög reliabilitet i undersökningen. Metoden för undersökningen är medvetet utformad 
utifrån vald forskningsansats och grundliggande syfte. Som ontologisk grund för 
undersökning ligger en syn på att verkligheten ser ut så som varje individ upplever den.  
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Den yttre reliabiliteten ser till undersökningens tillförlitlighet i jämförelse mot andra studier. 
En liknande studie gjort utifrån samma syfte, ansats och metod skulle mot högst förmodan ge 
ett liknande resultat. De tre respondenterna i denna studie har samtliga en liknande upplevelse 
av hur yogan främjar lärandet, och dessa överensstämmer även med tidigare forskning av 
relaterade ämne. De tre respondenterna valdes utifrån de enkäter som gjordes vid förstudien. 
Dessa valdes utifrån medianvärdet av svaren. Intervjuerna gjordes inte i samband med 
yogapasset då detta ansågs kunna påverka svaren. Istället besökte jag respondenterna i deras 
vardagsmiljö, (arbetsplatsens personalmatsal samt café). 
 

4.7 Metoddiskussion  
Nedan följer en diskussion med argument och förklaring till vald metod. 
 
Som metod för undersökningen användes en kvantitativ enkätundersökning samt tre 
kvalitativa intervjuer. Dessa två metoder bidrog tillsammans till en fördjupad förståelse inför 
fenomenet. För att få en spridning på svaren gjordes undersökningen på två separata 
yogacentrum i två olika städer. Valet av yogacentrum gjordes utifrån min förkunskap om vart 
det finns fokus på dynamisk yoga, och där klasserna även har en filosofisk inriktning. Valet 
att göra undersökningen på två separata platser bidrar till en större spridning i svaren samt 
ökar reliabiliteten. 
Valet att göra en semistrukturerad intervjumall gjordes med tanke på respondenternas 
förförståelse över yogans effekter och att dessa av erfarenhet lätt går in mer mot det 
psykologiska och kroppsliga än mot det pedagogiska som denna undersökning ämnar 
undersöka. Utifrån vald forskningsansats är syftet att förstå respondenternas upplevelse av det 
specifika fenomenet av hur yogans effekter främjar lärandet. Hade syftet varit att undersöka 
upplevelsen av yogans effekter i stort hade det varit mer relevant med en annan utformning av 
intervjumall, men då jag vill leda samtalet mot lärandet fastslog jag att en semistrukturerad 
mall skulle ge större förståelse (Backman, 2008).  
Metoden för undersökningen är utformad för att på bästa sätt skapa en fördjupad kunskap om 
det fenomen som ämnas undersöka. De nackdelar som kan ses med en kvalitativ intervju är att 
kunskapen baseras på endast tre personers upplevelse av ett fenomen. Detta stärks genom att 
dessa ses i jämförelse med den kvantitativa enkätundersökning som gjorts, samt tolkas med 
stöd av vetenskapliga teorier om lärandet. Då min förförståelse är relativt stor, kan detta bli ett 
vilseledande i tolkning (Bell, 2003). Detta var ett av skälen att jag gjorde undersökningen på 
två olika yogacenter, då min förförståelse mot respondenternas svar då inte var lika stor.  I 
tolkningen kommer resultatet ses utifrån den hermeneutiska spiralen där varje gång vi ser 
delarna mot helheten har en djupare förförståelse och tolkar delarna ur et djupare perspektiv 
(Bell, 2003).  
 

3 Resultat  
Nedan följer resultatet av den kvantitativa enkätundersökningen samt av de kvalitativa 
intervjuerna.  

5.1 Resultat av enkätundersökning 
Resultatet av enkätundersökningen visar en överskådlig bild av yogautövares upplevelse av 
yogans effekter. Nedan visas en tabell som sammanställer enkätsvaren i procentenheter för att 
ge en överskådlig resultatsammanställning. 
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Diagram 1 – fördelning av enkätsvar 
 

 
Variabel y – antal av de tillfrågade som upplever respektive effekt omvandlade till procentenheter 
Variabel x – kategorier av upplevda effekter. 

 
Diagrammet visar i procentenheter hur många av de tillfrågade som upplever respektive 
effekt. Stapeln till vänster visar de som utövat yoga i mindre än ett år, och stapeln till höger 
visar de som utövat yoga i mer än ett år.  
Två kategorier som har en relativt jämn spridning både mellan varandra, och inom grupperna 
är ”tron på sin egen förmåga”, samt ”förmågan att vara i nuet”. Under en klass i dynamisk 
yoga uppmanas eleverna till att fokusera inåt och att tillåta sig att släppa det som varit tidigare 
under dagen. Enkäten visar dock att endast 43 % av respondenterna upplever denna effekt av 
yogan vilket kan ses som en reaktion på det stressade samhälle vi lever i idag. 
Två kategorier som allmänt ses som relaterade till varandra, och i vissa fall även synonyma 
visas ha en stor spridning mellan sig. Dessa kategorier är koncentration samt fokus. 
Spridningen mellan de olika grupperna är däremot inte signifikant i upplevelsen av förmågan 
till koncentration, men relativt stor i kategorin för förmågan att fokusera. Endast 15 % av 
respondenterna upplevde att yogan främjade deras förmåga till koncentration. Detta kan bero 
på att fokus är ett mer vanligt begrepp inom yogan än vad koncentration är. Yogan 
uppmuntrar till ett inre fokus, en fokus på andning. Och även en uppmaning att hitta 
fokuspunkter såväl för blicken som i kroppen.  
Som avslutning på enkäten fick respondenterna kryssa i en ruta med frågan om de upplevde 
en effekt på lärandet (se bilaga 1). Denna fråga var utformad med ja och nej alternativ, 
tillskillnad mot de ovannämnda kategorierna som var förslag på eventuella effekter. 
Resultatet visar att en större procent av de som utövat yoga mer än ett år upplever att yogan 
gett en positiv effekt på förmågan till lärande. Hela 81 % av respondenterna ansåg att 
utövandet av yoga kan främja en lärande miljö inom organisationen. Denna kategori är den 
som har störst spridning mellan de två grupperna, vilket visar att yogan ger olika effekt på 
kort och på lång sikt.  
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5.1.1 Egna reflektioner 
I de egna reflektionerna som respondenterna lämnade på enkäterna (se bilaga 1) framkom fler 
upplevelser av yogan, samt kommentarer till hur effekterna kunde kopplas till yogan. En 
upplevelse var att yogan gett respondenten mer inspiration inför sitt arbete, detta genom den 
energi yogan gav henne. Även upplevelser av större fokus och koncentration omnämndes vid 
flera kommentarer, samt en upplevelse av att yogan kan öka sammanhållningen och 
acceptansen på en arbetsplats. I två av enkäterna hade respondenterna haft yoga på sin 
arbetsplats, vilket utifrån respondenternas reflektioner hade gett resultat av ökad teamkänsla.  

5.2 Resultatet av intervjuerna 
Syftet med studien var att fördjupa kunskapen om hur yogautövare upplever yogans effekter 
och om dessa främjar förmågan att lära. Utifrån svaren från intervjuerna och teorier om 
lärande i organisation har tre kategorier tagits fram som visar de delar som tillsammans 
skapar ett lärande i arbetsplatsen. Dessa tre kategorier är; 
 

 koncentration och fokus 
 Trygghet och gemenskap 
 Motivation till lärande 

 
Dessa tre kategorier kommer nu belysas utifrån respondenternas upplevelse av hur yogan 
främjar dessa egenskaper. Nedan följer resultatet av de tre kvalitativa intervjuer som gjorts 
 
5.2.3 Koncentration och fokus 
I enkätsvaren var koncentrationen en mindre vanlig upplevd effekt av yogan, vilket är 
intressant då detta ofta är den allmänna tron på yogans effekt. Genom intervjuerna då 
respondenterna fått mer grundligt reflektera över detta under två tillfället har dock såväl 
koncentration och fokus berörds genom flera punkter.  
Respondent 3 beskriver hur yogan successivt skapat ett inre lugn och fokus hos henne som 
hon haft enormt mycket hjälp av under stressiga situationer i sitt jobb som projektledare. Hon 
tar ofta till olika tekniker hon lärt sig i yogan då hon skall hålla möten, utföra planeringsarbete 
eller föreläsa. Genom yogan hittar hon fokus och lyckas landa i nuet. I sitt arbete som 
projektledare är det ofta många stressiga beslut, och många olika viljor att ta hänsyn till, utan 
att låta sig köras över. Respondenten beskriver att det i hennes yrke är viktigt att hon hela 
tiden är ”steget före” vilket innebär att hon hela tiden befinner sig i lärande och 
utvecklingsprocess, men att hon samtidigt måste kunna vara här och nu inför sina 
medarbetare. Genom yogan kan hon få bort ”bruset” i huvudet och sålla ut vad som är viktigt 
för att föra projektet vidare. Ett verktyg som respondenten berättar att hon fått med sig från 
sitt yogautövande är att använda en inre fokuspunkt. Vid möten eller egna föreläsningar hittar 
hon en fokuspunkt som kan vara mental eller fysisk beroende på önskad effekt och genom den 
kan hon stanna i nuet och inte stressa iväg med tankarna.  
 

Genom den mentala träning som yoga ger mig har jag fått en förmåga att hålla en 
medvetenhet över mig själv och lärt mig fokusera på vad som är viktigt. 

 
Respondenten berättar att denna förmåga hjälpt henne till fokusering för lärandet och att det 
även är verktyg hon kan dela med sig av till sina medarbetare. Genom att fokusera så kan hon 
möta var och en av personalen och för en stund bortse sina egna önskemål och behov. 
   Respondent 1 berättar om sin upplevelse av hur yogan gett henne en styrka i att känna att 
hon har fokus och kontroll över sin kropp och över sitt eget agerande. Denna kontroll skapar 
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utrymme att fokusera på uppgiften, vilket utifrån respondentens erfarenhet varit till hjälp i 
arbetslivet. Respondenten berättar hur hon upplevt att känslan av att ha en kontroll skapar 
möjligheter att vidga sitt perspektiv, och då även kunna fokusera på de viktiga delarna utan 
snöa in på bara ett spår.  
 
Jag känner att kontrollen blir en trygghet, den dynamiska yogan känns mycket mer greppbar 
än andra former för man kan se vad som finns att lära och när man kan det finns det frihet 

inom ramarna. 
 

Respondent 1 berättar vidare i intervjun hur yogan stärkt hennes förmåga att fokusera på flera 
saker samtidigt. I yogan är fokus inåt mot både andning och rörelse, samtidigt som det är den 
mentala träningen i att ignorera andra tankar. Yogan har gett henne möjligheten att både se 
detaljerna och helheten på samma gång, och detta gäller såväl i vardagen, arbetet som i själva 
yogautövandet. Respondenten upplever att hon genom de verktyg hon fått från yogan kan 
hitta fokuseringen i stressade situationer och ta en sak i taget istället för att försöka ha kontroll 
på allt på samma gång, för det brukar ändå, som respondenten uttrycker det, bara sluta med att 
man tappar kontrollen på allt. 
     Respondent 2 berättar att hon genom yogautövandet upplevt sig fått en större medvetenhet 
över så väl sig själv som för andra. Denna medvetenhet bygger enligt respondenten på 
tillåtelsen att lyssna mot sig själv och då tvingas möta de mentala och fysiska hinder som vi 
har inom oss. Respondenten har under sitt 12 års kontinuerliga yogautövande upplevt en 
kontakt med sig själv och en, som hon uttrycker det, total närvaro och fokus med allting som 
är. 

5.2.1 Trygghet och gemenskap 
Trygghet och gemenskap är två begrepp som framkom genom samtliga intervjuer, som inte 
var med i förstudien. Dessa begrepp är utifrån tidigare teorier om lärandet viktiga delar i 
skapandet av en lärande miljö. Nedan följer analysen över respondenternas upplevelse av hur 
yogan främjar deras förmåga till och förståelse för trygghet och gemenskap. 
 
En effekt som framkom genom samtliga intervjuer är upplevelsen av att yogan skapar en 
känsla av trygghet och gemenskap för såväl sig själv som för gruppen. Tryggheten och 
gemenskapen berör utifrån respondenterna i första hand den grupp de utövar yogan 
tillsammans med, men kan genom den insikt yogan upplevs ge dem även kan bäras med i 
andra situationer. Respondent 2 upplever att yogan lärt henne att acceptera världen hon lever i 
och att acceptera sig själv så som hon är. Detta skapar enligt respondenten dels en trygghet 
hos sig själv, och även en ödmjukhet inför andra och de likheter och olikheter vi har. 
Respondenten menar att om vi inte känner trygghet så har vi inte heller förmågan att utvecklas 
och lära. Genom sin erfarenhet som yogalärare och yogautövare har respondenten upplevt hur 
alla etiketter och hierarkier försvinner då personer kommer till yogasalen. Alla blir lika inför 
varandra och inför yogan vilket bidrar till att en ny mer jämn grupp skapas. Respondent 2 
anser att yogan på kort sikt kan ge en individuell välbefinnande upplevelse, vilken i sig bidrar 
till en främjande arbetsmiljö. Många ledare har enligt respondent 2 ofta en tro på att de är 
större än vad de egentligen är och därför ställer sig över sina medarbetare på ett sätt som inte 
är gynnsamt för en utvecklande och främjande miljö. 
 
Chefer har en stressad och pressad position och behöver få landa och hitta kärnan hos sig 
själv, men är vi inte reda så bromsar vi oss. Yogan forcerar inte fram processer. 
 
Genom att få ledare och medarbetare att yoga tillsammans kommer detta, menar 
respondenten, förhoppningsvis ge dem insikten och upplevelsen av att alla är en del av samma 
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helhet. Vidare i intervjun berättar respondenten om sin upplevelse av yogans effekter av 
utvecklingsarbete och acceptans. respondenten berättar då att hon varit med i en 
utvecklingsprocess med just yoga då hon anlitades att hålla yoga med både barn och personal 
på en förskola under 6 månader. Respondenten berättar hur hon upplevde en större känsla av 
gemenskap och en större öppenhet inför varandra i personalgruppen. Tyvärr hade hon inte 
möjlighet till uppföljning och vet därför inte om denna utveckling höll i sig efter hon 
avslutade projektet. Det respondenten främst upplevde under de 6 månaderna som projektet 
pågick var att alla i personalgruppen började bry sig mer om varandra, och blev mer måna om 
att skapa en positiv atmosfär.  
Utifrån respondentens upplevelse har yogan stärkt henne genom den känsla yogan ger henne 
av att det inte finns någon som dömer någon annan. Alla i yogasalen är där för samma mål, 
men målet sker i vårt inre fokus, menar respondenten. 
 
Yogans effekt är något som sker från insidan. En process där man kommer åt alla lager. Som 
att skala en lök. Står naken inför sig själv och sitt inre. Kontakt med sin inre energi, andning 
och prana”. 
 
Trygghet och tillit till sig själv skapas utifrån respondenternas erfarenhet en förmåga att lita 
på såväl andras och sin egen förmåga till att lära och utvecklas. Tryggheten och tillåtelsen 
som yogan ger skapar enligt respondentens upplevelse en möjlighet att få släppa taget. 
    Respondent 3 berättar om en liknande erfarenhet av gemenskap från sitt yogautövande. I 
intervjun berättar respondenten att hon upplever en alldeles speciell gemenskap med dem hon 
utövar yoga med, som inte är den sociala gemenskapen. Denna samhörighet bygger snarare på 
en känsla av trygghet i att de alla är där med samma mål, och målet är att få fokusera på sig 
själv. Insikten över att även det individuella målet går att skapa en gemensam grund till har 
enligt respondenten varit av stor betydelse för hennes förmåga till att arbeta i grupp, och gett 
en förståelse över att gruppaktiviteter kan ske på olika plan. Yogan främjar enligt henne 
förståelsen för hur du genom gruppen kan tillåta dig att vara trygg i dig själv. De andra i 
rummet stärker energin som tillåter till fokusering och närvaro. Denna känsla tror 
respondenten skulle bidra till möjligheten att skapa en ny gemensam grund på en arbetsplats. 
Genom att utöva yoga tillsammans skulle arbetsgruppen, utifrån respondentens upplevelse ges 
en chans att för en stund få bryta de vanliga rollerna och i gemenskap tillåta varandra att 
fokusera mot sig själva.  
Denna upplevelse delas med respondent 1. Utövandet och förståelsen för yogans filosofi 
skapar utifrån hennes upplevelse en förmåga till att acceptera situationen så som den är här 
och nu. Detta anser respondenten vara en direkt positiv effekt till förmågan att lära. Genom 
acceptansen mot den vi är kan vi enligt respondenten lättare sätta upp rimliga lärandemål och 
fokusera på det som är just nu. Om vi hela tiden fokuserar på att vara längre fram än vad vi är 
så vet vi aldrig vart vi bör börja en lärprocess, menar respondenten. 
Respondent 1 berättar att hon upplever att många av personalen på hennes arbetsplats är 
inrutade och följer vana mönster och ofta reagerar med ilska på försök till förändringar.  
 
Det finns många som ofta är väldigt knutna till det som är, och ser en rädsla i förändring. Jag 
upplevde det senast idag då en dam jag jobbade med blev helt ifrån sig av att jag ställde 
kaffet på en annan plats mot vad det brukar 
 
Detta tror hon är en reaktion på deras rädsla att tappa tryggheten. Hon kan själv uppleva en 
frustration till denna attityd då hon själv upplever att hon hittat sin styrka och vilja till 
förändring. Genom utövandet av yoga har respondent 1 fått en större insikt mot att 
förändringar går att genomföra och att mycket bygger på den egna inställningen. På frågan om 
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hur yogan skulle ge effekt på hennes arbetsplats svarar hon att hon tror att det först ge en 
kroppslig effekt, som skulle påverka positivt för varje individ, men inte påverka i större 
perspektiv. Hon tror däremot att yoga på arbetstid på längre sikt skulle få även hennes 
arbetskollegor att uppleva det hon själv upplevt av yogan. Dels styrkan att tro på sin egen 
förmåga och tryggheten att utvecklas utifrån det man är just här och nu. Genom att ha ett 
gemensamt mål och gemensamt fokus så främjas gruppens förmåga till lärande, anser 
respondent 1. Även respondent 3 tror att yogan skulle kunna ge en större effekt på sikt. Att 
bara en gång yoga tillsammans i arbetsgruppen skulle, som hon beskrev tidigare skapa en ny 
gemensam grund. Denna effekt skulle dock även kunna ske genom annan form av gemensam 
aktivitet, så som fotboll, frågesport osv. Det yogan skiljer sig med är att den även stärker upp 
individen, och ger verktyg som går att bära med sig till det dagliga arbetet. Respondent 3 kan 
se en svårighet i yogan då denna kräver en mental förberedelse för att ge den effekt som 
eftersträvas. Mitt i en stressad miljö skulle hon själv inte kunna ta till sig av yogan. Hon ser 
mer en främjande effekt av yogan då denna sker utanför arbetet, och att hon då kan bära med 
sig verktygen hon får genom yogan till att även hitta fokus på arbetsplatsen. 
 
 
5.2.2 Motivation  
Samtliga respondenter berättar om en upplevelse av hur yogan ger dem mer energi och 
motivation. De upplever även en effekt av yogan som gör att de lättare hittar sin inre vilja. 
Nedan följer presentation av respondenternas upplevesle av hur yogan främjar deras 
förmåga till motivation. 
 
I första intervjun berättar respondent 1 hur utövandet av yoga har stärkt hennes självkänsla 
genom tillåtelsen att bara få vara, och hur hon genom yogan upplevt att hon hittar tillbaka till 
den inre drivkraft hon egentligen vet att hon har. I början använde respondenten yogan till att 
tillåta sig att släppa irritationer och ”sålla ut tankarna”. Genom den mentala träning yogan ger 
henne, berättar respondenten hur hon upplevt att förmågan att släppa tankarna blivit en lättare 
process. Detta tror respondenten på sikt kan stärka en arbetsgrupp och få alla att hitta in till ett 
”beginners mind” och komma tillbaka till känslan av att de alla är en del av samma helhet. 
Detta har dock, utifrån respondentens upplevelse varit en lång lärprocess innan hon hittade sitt 
lugn, men då hon efter ca ett års kontinuerligt yogautövande mötte en inre kraft och energi 
öppnade detta för att, så som hon uttrycker det, på nytt upptäcka sig själv. 
Som svar till hur respondent 3 upplevde sitt första yogapass berättar respondenten hur hon 
först upplevde yogan som nästintill smärtsam. Smärtan var inte rent kroppsligt, utan även en 
smärtsam mental träning. Denna smärta menar respondenten grundade sig i att hon i yogan 
var tvungen att bortse sina tävlingsinstinkter och att acceptera sin kropp så som den var. I 
yogasalen uppmanades hon till att acceptera det muskulära motståndet i rörelserna och inse att 
det inte gick att pressa sig vidare i positionerna. Detta avskräckte henne lyckligtvis inte från 
yogan, utan hon upplevde det som en mental utmaning. Detta skapade enligt respondentens 
upplevelse en motivation hos henne att lära sig att acceptera sig själv som hon är, och därifrån 
kunna bygga vidare. Genom sina nu tre år med kontinuerligt yogautövande har respondenten 
även upplevt en effekt av att yogan ger henne energi till att lära, men hon anser att det är 
viktigt med kontinuitet i sin yogapraktik, det tar tid att kunna landa helt och hållet i sig själv 
och i sin yoga. Denna process går enligt respondentens erfarenhet inte att stressa fram, utan 
måste få ta den tid det tar. 
 

Om yogan skall användas i arbetslivet tror jag det är väldigt viktigt att hålla fokus på 
det mentala och avslappningen. 

Denna upplevelse stämmer till stor del även med respondent 1 och respondent 2. 
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Respondent 1 berättar att hon redan innan yogan alltid haft ett driv framåt och varit väldigt 
företagsam, men hur detta driv efter hennes mammas bortgång börjat slockna genom de yttre 
påfrestningar som detta innebar. I början var yogan en tillflykt för att slippa ta tag i saker. 
Yogan gav respondenten en kroppslig effekt som hon mådde bra av. På sikt så började denna 
effekt utvecklas till att även släppa mer mentala hinder, och genom yogan kom hennes 
drivkraft tillbaka. Respondenten tror att detta absolut kan vara användbart i personalgrupper 
som tappat viljan och motivation till lärande. Även om effekten kräver tid, så ger yogan även 
så mycket annat på vägen tid, som en härlig känsla i musklerna, ett lugn och en chans att få 
koppla bort tankarna en stund. 
Respondent 2 berättar i upplevelse hur hon alltid stressat fram genom livet och aldrig vågat ta 
sig tid att bara landa. Detta kan ibland göra sig påmint och då tappar hon motivationen och 
lusten till att utöva yogan, eftersom den tvingar henne att landa i sig själv.  Hon förklarar detta 
som att yogan medvetandegör vetskapen om att vi inte kan fly från oss själva, eller våra 
känslor och när vi kommer i kontakt med det vi flytt gör det ont. Respondenten berättar vidare 
att denna upplevelse blir en inrekonflikt, men som hon ändå tar sig igenom och när hon väl 
ställer sig på sin yogamatta återfår hon den kraften hon tappat, och hittar då även tillbaka till 
sitt inre driv. 
 
Genom en ökad kontakt med sig själv ökar även kontakten med verkligheten, de som bara kör 

på och aldrig vågar landa kör även över andra, de som utövar yoga får en förmåga att se 
andra och känna av signaler. 

 
Respondent 2 berättar även att hon upplevt en tydlig effekt av yogan som skulle främja att en 
arbetsplats blir mer öppen och lyhörd för nya idéer. Hon upplever att personer som utövar 
yoga har ett lugn och en glädje inom sig och att denna känsla smittar av sig mot dem de 
möter. Medvetenheten över sig själv och andra främjar enligt respondenten till att våga ge 
plats åt både sig själv och andra, vilket bidrar till en ökat vilja, glädje och motivation. Yogan 
skapar enligt respondenten även ett lugn och fokus vilket även det ger större motivation till att 
lära nytt. Finns inte motivation blir lärandet enligt respondent 1 en tyngande uppgift istället 
för en utvecklande upplevelse.  

6. Tolkning 
I enighet med den hermeneutiska forskningsidén har resultatet tolkats utifrån vetenskapliga 
teorier om lärandet samt författarens egen förförståelse av fenomenet.  
Utifrån enkätsvaren framtogs grunden till de kategorier som analysen av intervjuerna 
presenterades i, till detta tillkom genom intervjuerna en ytterligare kategori som samtliga 
intervjupersoner hade upplevt att yogan främjade, nämligen känslan av trygghet och 
gemenskap. I tolkningen av resultatet av de tre kategorierna som resultatet presenterades i 
(koncentration och fokus, Trygghet och gemenskap samt motivation till lärande) har två nya 
kategorier framtagits. Dessa två delar är de som i relation till respondenternas upplevelse och 
med stöd av bakomliggande teorier främst upplevdes främja förmågan till och förståelsen för 
lärandet. Dessa två kategorier/rubriker är följande: 
 

 Trygghet och öppenhet i gruppen. 
 Motivation/vilja till lärande 

6.1 Trygghet och öppenhet i gruppen   
Detta avsnitt behandlar tryggheten och öppenheten i en grupp. Tolkningen belyser 
yogautövares upplevelser av hur yogan ger effekt på förmågan till och förståelsen för hur 
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tryggheten och öppenheten främjar lärandet. Samt ser dessa upplevelser i relation mot 
bakomliggande teorier om lärandet. 
 
I resultatet av såväl enkäter som intervjuer framkommer en upplevelse av att yogan gett en 
större tillit och trygghetskänsla mot sin egen förmåga. Detta bidrar utifrån respondenternas 
upplevelse även till en känsla av trygghet inför sin roll i gruppen. Yogan stärker utifrån 
respondenternas upplevelse även känslan av gemenskap och ger en insikt över att alla är en 
lika stor del av samma helhet. Denna effekt kan med stöd av Hällsten och Tengblads (2008) 
teori om medarbetarnas ansvar och engagemang ge en bidragande effekt för såväl individens 
som gruppens förmåga till lärande. Enligt Hällsten & Tengblad (2008) är en viktig 
förutsättning i skapandet av en lärande miljö, att det finns grundattityd bland såväl ledning 
som medarbetare där förändring ses som ett fenomen som rör hela gruppens utveckling.  
Utövandet av yoga främjar utifrån respondenternas upplevelse förmågan till att känna en 
trygghet inför sig själv och inför andra. Denna insikt skulle då utifrån Hällsten & Tengblad 
(2008) stärka gruppens förståelse över vikten av att lita till hela gruppens förmåga till 
lärandet. Yoga bygger på en filosofi om acceptans och att utvecklas från den man är just här 
och nu. Utifrån enkätresultatet är detta en effekt som endast omkring hälften av yogautövarna 
upplever att deras yogautövande ger dem. Dock framkommer genom den kvalitativa intervjun 
att yogautövare upplever att detta tankemönster går att lära in genom att kontinuerligt utöva 
yoga. I yogaklasserna uppmanas eleverna till att landa i nuet och jobba utifrån den situation 
de befinner sig i just här och nu. Detta ger utifrån ett livsvärldsperspektiv en möjlighet att 
fördjupa sin medvetenhet över vad som egentligen är och vad som är det individuella 
kompletteringen (Bengsson, 2001). Ofta skapar vi utifrån den erfarenhet vi bär med oss en 
kompletterad bild av situationen. T ex i en stressad situation kan vi se motgångar som mer och 
större än vad personer utifrån upplever dem som, och är vi glada eller förälskade förskönar vi 
bilden i vår komplettering (Husserl, 1989). I yogan får vi utifrån intervjupersonernas 
upplevelse en tid att släppa alla tankar och sålla ut vad som egentligen är viktigt, och då även 
vad som egentligen är sant. Genom ett kontinuerligt yogautövande skapas utifrån 
respondenternas upplevelser möjligheten till ett nytt tankemönster som främjar acceptansen 
mot sig själv och andra. Acceptansen bygger på att vara i nuet och upptäcka vilka vägar som 
finns att gå ur den situation man befinner sig i för stunden. Denna förmåga kan med stöd av 
Sarvs (1997) teori främja till en lärande miljö. Genom att ge tid att släppa sina tankar, så 
skapas enligt Sarv (1997) en öppenhet inför andras idéer och tankar, vilket är grunden till den 
lärandestyrda organisationen. Om du inte är narvarande i det som sker kan du inte heller ge 
respons på andras idéer och bromsar då den kreativa och lärande processen. Öppenheten och 
tryggheten i arbetsgruppen är enligt Sarv (1997) en viktig grund för att skapa en lärande 
organisation, dessa två delar är även viktiga för varandra. Om tilliten inte finns, så finns enligt 
Sarv (1997) inte heller utrymmet och öppenheten inför nya idéer. Genom att få använda oh 
utveckla sin kompetens skapas även förmågan att kunna granska sin egen inlärning oh på så 
sätt få en större förståelse inför sitt eget lärandebehov och sin kunskap (Hultman & Ellström, 
2008). 
I analysen av intervjuerna framkommer även en upplevelse av att yogautövande i grupp 
stärker känslan av gemenskap genom att få alla att känna sig som en lika stor del av gruppen. 
Detta beskriver en av respondenterna som att alla hierarkier suddas ut och plötsligt står vi lika 
inför den nya situation som yogautövandet skapar.  Denna effekt är med stöd av Granbergs 
(2009) teori främjande för förmågan till lärande på arbetsplatsen. Detta genom att en stark 
grupp lättare kan hitta gemensamt fokus och en strävan mot ett gemensamt lärande mål 
(Granberg 2009). Tydlighet skapar trygghet i vad som skall läras och vad som eftersträvas 
med arbetsuppgiften (Granberg, 2009). Enligt Sarvs (1997) teori om lärandet i organisation är 
perspektivet på delarna och helheten en viktig del för att lärandeprocessen skall gå framåt. 
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Detta innebär att stärka varje individs tro på sin egen förmåga, och även stärka synen på 
gruppen som en helhet (Sarv, 1997). Denna syn överensstämmer med samtliga respondenters 
upplevda effekt av yoga utövandet.  
Respondent 1 berättar sin upplevelse av hur yogan skapat en trygghet hos sig själv. Denna 
trygghet och tillit till sin egen förmåga har hon kunnat bära med sig även i arbetslivet. Yogan 
har utifrån hennes upplevelse skapat ett lugn inom henne och en insikt i att vi alla är lika inför 
varje ny situation.  Detta beskriver respondent 1 i sin upplevelse av hur yogan med sina 
tydliga positioner skapar en trygghet att våga utforska sina egna begränsningar och 
möjligheter. Positionen är på ett sätt väldigt strikt och statisk, men genom yogans förmåga att 
förlänga kroppen såväl mentalt som fysiskt upplever respondenten att yogan ger henne en 
känsla av frihet. Denna upplevelse av frihet kan ses i samband med Sarvs (1997) teori om 
vikten av att en organisation håller en öppenhet för allas kreativa idéer och där samtliga inom 
organisationen ses som lika viktiga.  
I en av respondenternas berättelser beskrivs en motsatt arbetssituation där ett informellt 
lärande inte sker på arbetsplatsen. Respondenten beskriver i intervjun sina arbetskollegors 
rädsla inför det som förändring som lärandet kräver. Respondenten upplever att hon genom 
yogan fått en inre vilja till lärande, men har svårt att bryta igenom det i sin arbetssituation. 
Denna rädsla inför lärandet är vanligt förekommande, och beskrivs även av Granberg (2009) 
som en rädsla över att tappa den trygghet man har inför det som känns invant och rutin. 
Denna förändringsattityd skapa ett motstånd till lärandet (Granberg, 2009) oh är därför av 
högsta vikt att ha en medvetenhet inför. En lärande organisation måste enligt såväl Granberg 
(2009) som Hultman & Ellström (2008) aktivt jobba för en öppenhet där varje individ känner 
att den kompetens de erhåller är till grund för den utveckling som sker.  
Utövandet av yoga skulle utifrån respondenternas upplevelse kunna främja förmågan att se 
både delarna och helheten, och lättare kunna lära det nya steg för steg. Detta genom att yogan 
är upplagd i moduler där man går från en position till en annan, innan de kan den första gör du 
inte den andra osv. Detta ger utifrån respondentens upplevelse en trygghet inom ramen, och 
man har alltid ett delmål framför sig som är lättare att ta sig an än det stora målet (det stora 
målet i yogan är individuellt). I Granbergs (2009) teori beskrivs denna steg för steg metod 
som ”kompetensgrundande”. Utvecklingen sker utifrån den kompetens som personalen redan 
erhåller, och utifrån detta görs ett arbete framåt. I en organisation byggd på det informella 
lärandet mer än det formella så sker dessa steg kontinuerligt, och processen sker med 
successiva steg vilket minskar risken för en upplevelse av att tryggheten kommer i gungning 
(Granberg, 2009). I alla organisationer kan dock ett formellt lärande ibland vara nödvändigt, 
vid t ex omstruktureringar. Det är då av stor betydelse att personalen redan är införstådda med 
hur ett kompetensgrundande lärande sker för att få dem att känna tryggheten även inför det 
formella lärandet (Granberg, 2009). 
 

6.2 Motivation för lärande 
Detta avsnitt tolkar hur respondenternas upplevelse av yogan främjar motivation. Dessa ses i 
relation till Glassers (1996) samt Illeris (2007) motivations teorier. Samt stöds upp genom 
Granbergs (2009) teori om det informella lärandet. 
 
Enligt Glassers (1996) motivationsteori har individen fem behov som behöver tillfredställas 
för att en motivation skall kunna nås till lärandet. Dessa fem behov är: Acceptans, frihet, 
glädje, trygghet och makt över sitt lärande (Glasser, 1996). Resultatet av såväl enkät och 
intervju visar upplevelserav yogans effekter som kan relateras till samtliga av dess fem behov. 
I resultatet enkätundersökningen framkom att den effekt, förutom lärande i stort som flest 
upplevde att yogan gav dem var tro på sin egen förmåga samt förmågan att fokusera. Dessa 
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två förmågor kan utifrån Glasser (1996) samt Granbergs (2009) teorier kopplas till friheten 
och makten över sitt lärande. Genom en starkare tro och medvetenhet över sin förmåga ges 
enligt Granberg (2009) en ökad känsla av frihet inför att pröva sina idéer och tankar. Genom 
intervjuerna fördjupades kunskapen om hur yogautövarna upplevde att yogan stärkte tron på 
sin egen förmåga och hur yogan även upplevs stärka förmågan till acceptans mot sig själv och 
mot andra.  
 
Motivationen eller drivkraften till att lära skapas enligt Illeris (2007) genom en nyfikenhet och 
en känsla av mening till lärandet. Det som framkommit i resultatet är att yogan upplevs ha en 
effekt på förmågan att tillgodogöra sig de verktyg som en individ behöver för att i situationen 
hitta sin inre vilja och motivationen att lära. Resultatet av undersökningen visar att 
respondenterna upplever att yogan fått dem att hitta en inre vilja, och ökat deras förmåga till 
att lyssna till vad de verkligen vill.  Förmågan att hitta sin egen motivation är i enlighet med 
såväl Granberg (2009) som Sarv (1997) en av de viktigaste egenskaperna som behövs i en 
lärande organisation. I yogautövandet skapas utifrån respondenternas berättelser tillfälle att få 
lyssna till sin inre röst, och hitta sin egen inre vilja till att lära och utvecklas.  
Enkäterna visar att så många som 81 % av de respondenterna upplever att yogan stärker deras 
förmåga till fokusering. Genom intervjun ges en djupare förståelse för hur förmågan till 
fokusering stärker förmågan till lärandet. I resultatet av intervjuerna framkommer en 
upplevelse från samtliga respondenter att yogan främjat förmågan till att kunna sålla ut vad 
som är viktigt, och hitta en tydlighet. Denna förmåga skapar enligt respondenten möjligheten 
att finna en inre vilja till att nå målet. Denna förmåga är med stöd av Granbergs (2009) teori 
en viktig del till förmågan till lärande. Utan tydliga mål minskar enligt Granberg (2009) 
förutsättningarna för att hålla motivation till lärande.  
Enligt Illeris (2007) bygger motivationen på känslor inför lärandet och att få behålla sin 
drivkraft och nyfikenhet inför det nya och outforskade. En öppen arbetsmiljö med en attityd 
som välkomnar nya metoder och där det finns en frihet över att pröva sina idéer främjar 
således utifrån Illeris (2007) teori förmågan att hitta sin motivation till lärandet. 
I resultatet framkommer en upplevd effekt av yogan som skapar en öppenhet och större 
lyhördhet inför andra människors förmåga och kunnande. I respondenternas berättelser visas 
en upplevelse av att yogan skapar en ny situation och insikten i att vi alla är en del av samma 
helhet. Denna helhetskänsla kan, utifrån respondenternas upplevelse nås även genom andra 
aktiviteter som görs utanför arbetssituationen. Skillnaden med yogan är att den även aktivt 
arbetar med att stärka individen och ge verktyg att bära med även utanför yogasalen. Genom 
ett kontinuerligt yogautövande tror respondenterna att yogan skulle främja förmågan hos 
personalen att vara mer lyssnande och öppna för varandras idéer. Detta skulle med stöd av 
Illeris (2007) främja personalens motivation till lärande. Detta genom att en större öppenhet 
mot andras idéer skapar en delaktighet av gruppens utveckling.  
En av respondenterna berättar hur hon genom yogan fått sin naturliga drivkraft tillbaka. 
Yogan ger henne energi att orka ta tag i sitt lärande och hitta den inre viljan till att lära. Detta 
genom att yogan skapar en tillåtelse att helt landa i sig själv, och för en stund lyssna till sin 
inre röst. Detta kan ses mot Glassers (1996) motivationsteori och de fem basbehoven som 
behöver fyllas för att en individ skall hitta en motivation till lärandet. Den naturliga drivkraft 
hon upplevde sig ha tappat kan bero på att den arbetssituation hon befunnit sig i inte skapar de 
förutsättningar som enligt Glasser (1996) skapar motivation. Yogautövandet har gett henne 
verktygen att acceptera sig själv, trygghet inför sitt kunnande och en energi och glädje som 
hon kunnat bära med sig även utanför yogan. Enligt Granberg (2009) är det viktigt att ledaren 
har en grundsyn som utgår från att varje individ är aktiv inför sitt eget lärande. Ledarens 
uppgift är inte att ge kunskap utan att skapa möjligheter för medarbetarna att själva skapa 
kunskap (Granberg, 2009). Detta är enligt såväl Glasser (1996) som Illeris (2007) en viktig 
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grund för att skapa en öppen och lärande arbetsmiljö som främjar personalens motivation till 
lärandet.  
 
 

7. Diskussion 
Undersökningen syftade till att öka förståelsen om yogautövares upplevelser av yogans 
effekter på lärandet och om detta i så fall går att bära med i arbetslivet. Fenomenet av yogans 
upplevda effekter undersöktes med hjälp av enkäter samt intervjuer med yogautövare som 
tränat yoga i minst ett år. Resultatet av undersökningen har gett en fördjupad kunskap om det 
fenomen undersökningen ämnade få djupare förståelse för. Nedan följer en diskussion där 
resultatet lyfts ytterligare och reflekteras mot teorier och tidigare forskning kring yogan effekt 
på lärandet. 
 

7.1 Yogans effekter på lärandet 
I tidigare forskning bekräftar Hartfiel N et al (2011) sin teori om yogans främjande effekter 
för energi och motivation till arbetet. Genom studien framkommer att yogautövandet har en 
positiv effekt på personaens förmåga att prestera, detta genom ökat energi som gav dem större 
motivation inför arbetsuppgifterna (Hartfiel N et al, 2011). Den kunskapslucka som låg till 
grund för denna undersöknings vetenskapliga problem var hur yogautövandet kan främja 
förmågan till lärandet, och om effekterna av yogan går att bära med sig utanför yogasalen in i 
arbetslivet. Syftet med denna undersökning var att skapa en djupare förståelse och kunskap 
kring ovan nämnda fenomen. Detta genom att ta del av yogautövares livsvärld, och tolka 
denna utifrån vetenskapliga teorier om lärandet.  
Analysen i denna undersökning visar att yogautövare upplever att yogan ger en främjande 
effekt på förmågan att landa i nuet, hitta en inre vilja och drivkraft, samt att känna en trygghet 
i gruppen och till sig själv. Yogan ger utifrån respondenternas upplevelse, verktygen att kunna 
föra med dessa förmågor i såväl arbetet som i vardagen. 
Yogan ger enligt resultatet en upplevd effekt av att stärka medvetenheten inför sig själv och 
inför andra, samt stärker fokus på vad som skall genomföras/vad som behöver läras. Yogan 
ger verktyg till att kunna se vad som är viktigt för stunden, och skapar en ram för vad som 
behöver läras. 
Upplevelsen av att yogan skapar en känsla av trygghet inför sig själv och inför gruppen 
överensstämmer med resultatet från tidigare forskning av yogans främjande effekter på 
arbetsmiljön och medarbetares förmåga att prestera (Harfiel et al, 2011; Hasmukh, 2008).  
Upplevelsen av yogans effekt av att tydliggöra sig sin omgivning och så som respondenterna 
upplever, skapa förståelsen för varje individs del av helheten kan utifrån min förförståelse 
samt tidigare forskning (Hartfiel et al, 2011; Amey, 2005) ses främjande för den individuella 
motivationen till lärande.  
För att ett lärande skall kunna ske måste det enligt Granberg (2009) finnas tre viktiga delar: 
En situation, en vilja och en kunskap att tillges.  De upplevelser om yogans effekter som 
framkommer i resultatet berör såväl gruppen som individen. Dels finns en upplevelse av att 
yogan främjar förmågan att hitta sin inre motivation, vilja och drivkraft, samt en upplevt 
förmåga att känna trygghet inför sitt eget och andras kunnande. De effekter som yogan 
upplevs ge stämmer in på de behov som varje individ enligt Glassers (1996) motivationsteori 
behöver få tillgodosett för att hitta viljan till att lära. Respondenterna upplever både en energi 
och ork, samt en fokusering och acceptans mot sig själva, vilket är bidragande för att utifrån 
Glassers (1996) teori skapa motivation. Den trygghet som respondenterna upplever är i 
relation till Sarvs (1997) teori om den lärandestyrda organisationen, en god förutsättning för 
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främjandet av lärandet inom organisation. Enligt Sarv (1997) är det viktigt att organisationen 
aktivt arbetar för att skapa de förutsättningar som krävs för en ökad förmåga till lärande och 
känsla av meningsfullhet hos medarbetarna. Utövandet av yogan kan utifrån respondenternas 
upplevelse kunna bidra till att dessa förutsättningar ökar på en arbetsplats, detta stöds dels 
tidigare forskning av yogans främjande för personalens motivation (Hasmukh, 2008), och 
även resultatet av denna studie då samtliga respondenter upplever en tydlig effekt av yogans 
främjande för förmågan till motivation, trygghet och fokus.  
Det viktigaste lärandet inom organisation är utifrån Granberg (2009) teori det informella 
lärandet, och det är viktigt att såväl ledare som medarbetare har en medvetenhet och förståelse 
inför hur och när det informella lärandet sker. Denna teori stöds av Ameys (2005) tidigare 
forskning om lärande och ledarskap. Genom att utöva yoga på arbetsplatsen så främjas enligt 
respondenternas upplevelse och tidigare forskning (Hasmukh, 2008) förutsättningarna hos 
personalen att tillgoda göra sig det informella lärandet. Dels genom större fokus, ökad 
motivation och större förståelse för helheten/gruppen. 
Under en yogaklass i dynamisk yoga uppmuntras eleverna till ett inre fokus och att tillåta sig 
själv att bara vara och att acceptera sig själv så som man är (Sathidananda, 2009). Detta 
kräver såväl tid som individuell mognad att kunna förankra, vilket resultatet från såväl enkät 
som intervjuer visar. Målet med yogan är att acceptera sig själv, och stärka tron på sin egen 
förmåga, men för alla räcker det inte att utöva yoga en eller ett par gånger i veckan för att 
verkligen förankra denna filosofi i sin syn på sig själv. Samtliga intervjurespondenter 
upplevde två dimensioner av yogans effekter. En effekt som sker direkt efter ett yoga pass, 
t ex känslan av avslappning, ett inre fokus och närvaro, samt en långsiktig effekt som kräver 
en kontinuerlig yogaträning under minst ett halvårs tid då upplevelsen av ökad energi och 
motivation tillkom samt känslan av trygghet mot sig själv och andra. Denna skillnad 
tydliggördes även i tolkning av enkätresultatet, där en signifikant skillnad synliggördes mellan 
de som utövat yoga mer än ett år, och de som utövat yoga i mindre än ett år. I tidigare studier 
av yogan har personer fått utöva yoga under 6 veckor, och även då har ett positivt resultat 
framkommit (Hasmukh, 2008). De effekter som respondenterna upplevt att det kontinuerliga 
yogautövandet gett dem är: trygghet inför sig själv, en tron på sin egen förmåga samt ökat 
motivation. Det kontinuerliga yogautövandet skapar utifrån resultatet även en förmåga att 
bära med sig de verktyg yogan ger in i arbetslivet. Dessa verktyg är dels förmågan att 
fokusera, lyssnandet mot sig själv och andra samt förståelsen för helheten vilket skapar en 
trygghet i en grupp.  
Dessa egenskaper kan med stöd av bakomliggande vetenskapliga teorier om lärande i 
organisation samt tidigare forskning och lärandet och ledarskap (Sarv, 1997; Hultman & 
Ellström, 2008; Amey, 2005) ses främjande för såväl förståelsen för som förmågan till 
lärande. Yogan skulle utifrån respondenternas upplevelse främja skapandet av en mer öppen 
arbetsmiljö som uppmuntrar till lärande och utveckling, samt stärka varje individs förmåga till 
fokusering och struktur. Enligt såväl Hultman & Ellström (2008) som Sarv (1997) är det 
viktigt att varje individ i en organisation uppmuntras till egna kreativa lösningar och att 
arbetsklimatet skapar förutsättningarna till varje individs utveckling och tro på både sin egen 
och andras förmåga att lära. Yogan upplevs stärka känslan av gemenskap och öka förmågan 
att se helhetsperspektivet inom organisationen där alla är en lika viktig del. 
    Dock framkommer vikten av att tillåta sig att ge tid åt yogautövandet. Det sker inte något 
mirakulös effekt på förmågan till lärandet direkt efter ett yogapass. Undersökningen visar att 
utövandet av yoga, främjar förmågan till motivation och förmågan att känna en trygghet inför 
sin kompetens. Detta bevisar dock inte att yogautövandet skulle ge en direkt effekt på varje 
individs förmåga till lärande, men det skulle ge en främjande effekt på individens förståelse 
inför sig själv. Genom utövandet skapas en förmåga till inre fokus vilket ger en ökad 
förståelse inför lyssnandet och den inre viljan. Genom yogautövandet så ges utifrån resultatet 
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av denna studie, verktyg att bära med sig in i arbetslivet som med stöd av vetenskapliga 
teorier kan ses främjande för såväl förmågan till som förståelsen för lärandet.  Yogautövandet 
ger en främjande effekt på förmågan till att hitta sin inre drivkraft och kunna fokusera på vad 
som behöver läras och att kunna se den kompetens man redan har. Ett kontinuerligt 
yogautövande skapar även en större förståelse för gruppen som helhet vilket främjar förmågan 
till att sträva mot ett gemensamt mål, vilket enligt såväl (Sarv 1997) som Hultman & Ellström 
(2008) är av stor vikt inom en lärande organisation.  

Slutord 
Denna undersökning har varit en spännande resa och fördjupning i det informella lärandet och 
yogans främjande effekter. Genom de intervjuer som gjorts med yogautövare har jag utvecklat 
en större kunskap kring yogautövarnas upplevelser av yogans effekter och hur dessa påverkat 
deras förmåga till lärande. Utifrån resultatet av såväl enkäter som intervju framkom att den 
upplevelse av yogan som var mest framkommande som främjande av lärandet var upplevelsen 
av yogans effekt på tilliten och tryggheten för sig själv och inför andra. Undersökningen har 
väckt mitt intresse för vidare studier inom ämnet och precis som enligt den hermeneutiska 
cirkeln är min förförståelse nu starkare än innan, men vi är alltid nybörjare inför det nya vi 
möter och jag kan härifrån bara fortsätta att röra mig i uppåt längs tolkningens spiral. 
 

8. Forskningsförslag 
Genom arbetet med denna undersökning har jag fått en fördjupad kunskap om yogan effekter 
på lärandet, och fått förankrat min teori om att yogan har en främjande effekt som är mer än 
bara kroppslig. 
Detta skulle det vara intressant att undersöka ytterligare. En tanke är att göra en forskning 
kring lärande i de skolor som har yoga på schemat. Detta blir allt mer förekommande och 
syftet har i de skolorna främst varit att få barnen att slappna av och öva koncentration. Hittills 
har, mig veterligen, ingen vetenskaplig forskning gjorts kring hur yogan haft effekt hos 
eleverna. Det vore intressant att med denna studie som utgångspunkt göra en forskning i hur 
och om yogautövandet på skoltid har en effekt på barnens förmåga till och förståelse för 
lärandet.  
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Bilaga 1 Enkätundersökning (förstudie) 

 

Enkätundersökning om Yogans främjande för en lärande 
arbetsmiljö 
1. Hur ofta utövar du yoga-asanas praktik (fysisk yoga på mattan) 
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o 1ggr/vecka eller mindre 
o 2-3ggr/vecka 
o 4ggr eller fler 

 
2. Hur många år har du utövat yoga 

o En termin 
o Två terminer 
o Mer än 2 år 
o Mer än 5 år 

 
3. Vilka av följande effekter stämmer in på din upplevelse av yoga: 

o Lugnare 
o Lättare att fokusera 
o Ökad koncentrationsförmåga 
o Ökad rörlighet i leder 
o Smidigare muskler 
o Ökad tro på min egen förmåga 
o Förmåga att närvara i nuet 
o Mer stresstålig 
o Starkare 
o Närvarande inför andra 

 
Övriga 
upplevelser,,………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………
………………….. 
…………………………………………………………………………………
……………………. 

Frågor om arbetet  
Vilken typ av anställning har du 

o Egen företagare 
o Chef 
o Medarbetare 
o Projektanställd 
o Projektledare 
o Student 
o Övrigt 

 
Tror du att yoga på arbetstid skulle främja arbetsmiljön på ditt arbete/skola? 

o Ja 
o Nej 

Om ja, på vilket sätt? 
…………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
Tror du att utövandet av yoga kan främja till lärandet på din arbetsplats? 
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o Ja 
o nej 

 
Tack för din tid och medverkan! 
 
Om du är intresserad av att delta i en intervju kring ämnet så skriv gärna upp namn och 
telefonnummer. 
Det går även bra att anonym i enkätsvaret 
 

o Ja, jag ställer gärna upp på intervju om yoga för arbetsmiljön 

Namn……………………………………………………………………………………………
……………….. 
Telefon…………………………………………………………………………………………
……………….. 
 
 
 
 
 
 

1. Bilaga 2 – intervjufrågor till första intervjuerna 
 
 

1. Informera respondenten om forskningssed enligt Codex som Vetenskapsrådet framlagt . 

 
2. Syftet med denna undersökning är att se vilka effekter från yoga som kan främja ett lärande 

styrt ledarskap.  Samtliga intervjupersoner har utövat yoga kontinuerligt minst 1 gång i veckan 
under minst ett år. Personerna är hämtade från” Yogastudion Gotland”, Visby samt ”Yoga 
shakti”, Stockholm. 

 

Intervjufrågor: 
1. Om yogan. 

‐ Minns du hur du upplevde första yogapasset, vilka känslor du bar med dig efter 
passet? 

‐ Vad är det största syftet till att du valt yoga som träningsform och stannad kvar på 
studion? 

‐ Känner du att du genom att utöva yoga-asanas även får inblick i filosofin bakom 
yogan? 

‐ I så fall, vilka delar och hur visar dessa sig. 
‐ Anammar du detta eller är det endast en kunskap du bär med dig? 
‐ Kan du minnas hur du var innan du började yoga och nu i backspegeln se om lite 

yogatänk smygit sig på omedvetet? T ex: stresshantering, medvetenhet över 
andning, ödmjukhet inför dig själv och andra? 
 

 
2. Om lärandet 
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Denna undersökning handlar om yogans effekter och vilka effekter som kan främja ett 
lärandestyrt ledarskap. Vad tänker du kring begreppet lärande: 
 
- Hur ser du på begreppet lärande? Vad är det första du tänker på? 
- Inom yogafilosofin sägs att vi alltid är nybörjare, att varje dag är vi en ny person och 
det runt omkring oss är inte alltid det som var igår, kan du relatera till det i dit 
vardagliga liv? 
- Kan du relatera till det i ditt arbete? 
- Traditionellt sätt ses lärandet som något som sker för att tillgodo göra sig kunskap 
och att man genom kunskapen blir färdig, i ett lärande styrt ledarskap strävar man efter 
att se lärandet som något som sker hela tiden, varje dag. Vilken av dessa synsätt 
stämmer mest överens med ditt? 
 

3. Om yogans effekter på Ledarskap 
Varje intervjuperson har innan intervjun svarat på en enkät. Bland intervjupersonerna 
finns både de som svarat positivt på yogans inverkan och de som inte tror yogan kan 
främja. Därför följs här två alternativ: 
 
Alternativ 1:   
- I enkäten skrev du att du tror att yoga kan främja till ett mer öppet ledarskap, vilka 
effekter av yogan tänker du då på? 
- Vilka egenskaper hos ledaren tror du dessa effekter främjar och på vilket sätt? 
 
Alternativ 2 
‐ Tror du att det kan finnas en effekt av yoga som kan främja ett ledarskap 
‐ om inte, motivera varför? 
‐ Den positiva känsla du får av yogan, skulle den kunna öka den allmänna 

arbetsmijön och motivationen på din arbetsplats?  

 
4. Om yogans effekter på arbetsklimatet 

- Hur upplever du skillnaden innan och efter du yogat? 
- Tror du det skulle vara större skillnad att ha yoga på arbetstid mot att ha det på 
”egen” tid?  I så fall på vilket sätt, positivt eller negativt? 
- Inom yoga filosofin strävar man efter acceptans och att inte låta känslorna ta över 
vårt sätt att bemöta svårigheter, känner du att du anammat något av detta eller är 
yogan endast en träningsform? 
 

5. Tidigare forskning har sett hur yogafilosofin kan användas som konfliktlösning, att 
genom att öka sin egen medvetenhet och acceptera sig själv lättare kan våga möta 
konflikter. Kan du känna igen dig i detta? 
 

6. Tror du att det skulle vara nyttigt att ha yoga som del i utvecklingsarbete i 
organisationen, t ex temadagar med yoga där både teori och praktik förmedlas. 
 

7.  Om ja, på vilket sätt, vad är den viktigaste delen av yoga enligt dig? 

 
8. Slutligen, är det något mer du själv reflekterat över kring yogans främjande effekter på 

ledarskap? 
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2. Bilaga 3 ”intervjufrågor till andra intervjuerna 
 
Intervjufrågor 
 

1. Berätta om syftet som utvecklats efter första intervjun.  ”Yogautövares upplevesle av 
hur yogan ger effekt på förmågan till lärande” 

2. Återkoppla till tidigare intervju utan att leda iväg dem. Bara återknyt för ge helhets 
begrepp. 

Frågor. 
1. Har du reflekterat mer kring effekterna efter förra intervjun 

 
2. Hur går det på jobbet 

 
3. Hur ser du på lärandet 

 
4. Upplever du effekt på din förmåga att fokusera.  
‐ Hur kopplar du denna upplevelse till yogan 
‐ Hjälper fokuseringen dig att lära 

 
 

5. Upplever du effekt på din förmåga att motivera dig själv 
‐ Hur kopplar du den till yogan 
‐ Hjälper ökat motivation din förståelse för lärandet. 

 
6. De sa vid tidigare intervju att yogan skapar känsla av gemenskap. Kan du utveckla det 

 
7. Är gemenskap viktigt för lärande i organisation 

 
8. Skulle yogan ge effekt på förmågan och förståelsen för lärandet i din organisation. 
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