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Abstract 

 

This study examines how yoga is presented in a Swedish journal called Sökaren. Sweden is 

often presented as one of the most secular states in the world, and for that reason it is 

interesting to examine the Swedish way of religiosity by looking, in this case, at the depiction 

of yoga. I compare two periods of time, the first one from 1964 to 1974 and the latter from 

1998 to 2008. I will thereby be able to examine tendencies and changes in the presentation of 

yoga. For a further understanding of the context around the elected periods this study 

introduces religiosity in Swedish society, such as Christianity and the New Age movement. 

An introduction of the Yoga Sutra, the Hindu tradition and a yogic view on the body is further 

included in the background.  
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1. Inledning 

Globaliseringen har medfört gränsutsuddning mellan länder samtidigt som kommunikationen 

via internet, sociala nätverk och internationella medier bidragit till ett minskande avstånd 

mellan människor och kulturer. Under historiens gång har västvärlden romantiserat öst på 

grund av dess annorlunda och exotiska karaktärsdrag. Numera är yoga något som präglar en 

större del av världens befolkning och har normaliserats in i det svenska samhället och 

människors liv. Ursprungligen utgör yoga en del av de hinduiska religiösa tankesystemen 

vilket ibland förkastas av dagens yogautövare. Att prata om yoga i Sverige som om den tillhör 

en religion är närmast tabubelagt speciellt eftersom Sverige, ett utav de mest sekulariserade 

länderna i världen
1
, inte identifierar sig med religion i det offentliga. Däremot har 

yogautövningen assimilerats in i det svenska samhället och det som förr var så långt bort är 

idag en naturlig del av vardagen.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att få en inblick i hur yogautövningens utveckling i Sverige sett 

ut under de senaste femtio åren. Eftersom yoga numera är ett allmänt utbrett begrepp och 

förekommer på flera instanser i det svenska samhället är det intressant att gå tillbaka till den 

tiden då detta inte var självklart. Under 60-talet var Sverige fortfarande en yngling när det 

gällde religionsfrihetens lagstiftande. Samtidigt fick New Age-rörelsen fotfäste runt om i 

Amerika och Europa och andligheten ökade i takt med denna. Till en början sågs yoga som en 

kontroversiell praktik
2
 och klumpades ihop med andra paranormala fenomenen. Därför är det 

ytterst intressant att undersöka vilka förändringar som skett i presentation av yoga över tid 

samt vilken relation de har haft till de svenska samhällsförändringarna i stort.  

  

Frågeställningar: 

1. Hur framställs yoga i tidsskriften Sökaren under tioårsperioderna 1964-1974 och 

1998-2008? 

2. Vilka förändringar går att urskilja i jämförelsen av dessa två perioder och hur kan de 

förklaras? 

 

                                                   
1 Heelas och Woodhead, 2005, s. 129 
2 Frisk, 2007, s. 268 
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1.2 Avgränsningar 

Det finns en mängd hälsotidningar som skriver om yogautövning och dess hälsoeffekter. 

Även renodlade yogatidningar som den amerikanska Yoga Journal finns tillgängliga på 

marknaden samtidigt som trenden för den fysiska yogautövningen syns hos motions- och 

träningsanläggningar. I detta fall krävs alltså en avgränsning av allt material.  

I undersökningen har materialet avgränsats till att gälla en tidsskift kallad Sökaren. 

Tidskriften valdes ut därför att den var och är ännu idag den enda tidskiften av sitt slag. Ingen 

annan gav ut en renodlad tidskrift om paranormala fenomen under 1960-talet. Att den även 

har ett tidsspann på dryga fyrtio år gör den unik och spelar därför en viktig roll. 
3
 För att se 

om och i så fall vilken förändring som skett över tid har två tioårsperioder valts ut. Den första 

tioårsperioden, 1964-1974, utgör tidsskiftens första tio år. När det gäller den andra 

tioårsperioden, 1998-2008, utgör den de tio sista åren av Sökaren och ligger därmed närmast 

modern tid. Förhoppningsvis är det lättare att se förändringar om perioderna ligger långt ifrån 

varandra i tid. I detta arbete undersöks framställningen av yoga i de två periodernas artiklar 

för att sedan övergå till att jämföra perioderna med varandra. Ca 80 artiklar från båda 

tioårsperioderna har lästs och utav dessa har ungefär hälften valts ut eftersom de är direkt eller 

indirekt anknutna till yoga som fenomen och till uppsatsens frågeställningar.  Huruvida en 

artikel bedöms som relevant eller inte har varit en svår gränsdragning. Många av de artiklar 

som valdes bort visade sig efter första uttaget inte ha någon koppling till yoga över huvud 

taget. Eftersom yoga innehåller bland annat meditation, kroppsövningar och hälsoeffekter 

valdes artiklar av dessa kategorier ut i första omgången. Vid närmare genomarbetning visade 

det sig att dessa kategorier var kopplade till bland annat kristen meditation eller hälsa utan 

varken indirekt eller direkt koppling till yoga vartefter de valdes bort. 

Eftersom empirin kommer ifrån en svensk tidning och lästes av svenskar kan undersökningen 

sägas vara avgränsad till Sverige. Stor del av bakgrundsmaterialet rör religiositet i det svenska 

samhället. Bakgrunden har avgränsats till 1800-talet fram till idag även om tidigare historiska 

händelser såklart har påverkat. Ett undantag är beskrivningen om yogan i hinduismens 

skrifter, yogans filosofi och yogans syn på kroppen eftersom deras urkunder sträcker sig 

längre tillbaka i tiden.  

 

                                                   
3 Sven Magnusson 2012-04-18 

 

https://sites.google.com/site/ufologist52/Home/artiklar/artiklar-2006-2009/sven-magnusson-1930-2008
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1.3 Forskningsläget 

Forskningsläget kring yoga utgår främst från två metodologiskt skiljda studier av modern 

yoga. Det ena forskningsläget inriktar sig på filosofiska och sociologiska studier medan den 

andra inriktar sig på medicin och hälsoeffekter hos en yogautövning. Den senare delas vidare 

upp i ytterligare två riktningar. En riktar sig åt yogans alternativmedicinska effekter och en 

annan riktar sig åt den allmänna uppfattningen av hälsoeffekter genom kroppsliga övningar 

däribland kopplat till sport och idrott. Den filosofiska och sociologiska forskningsriktningen 

som går under humaniora och samhällsvetenskap utvecklades från och med 1990-talet och 

studerar yogans integrering i andra delar av världen än i Asien. 
4
 

Genom att ge en historisk överblick av yogans ursprung och dess ideologi menar Elizabeth De 

Michelis att den moderna yogan har en stark förankring i den esoterism som infann sig på 

1700-talets mitt. Den klassiska yogan bottnar således i den hinduiska rörelsen men förändras 

till en modern form av yoga i och med New Age-rörelsens och vedantafilosofins påverkan.  

De Michelis lägger fokus på de religiösa och filosofiska förändringarna och vill med sina 

studier påvisa den moderna yogans ursprung i den klassiska yogan presenterad i den 

hinduiska traditionen. 
5
  

Jürgen Habermas är en framstående sociolog som diskuterat religionens roll till staten. Han 

beskriver i artikeln ”Religion in the Public Sphere” hur sekulariseringen, rent statistisk sett, 

har ökat i Europa under moderniteten. Under samma period har USA en fortsatt stabil 

förankring till religion bland befolkningen. Religionen spelar dessutom en viktig roll i 

politiska sammanhang, bland annat retoriskt men också kulturellt. Politiska slutmål som 

berättigas av religionen har ökat på alla håll i världen menar Habermas.
6
 

En annan forskning som knyter an till denna studie är Paul Heelas och Linda Woodheads 

studie i Kendal, England. De testar hypotesen om den så kallade andliga revolutionen (The 

Spiritual Revolution) och menar därmed att andligheten fått en större roll som de beskriver 

med fyra kategorier. Ökningen för andlighet sker alltså både hos de nyandliga och icke-

konfessionella religionerna men även hos kristendomen, bland annat hos baptisterna. 

Slutligen menar Heelas och Woodhead att den anliga revolutionen skett på det personliga 

planet där individen tar till sig det andliga. Dessutom har en trend för andligheten tagit sig in 

                                                   
4 De Michelis, 2007, s. 2 
5 ibid. s. 4f  
6 Habermas, 2006, s. 3f 
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på den offentliga och institutionella arenan eftersom medborgarna tilltalas av det andliga, 

något som bland annat reklambolag utnyttjar i reklamkampanjer. Heelas och Woodhead vill 

alltså försöka få en förståelse för den ökande andligheten, sakraliseringen, som sägs vara på 

modet. 
7
  

Ola Sigurdson förklarar det svenska fallet som ett postsekulärt tillstånd där religionens roll i 

det svenska samhället fortfarande har en betydelse, speciellt när det gäller relationen mellan 

kyrka och stat. Han menar att religionen fortfarande har en framträdande roll i den offentliga 

arenan och att sekulariseringens tid är överkommen. Insikten om att befinna sig i ett 

postsekulärt tillstånd ses som en självförståelse över religionens fortsatta betydelse.
8
 Detta 

ligger även i samklang med vad Heelas och Woodhead säger angående sakraliseringen.  

 

1.4 Källmaterialet 

Främst bygger denna studie på källmaterial hämtat ur tidskriften Sökaren som står till grund 

för empirin. Denna tidskrift tilltalade de som intresserade sig för paranormala fenomen. Under 

1960-talet när tidskriften först kom ut förekom en del kritik från allmänhetens sida mot de 

alternativa trosåskådningarna. Sökaren skildrade både den positiva och den negativa synen på 

paranormala fenomen och förehöll därmed en självkritisk inställning. Tidskriften hade en 

marginell läsarkrets där den högsta siffran, enligt Håkan Blomqvist uppsteg till mellan 3000 

och 3500 prenumeranter, men eftersom Sökaren även fanns på bibliotek är det okänt hur 

många den lästes av. Blomqvist menar dessutom att tidskriften satt sina spår i det svenska 

samhället i och med sin existens och spridning av alternativa trosåskådningar. Att Sökaren 

funnits i fyrtio år tyder även på ett intresse hos allmänheten och är därför värd att undersökas i 

och med det breda tidspannet. Ett problem med Sökaren som källmaterial kan vara, som 

Håkan Blomqvist framhåller i sin intervju, att tidskriftens läsarekrets var överrepresenterad av 

de ”intellektuella”, eftersom ”den inte var populärt skriven” utan inriktade sig på de som 

”ville läsa kvalitetsmaterial i de här ämnena”.
9
 Det här tyder på att tidskriften och dess läsare 

tillhör en speciell typ av grupp som inte representerar samhället i stort. Den här 

undersökningen gör inga anspråk på att representera den allmänna uppfattningen kring yoga 

men det kan vara värt att notera den här begränsningen för att undvika missförstånd.   

                                                   
7 Heelas och Woodhead, 2005, s. 80 
8 Sigurdson, 2009, s. 11 
9 Blomqvist. Håkan. Personlig intervju. 6 mars 2012 
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Den inhämtade litteraturen för studien kan delas in i tre kategorier; yogans ursprung, det 

svenska samhället och religion samt New Age-rörelsen.  

När det gäller yogans ursprung och filosofiska bitar har en översättning av Patanjalis Yoga 

Sutra stått för en stor del av materialet tillsammans med Knut A. Jacobsens Hinduismen och 

B.K.S Iyengars Light on the Yoga Sutras of Patanjali. Att försöka förklara yogans ursprung är 

problematiskt eftersom det finns olika yogariktningar som grundar sig på olika religiösa 

traditioner. Dessa verk har fått utgöra grunden för den klassiska yogans framställning. Även 

författarna kan vara färgade av en viss yogatradition eller av kulturella skillnader vilket alltid 

kräver en kritisk inläsning av materialet från läsarens sida. Den sammanställda texten om 

yoga i hinduismens skrifter och yogans filosofi i Yoga Sutra utgör de gemensamma drag hos 

den givna litteraturen.  

Den tidsperiod som studeras i denna undersökning förutsätter även en form av återspegling av 

religionens roll i Sverige under samma period. Detta för att få en uppfattning av kontexten 

kring Sökaren och för att sedan spegla de senaste fyrtio årens uppfattning om yoga. Stefan 

Gelfgrens bok Kristendom och den moderna världsbilden som använts i detta syfte talar 

främst om kristendomens roll i det svenska samhället men förklarar även hur de alternativa 

åskådningarna började tränga sig in hos allmänheten.  

New Age och nyandlighet presenteras utifrån Olav Hammer och Liselotte Frisk som båda är 

erkända trovärdiga källor angående dessa trosåskådningar. Dessutom nämner Hammer 

Sökaren i sin bok New Age, en ny folktro? som används i denna studie.  Eftersom yoga ingår 

under beteckningen för nyandlighet är den inte överrepresenterad i litteraturen. Däremot är det 

viktigt att se på den kontext yoga ingår i eftersom Sökaren som tidskrift omfattar hela 

nyandligheten. I en artikel ”New Age Witchcraft? Popular spell books and re-enchantmant of 

everyday life” av Douglas Ezzy beskrivs en problematik som jag tycker är värd att 

uppmärksamma när det gäller New Age som fenomen. I artikeln menar Ezzy att alternativa 

livsåskådningar såsom trolldom (witchcraft) klumpas ihop under beteckningen för New Age. 

De karaktärsdrag som är typiska för New Age gör att alternativa åskådningar förekommer 

under denna beteckning när de egentligen skulle kunna ses som fenomen i sig själva.
10

 I mitt 

fall skulle yoga kunna vara ett fenomen i sig själv utan att nödvändigtvis behöva vara en del 

av New Age. Eftersom Sökarens genre är paranormala fenomen finns risken att yoga klumpas 

ihop med New Age-rörelsen. Det är viktigt att ha denna kritik i åtanke eftersom det 

                                                   
10

 Ezzy, 2003, s. 49  
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nödvändigtvis inte behöver vara så. I detta fall undersöks tidskiften utifrån sin genre och det 

är utifrån den som studien görs.  

De böcker som refereras till endast en eller två gånger utgör endast komplementärlitteratur där 

endast få delar av böckerna är av intresse för denna studie.  

 

1.5 Metodavsnitt 

Jag har valt att göra en produktionsuppsats med eget inhämtat material. För denna studie 

kommer först en kvalitativ genomgång göras av artiklarna i Sökaren under åren 1964-1974 

och 1998-2008, för att se hur yoga framställs. Enligt Bryman tar en kvalitativ metod hänsyn 

till individer och hur de uppfattar verkligheten samt konstruerar den till skillnad från en 

kvantitativ metod som bygger på naturvetenskapliga premisser i ljuset av positivismen.
11

  

Eftersom jag ska jämföra två perioder kan undersökningen sägas vara komparativ. En 

jämförelse av två perioder är fördelaktigt när man vill ”få en bättre förståelse av en viss social 

företeelse” och detta kan göras både utifrån ett kvalitativt och kvantitativt perspektiv. 

Metoden är problematisk eftersom den inte förklarar de observerade skillnaderna. Därför 

krävs en ”viss försiktighet” i förklaringen av olika tendenser och förändringar, menar 

Bryman. 
12

 Den här studien har dessutom en induktiv metod vilket Bryman beskriver som ”att 

man drar generaliserbara slutsatser på grundval av observationer” istället för att på förhand 

testa en ”färdig” teori.
13

 Utifrån artiklarna från dessa perioder kan således åtta teman urskiljas.  

Vissa av dessa teman förekommer mer i den ena perioden och andra teman är vanliga i båda. 

De teman som presenteras är följande: 

 

1. Yoga som medel för att uppnå fysisk och psykisk hälsa  

Konsekvenserna för yogautövningen bringar kroppslig och mental hälsa. Fokus ligger på vad 

yogautövningen ger individen och innehåller vetenskapliga förklaringar men kan också 

innehålla andliga och teistiska dimensioner.  

2. Yoga som metod för självförverkligande  

Under den här rubriken är det yogametoden som står i centrum där målet uppges vara 

självförverkligande. Yogametoden kan förklaras vetenskapligt, andligt eller teistiskt.  

3. Yoga som metod för att uppnå frälsning 

                                                   
11 Bryman, 2002, s. 35 
12 ibid, s. 69f 
13 ibid, s. 22 
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Detta tema innehåller andliga och filosofiska inslag av dualistisk karaktär. Frälsning vill man 

uppnå därför att man ser sig som andlig och vill nå en förening med Gud. I det här temat 

framgår den klassiska yogan.  

4. Individuell yogautövning 

Fokus ligger på individen i yogautövningen och resultatet påverkar även individen 

personligen. Utövningen kan således vara kollektiv men fokusera på individen. Individuell 

yogautövning i hemmet räknas under detta tema. 

5. Kollektiv yogautövning 

Under detta tema förekommer främst de kollektiva som gemenskapande. Således är den 

kollektiva yogautövningen inte nödvändigtvis själva utövningstillfället utan kan även innefatta 

kollektiva mål. Yogan kan dessutom förekomma som en del av en större helhet och personer 

samlas i sammanhang där de möter andra med gemensamma intressen.  

6. Olika benämningar för upplysning 

Här förklaras olika begrepp av upplysning. 

7. Atman och brahman 

Detta är ett ickedualistiskt tankesystem där helhetssynen är påtaglig. Det betyder att atman, 

självet, uppgår i brahman, världssjälvet. Denna förening betyder att självet alltid varit en del 

av världssjälvet, en helhet. Under detta tema finns även inslag av att föreningen mellan atman 

och brahman kan ge goda förutsättningar för det liv man lever i nu.  

8. Karma och reinkarnation 

Temat vill alltså belysa de olika beskrivningar av begreppen som går att återfinna i Sökaren 

och helst om det går i sammanhang med yoga. Dessa båda begrepp förekommer både inom 

hinduismen och New Age-rörelsen.  

 

Jag är medveten om att de givna temana kan gå ihop med varandra. Artiklarna har först valts 

ut och samma artikel kan således förekomma under flera teman. Ett exempel är när 

yogautövning sker för att uppnå fysisk hälsa vilket gör att den hamnar under tema 1. Samma 

artikel kan också förespråka att yogautövningen sker individuellt i hemmet och hamnar 

därmed under tema 4.   

I artiklarna letar jag även efter återkommande personligheter som yttrar sig om yoga. Dessa 

kan till exempel vara ledare av olika slag, eller ”experter” på yogaområdet och väljs ut på 

grund av upprepade framträden i Sökaren. Det kan vara intressant att titta på dessa profiler 

eftersom deras ord har en viss auktoritet. 

Därefter kommer en jämförelse av perioderna ske tematiskt i den sammanfattande delen. 

Jämförelsen kommer ske utefter de ovan nämnda temana för att titta efter förändringar.  

En annan typ av empiri som används i denna undersökning är intervjun med den tidigare 

frilansjournalisten för Sökaren, Håkan Blomqvist. Denna intervju har gjorts för att få en 

inblick i tidskriftens bakgrund och hur samhällskontexten sett ut under de år som är aktuella 

för undersökningen.  Intervjuformen är semi-strukturerad vilket betyder att den är mer flexibel 
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än strukturerad på det sättet att den utgår ifrån specifika ämnespunkter istället för 

förutbestämda frågor.
14

 Intervjun spelades även in vilket Blomqvist var medveten om. En 

inspelning kan hämma intervjupersonen vilket bör has i åtanke under transkriberingen. 

Fördelen med transkription är bland annat att materialet kan återanvändas samt att den 

underlättar för minnet.
15

  Under bilagor finns en bifogad transkription av intervjun.  

 

1.6 Definitioner 

Begreppet sekularisering har flera definitioner vilka bör tydliggöras för att undvika 

missförstånd. Den ena definitionen talar för en åtskillnad mellan den privata och den 

offentliga sfären. Utifrån denna kan sekulariseringen förklaras antingen som religionens 

minskande betydelse och ett avtagande från religiositet i allmänhet eller som en privatisering 

av religionen. Den senare betyder att religionen endast ses som en privat angelägenhet.
16

 I det 

här fallet förekommer även begreppet sakralisering som kan förklaras som ett ökande intresse 

för det andliga och mystiska. 
17

  

Ett begrepp som återkommer i undersökningen är paranormala fenomen och skulle kunna 

beskrivas som övernaturliga fenomen. Under denna betäckning ingår bland annat UFO:n, 

parapsykologi och yoga. Det är alltså viktigt att vara medveten om den vidd detta begrepp har 

och att de fenomen som uttrycks i tidskriften kan skilja sig markant ifrån varandra.  

 

1.7 Forskningsetiska överväganden 

Det forskningsetiska övervägandet förknippas i denna studie främst med den intervju som 

utförts. Intervjupersonen Håkan Blomqvist blev till en början tillfrågad via e-post om han 

skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju angående tidskriften Sökaren. Jag fick hans 

medgivande och vi stämde träff. 

Innan intervjun inleddes såg jag till att Blomqvist var informerad om syftet med 

undersökningen och att han när som helst hade rätt att avbryta intervjun om så önskades. 

Således uppfylldes det så kallades informationskravet. Därefter tillfrågades Blomqvist om han 

kunde gå med på att intervjutillfället spelades in. Den som blir intervjuad har alltså rätt att 

                                                   
14 ibid,  s. 301 
15 ibid, s. 310 
16 Sigurdsson, 2009, s. 30-36 
17 Heelas och Woodhead, 2005, s. 77 
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önska bort inspelning. Blomqvist hade inget emot att bli inspelad. Därefter förklarade 

Blomqvist att han i intervjutillfället intog sig rollen som offentlig person och gav därmed 

samtycke till sitt deltagande i intervjun. När personen ger sitt medgivande och dessutom ser 

sig som en offentlig person i sammanhanget kan personens namn återges i undersökningen. 

Indirekta namn i undersökningen kan anonymiseras om dessa inte gett sitt godkännande. 

Bryman förklarar detta krav som samtyckeskravet. Det är även viktigt att förklara för den 

intervjuade att denne har rätt till konfidentialitet eftersom en del uppgifter kan inskränka på 

privatlivet. I det här fallet har Blomqvist redan uppfyllt det så kallade konfidentialitetskravet 

eftersom han intagit rollen som offentlig person och påvisat att han är medveten om vad detta 

innebär. Slutligen är det viktigt att vara medveten om att materialet som insamlats under 

intervjutillfället endast får användas för studiens syfte. Bryman kallar detta sista krav för 

nyttjandekravet.
18

   

 

2. Bakgrund 

Inledningsvis beskrivs yoga utifrån hundiuska skrifter eftersom det är där den klassiska yogan 

presenteras. Det är viktigt att redogöra för yogans ursprung, både utifrån ett religiöst- och ett 

filosofiskt perspektiv för att vidare förklara de senaste femtio årens yogautövning i Sverige. 

Eftersom det redan från början råder en mångfald i yogatraditionen är det intressant att se 

vilka religiösa och filosofiska delar som fått fotfäste och integrerats in i den allmänna 

uppfattningen av yoga. Att redogöra för den filosofiska biten är viktigt för att förstå 

världsbilden som återspeglas i yogans praktik. Samhällsförändringarna som presenteras i 2.4 

innehåller både kristendomens roll i Sverige på 1800- och 1900-talet, New Age, nyreligiositet 

i Sverige och yogans frammarsch i väst. Dessa förklarar kontexten runt den tidsepok som 

empirin är inhämtad ifrån. Anledningen till att kristendomen presenteras är på grund av att 

den starka folkkyrkan började luckras upp runt 1860-talet i samband med naturvetenskapens 

framväxt vilket gjorde utrymme till framväxten av alternativa världsåskådningar.  

Samhällssynen är därför en viktig komponent för att visa på vilka trender som fastnar och 

vilka som försvinner.  

 

 

 

                                                   
18 Bryman, 2002, s. 440 
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2.1 Yoga i Hinduismens skrifter 

Den klassiska yogan utgör ett av den hinduiska rörelsens sex filosofiska system. Ett andra 

filosofiskt system som är nära förankrat med yogan är samkhyasystemet som argumenterar 

för dualism eftersom det, förenklat beskrivet, skiljer på purusa och prakrti, det Jacobsen 

kallar medvetandeprincipen och den materiella principen. Den förstnämnda är av andlig 

karaktär medan den senare tillhör den materiella världen. Systemet eftersträvar befrielse från 

falsk kunskap och genom att följa specifika regler såsom att inte skada och inte stjäla etc. 

inleds sökandet efter sann kunskap.
19

 Den hinduiska rörelsen strävar efter moksa (upplysning) 

som är en frigörelse från karma (handling och resultatet av handlingar)
20

 och reinkarnationen 

(återfödelse) vilka i sin tur förutsätter varandra. Genom yogadisciplinen sadhana kan sann 

kunskap leda till moksa.
21

 En närmare redogörelse för samkhyasystemet presenteras längre 

ner i den filosofiska delen.  

En central del av den tidiga yogatraditionen är fokuserandet på andning genom kontrollerade 

andningsövningar för att så småningom nå det yttersta målet; stillhet.  I stillhet förverkligas 

nämligen frihet och befrielse från reinkarnationen. Asanas (kroppsliga kontrollerande 

övningar) är även viktiga komponenter för denna frigörelse och innehar en fundamental plats 

hos hinduiska yogatraditioner.
22

 Målet för yoga definieras på varierande sätt i de olika 

hinduiska skrifterna. I exempelvis Bhagavad-Gita, en del av det stora krigseposet 

Mahabharata, presenteras gudomen Krishna som yogans Herre. Bhagavad-Gita innehåller en 

mytisk dialog mellan Krishna och hans lärjunge Arjuna där olika discipliner av yoga lärs ut. 
23

 

Här kan tre yogadiscipliner urskiljas; jnanayoga (kunskapsyoga), karmayoga (handlingsyoga) 

och bhaktiyoga (hängivelseyoga) varav den sistnämnda anses som den högsta formen.
24

 

Den viktigaste och mest grundläggande hindusiska skriften som förklarar yogans disciplin är 

Yoga Sutra, skriven av Patanjali som antas ha levt mellan 500-200 f.kr. I legenden om 

Patanjali sägs det att han inkarnerades för att hjälpa mänskligheten genom att undervisa dem 

om språket, hälsan och om yogans disciplin.
25

 Yoga Sutra består av 195 aforismer, också 

kallade sutras, vilka består av korta meningar med filosofiskt innehåll. Syftet är att nå andlig 

                                                   
19 Jacobsen, 2004, s. 232ff 
20 ibid, s. 343ff 
21 ibid, s. 228f 
22 ibid, s. 249 
23 Patañjali, 1996, s. 10 
24 Jacobsen, 2004, s. 252 
25 Iyengar, 2002, s. 2 
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utveckling och i Yoga Sutra beskrivs olika hinder för att uppnå denna utveckling. 
26

 Patanjalis 

Yoga Sutra menar att målet, stillhet, ses som att sinnets aktiviteter upphör.
27

 Denna princip 

kallas för citta-vrtti-nirodha och är således slutmålet för yogadisciplineringen. 
28

 

Yoga Sutra delas in i fyra sektioner, så kallade padas, vilka systematiserats i enlighet med 

yogadisciplinens olika steg. Samhadi pada är den första pada och översätts som 

kontemplation. Den andra kallas sadhana pada (utövning), den tredje för vibhuti pada 

(egenskaper och kraft) och slutligen kaivalya pada (frigörelse och frihet). 
29

 I den filosofiska 

delen presenteras dessa fyra padas närmare.  

I Yoga Sutra är astangayoga, den åttafaldiga yogan,
30

 den mest kända yogatraditionen. I den 

beskrivs olika disciplineringar av kropp och sinne där yogan används som ett medel för att nå 

målet, stillhet/moksa. En utförligare genomgång av den åttafaldiga yogan kommer göras i 

nästa kapitel 2.2 Yogans filosofi i Yoga Sutra under den andra sektionen sadhana pada.  

Det finns även andra mål utöver moksa, nämligen att handla etiskt och att glädja Gud
31

 genom 

religiösa och rituella handlingar. Människan står däremot inte i beroendeställning till Gud 

eftersom dessa mål kan nås utan utomstående inblandning från en högre gudom. Inte heller 

yogans filosofi är en nödvändighet för att uppnå moksa. 
32

 I advaita-vedantasystemet förklaras 

den gudomliga kopplingen som atmans förening med brahman, med andra ord självets 

förening med världssjälvet. Denna världsuppfattning är ickedualistisk medan det ovan 

nämnda samkhyastystemet talar för en dualism mellan materiell och andlig verklighet (praktri 

och purusa). De teistiska inslagen, gudomligheternas betydelse, kan kopplas till yoga men är 

inte nödvändiga för utövningen. 
33

 

I de hindusiska skrifterna presenteras fyra former av yoga som är knutna till en gudstro. Den 

första är en form av ljudyoga där mantran repeteras i hopp om att nå den gudomliga 

verkligheten och kallas för mantrayoga. Den andra kallas för hathayoga och accentuerar 

asana för att förstärka kroppens fysik. Gudomen Shiva ses som yogamästaren i hathayoga. 

                                                   
26 ibid, s. 1 
27 Jacobsen, 2004, s. 250 
28 Patañjali, 1996, s. 9 
29

 Iyengar, 2002, s. 3 
30 Jacobsen, 2004, s. 254 
31 I detta sammanhang är Gud inte detsamma som den abrahamitiska beteckningen utan ett begrepp för ett 

transcendentalt väsen som kan personifieras av någon av de hinduiska gudarna.  
32 Jacobsen, 2004, s. 225ff 
33 ibid, s. 225ff 
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Layayoga är den tredje formen och kopplas starkt till gudinnan Kundalini, vars namn används 

för att beskriva en kraft som uppstår i form av energiflöde under utövningen. Genom en 

rening av ådrorna i kroppen uppväcks kundalini vilket är målet med layayoga. Den sista 

formen av yoga är den klassiska yogan så som den presenteras i Yoga Sutra och kallas i det 

här sammanhanget för rajayoga. Kroppen ses i det här fallet som en källa till obehag och 

genom hathayoga och layayoga sker en omvärdering av kroppen som därmed blir ett medel 

för moksa. Målet för hathayoga är att bemästra asanas och när detta skett kan 

andningsövningar läggas till för att rena kroppens ådror (layayoga) vilket resulterar i en 

förening mellan gudomarna Kundalini och Shiva.
34

 

Mångfalden av yogaformer återspeglas i de hinduiska skrifterna. Några med en teistisk 

karaktär medan andra fokuserar på den filosofiska aspekten. Vad som berättigar så kallad rätt 

yogapraktik kan därför variera från en rent andlig dimension till endast fysiska aspekter.  

 

2.2 Yogans filosofi i Yoga Sutra  

Patanjalis Yoga Sutra förklarar de bakomliggande filosofiska aspekterna hos yogautövningen 

vilka har relevans för de givna artiklarna i den empiriska delen. Här har jag använt mig av 

Patanjalis Yoga Sutra och kompletterat detta med B.K.S Iyengars översättning av Light on 

the Yoga Sutras of Patanjali. Även Knut A. Jacobsens Hinduismen har stått till tjänst för en 

överblick av den hinduiska yogatraditionen. Tillsammans står de som grund till denna 

sektions genomgång av yogans filosofi i Yoga Sutra. Som tidigare nämnt är Yoga Sutra 

indelad i fyra padas vilka nu kommer presenteras.  

Den första sektionen av Yoga Sutra kallas Samadhi Pada och här beskrivs tankens 

upphörande samt odlandet av ren kontemplation. I yoga eftersträvas ett upphörande av 

tankens verksamhet där anden (spirit) står som ren observatör. Observatören står alltså i 

relation till den synliga världen utan att själv delta i den. Detta resulterar i en andlig frihet som 

sträcker sig utanför tid och rum. 
35

 Samhadi betyder att se sig själv och är dessutom den sista 

delen i den åttafaldiga vägen. I samkhyasystemet är prakrti (den materiella världen) 

sammansatt av medvetandets tre gunas (kvaliteter); sattva (lustförmåga), rajas (vibrering) och 

tamas (tröghet), vilka påverkar och färgar ens handlingar (karma). Bortom dessa kvaliteter 

                                                   
34 ibid, s.257-258 
35 Patañjali, 1996, s. 18 
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kan ett tillstånd av renhet nås vilket förutsätter ren kontemplation. Detta tillstånd kallas 

samadhi. 
36

 

I den andra sektionen, Sadhana pada, presenteras de åtta lemmarna och dess systematiska 

delar hos en lyckad yogautövning, med andra ord astangayoga (den åttafaldiga yogan). De 

åtta disciplinerna paras ihop två och två och bildar slutligen tre hjul. Det första hjulet består av 

paren yama-niyama och asana-pranayama vilka syftar till religiös andlighet i handling och 

kallas för tapas. Det andra hjulet består av paret pratyahara-dharana och involverar 

studerande av självet, kallat svadhyaya. Dhyana-samadhi är det sista paret som representerar 

det tredje hjulet där individen överlämnar sig själv till den universella anden eller Gud 

(Isvara), detta benämns som Isvara pranidhana.
37

 I Sadhana Pada beskrivs även de hinder 

som ligger i vägen för fullkomlig kunskap och frihet. Ett stort hinder är andlig ignorans 

(avidya) som ses som grunden till all olycka. Den andliga ignoransen är dessutom roten till 

andra hinder såsom egoism, fastsättning, motvilja och att vilja leva och måste således 

avvecklas.
38

 Vad det gäller den som söker, får denne lära sig att utföra asanas för att bli 

bekant med sin kropp, sitt sinne och sitt intellekt. Det betyder att kropp, sinne och ande i den 

här meningen är oskiljaktiga.
39

 

I Vibhuti Pada, som är den tredje sektionen i Yoga Sutra, förklaras de tre sista lemmarna 

eftersom dessa ger extraordinär kunskap och övernaturliga krafter. Den som eftersträvar full 

kunskap kallas sadhaka, vilket kan översättas till sökare. När sadhaka genomgår en 

utveckling från koncentration till meditation vidare till ren kontemplation uppstår perfekt 

disciplin. Detta innebär att en skiljelinje mellan materiell natur och observerande ande vilket 

synliggörs för sadhaka. Den extraordinära kunskapen som uppnås innefattar en sorts kunskap 

om dåtiden, nutiden och framtiden. Detta tillstånd består således av frestelser, som befinner 

sig i prakrti, vilka ska ignoreras för att istället eftersträva ren frihet.
40

 

Den sista sektionen, Kaivalya Pada, beskriver upphörandet av sinnets aktivitet vilket sker hos 

den perfekte sadhakan. Det optimala målet för yoga undersöker nämligen naturen om absolut 

andlighet vilket resulterar i en frigörelse. Denna frigörelse ska enligt Patañali inte ses som en 

frigörelse av individens existens utan av ett starkt sinnestillstånd av stillhet.
41

 För att förstå 

                                                   
36 Iyengar, 2002, s. 4 
37 ibid, s. 6 
38 Patañjali, 1996, s. 19 
39 Iyengar, 2002, s. 7 
40 Patañjali, 1996, s. 20 
41 ibid, 1996, s. 21 
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övergången görs en distinktion av Iyengar mellan samadhi och kaivalya. I samadhi upplever 

sadhaka ett passivt stadium av enhet mellan betraktare och betraktad (subjekt och objekt) 

medan upplevelsen i kaivalya går utanför de tre gunas; sattva, tama och raja. Därmed färgas 

inte utövarens handlingar längre och lämnar heller inga spår efter sig. När sann kunskap är 

uppnådd bryts samsara (raden av återfödelse)
42

 och handlingarnas konsekvenser upphör. 

Yogautövningar har därmed en central plats i yogans filosofi och leder dessutom till ett 

andligt liv.
43

 

 

2.3 Yogans syn på kroppen  

Det förekommer en kontrovers vad gäller relationen mellan kroppen och sinnet. Ibland 

fördöms kroppen eftersom den tillhör den materiella världen medan sinnet har högre ställning. 

Å andra sidan är det tvärtom kroppen som kan frånkoppla sinnets verksamhet genom 

kontrollerande övningar.  

Yoga står för en förening mellan kropp, sinne och ande. Målet i yogautövningen är att sinnets 

aktiviteter ska upphöra. Detta beskrevs i föregående sektion om yogans filosofi och leder nu 

vidare till en redogörelse för yogans syn på kroppen. Kroppen och kroppsövningarna, asanas, 

disciplineras och ses alltså som ett medel för att uppnå ett mål, samadhi. Det förekommer 

dessutom diverse kontrollerade andningsövningar, mantra-sjungande och disciplinering av 

exempelvis intagandet av mat. Vegetarisk föda rekommenderas stundom men tillskrivs inte 

som nödvändigheter för upplysning. Disciplineringen av kroppen ska resultera i att kroppen 

endast ses som ett skal. Detta skal tillhör således prakrti, den materiella världen. I detta fall är 

kroppen endast ett medel för att nå frigörelse, upplysning. En distinktion mellan kropp och 

ande görs i form av den åttafaldiga yogan. Kroppen tillskrivs de första sex lemmarna och 

anden de två sista.
44

  

Kroppen tillhör den materiella och fysiska världen vilket betyder att återfödelsen sker andligt 

och inte kroppsligt.  Eftersom kroppen inte återföds tillhör den inte heller upplysningen utan 

det är endast anden som når samadhi. Kroppen har mindre betydelse och bär på falsk kunskap 

                                                   
42 Jacobsen, 2004, s. 343ff 
43 Iyengar, 2002, s. 8 
44 Verene, 1976, s. 100 
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vilket vilseleder sadhaka till praktri.
45

 Utövaren är således bunden till sin kropp och därmed 

fast i samsara, men genom yoga kan detta brytas.  

 Fastän ungdomlighet kan verka önskvärt för kroppen, är det destruktivt för sinnet. […] I 

den kropp som inte är annat än en ansamling av kött, blod, ben, hår och hud ser hon 

skönhet och välbehag.
46

 

Utövaren ska även följa de etiska principerna och förneka kroppen istället för att se 

upplysningen som ett självförverkligande där kroppen står som första prioritet. Kroppens yttre 

ses i den bemärkelsen som det yttersta målet vilket strider mot den etiska principen om 

kroppens förnekelse. I kroppen finns sjukdom, besvär och behov som ska föraktas eftersom 

dessa tillhör den materiella världen. Men kontrollerade andningsövningar och kroppsövningar 

är dock en förutsättning för ren kontemplation. Utan kroppen kan inte sinnets aktivitet 

upphöra vilket ger kroppen en speciell plats hos yogautövningen. Allting ses som en enhet 

och all dualitet beror på okunskap. När detta blir en insikt hos utövaren upphör samsara och 

karma. Det kan hända i ens livstid, och då lämnar sinnet och själen kroppen som är fast med 

det gamla karma man hade.  

  

2.4 Religionens roll i Sverige från 1800-talet till idag 

Det är viktigt att skildra det svenska samhället från 1800-talets mitt till idag för att få en 

förståelse över vilket sammanhang yogan befann sig i. Inledningsvis kommer kristendomens 

roll i Sverige från 1800-talet till idag presenteras med information hämtad ur Stefan Gelfgrens 

bok Kristendom och den moderna världsbilden. Därefter följer en andra del om New Age och 

Nyandlighet som sedan presenterar en historisk skildring av Sveriges nyreligiositet från 1800-

talet till idag och sedan vidare till Yogans frammarsch i Väst, under samma period. 

   

2.4.1 Kristendomens roll i Sverige från 1800-talet till idag 

På 1800-talet dominerade statskyrkan den religiösa scenen i Sverige, vilket begränsade den 

religiösa och profana tankefriheten. Detta kom under seklets andra hälft att förändras när 

kyrkans tolkningsföreträde började ifrågasättas. Kyrkan som institution fick ge vika och 

förflyttades till andra arenor i samhället. Tidigare var kyrkan den ledande institutionen för 
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social välfärd men i och med kyrkokritiken återstod endast de specifika religiösa 

uppgifterna.
47

 

Den materialistiska naturvetenskapen tog över tolkningsföreträdet och gav upphov till en 

världsbild där individen själv kunde bestämma över sin existens eftersom de teologiska 

förklaringsmodellerna inte längre gav tillfredställande svar. Kristendomskritiken öppnades 

upp mot allmänheten under den senare delen av 1800-talet och kom från både kristna och 

andra med alternativa trosåskådningar. Gelfgren menar vidare att ett glapp skapades mellan 

kyrkan och vetenskapen och fylldes därmed med alternativa åskådningar och debatten kring 

religionsfrihet och mänskliga rättigheter blev aktuellt. 
48

  

Under 1800-talets mitt inleddes separationen mellan kyrka och stat men den kom fortfarande 

att förknippas starkt med kulturen vilket tydligast märktes av det inflytande kyrkan fick under 

folkskolebildningen 1842. Om de alternativa åskådningarna fick en så stor genomslagskraft 

som Gelfgren påstår i ovan stycke går därför att ifrågasätta eftersom kristendomen, 

kulturmässigt, fortfarande hade en dominerande ställning i samhället. Gelfgren menar vidare 

att på 1860-talet förändrades samhället då enheten mellan kyrkligt och världsligt luckrades 

upp och blev därmed grundstenen till det moderna samhället. I samma veva började en rättstat 

på demokratisk värdegrund ta form. Samma årtionde blev det dessutom möjligt att träda ur 

statskyrkan om man samtidigt gick in i ett annat samfund, som var godkänt av staten. Under 

de två sista decennierna på 1800-talet ökade nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och 

väckelserörelsen som var tre viktiga komponenter till Sveriges demokratisering.
49

  

Gelfgren menar att kontaken med det främmande ökade i och med väckelserörelsens ökande 

mission runt om i världen. I och med oenighet över sanningen splittrades kristendomen vilket 

i sin tur ledde till pluralisering. Den individuella erfarenheten av tron förstärktes och en 

polarisering av troende och icketroende skapades. Genom den lagstiftning om religionsfrihet 

som skulle komma längre fram, närmare bestämt 1951, gavs en möjlighet för individen att gå 

ur ett trossamfund utan att tvingas gå in i ett annat.
50

  

Kort därefter, under 1960-talet, inleddes det som kallades den postmoderna tiden. Här infann 

sig en kritik mot de vetenskapliga sanningarna. En starkare tro på den andliga dimensionen 

växte samtidigt och det föregående seklets teosofi uppmärksammades återigen. Detta kom att 
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kallas New Age, eller nyandlighet. Gelfgren menar att religionens roll förflyttades från den 

offentliga till den privata sfären och sågs därmed som en personlig fråga och ett livsstilval.
51

 

Demokratiseringen av Sverige och en utvidgad tolerans ledde till förändringar i det religiösa 

landskapet. Förändringen av kristendomen har enligt Gelfgren utvecklats åt två håll. Den ena 

förespråkar etiska och inkluderande hållningar som ständigt försöker anpassa sig i samhällets 

riktning och gör att dogmerna förlorar sin betydelse. Den andra utvecklingen innehar en 

exkluderande karaktär. Det betyder ett avståndstagande ifrån samtida samhällsförändringar, 

och de exkluderande får benämningar såsom bokstavstroende. Pluralism och individualism 

fick ny fart och präglade samhället under senare delen av 1900-talet. Internetanvändningen 

hos gemene man ökade samtidigt som förflyttning runt om i världen förenklades, något som 

bidrog till en ökad kontakt med fler trosåskådningar än tidigare. Invandringsvågen bistod även 

med en pluralisering i samhället eftersom de i sig själva är traditionsbärande. År 2000 

separerades kyrka från stat. 
52

 

På 1900-talets senare hälft ökade alltså utbudet av trosuppfattningar samtidigt som 

bokstavstroende vann fler anhängare. Det är nödvändigtvis inte en förklaring att människan 

blivit mindre religiös på grund av sitt rationella och vetenskapliga tänkande. Man kan istället 

se det som att religionen har förflyttats till en annan arena. Den organisatoriska religionen 

verkar ha minskat men individens personliga trosuppfattning är fortfarande aktuell. Istället för 

att ta till sig ett helt koncept bygger individen sin egen religion och engagerar sig i speciella 

hjärtefrågor.  Detta ligger i linje med Paul Heelas och Linda Woodheads fältstudie i Kendal 

angående sakraliseringens uppgång bland institutioner och privatpersoner. Människan har 

alltså inte blivit mindre religiös utan dennes livsåskådning har förflyttats till andra arenor och 

därmed ersatt söndagsbesöken i kyrkan.
53

 Rent samhällsmässigt är detta en trend som Ola 

Sigurdsson skulle kalla ”det postsekulära tillståndet”
54

 vilket räknas som en självförståelse 

och inte en historisk periodisering.  

 

2.5 New Age och Nyandlighet 

I nyandliga sammanhang talas det oftast om andlighet istället för religion. Olav Hammer 

knyter begreppet andlighet till hippiekulturen på 1960-talet och den tidens samhällskritik som 
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rådde främst i USA. En frigörelse från organisatoriska religiösa trosåskådningar innebar att 

individen själv fick möjlighet att konstruera sin egen livsåskådning av andlighet.
55

 Olika 

teorier och metoder blandades såsom meditation och astrologi och istället för att tillskriva sig 

som religiös förklarade anhängarna sig som sökare utan förutbestämda sanningar. 
56

 

Trots att nyandlighet är ett mångfacetterat begrepp finns beröringspunkter och typiska 

karaktärsdrag som knyter olika grupper till samlingsbegreppet New Age. Helhetssynen är i 

dessa rörelser stark, vilket visar sig bland annat i tanken på individens syn på kropp och själ 

som en helhet. Jorden är ett annat exempel på en helhetssyn eftersom det betyder att allt är 

beroende av allting. Om en del av jorden är skadad påverkar det även andra delar av hela 

jorden. Rörelsens anhängare talar heller inte om Gud utan om gudomar som är inneboende i 

människan. Enligt Hammer kan synen på livet hos New Age-anhängare förklaras utifrån 

reinkarnation och karma. Människans nutida liv är däremot viktig och består av olika 

prövningar denna ska dra lärdom av. Samma princip gäller karma. Karmalagen slår tillbaka i 

det liv man lever i nu och följer inte med till ens nästa liv. Dessutom beskrivs det tidigare livet 

som viktigare än det framtida livet. Detta tankesätt förklaras vara hämtat från urgamla 

metoder från öst vilka sedan beblandas med västs vetenskap och blir därmed vedertagna. 
57

 

Tankesättet att blanda teorier och metoder, menar Hammer, kommer från teosofin och deras 

sätt att plocka mellan bland annat reinkarnation, karma, chakra (kraftcentra i kroppen) och det 

högre jaget.
58

 Ett annat begrepp som är karaktäristiskt för nyreligiositet är balans mellan 

energier vilket bland annat teosoferna hämtat från ett österländskt tankesystem. Inom teosofin 

förklaras kosmos som en helhet och en kraft och inte som en allsmäktig Gud. Alla religioners 

kärna bygger således på denna kraft. 

Det finns enligt Hammer två olika sätt att se på reinkarnation i det moderna väst. Det ena 

synsättet menar att individen har en vag tro om att denne kommer återfödas. Det andra 

synsättet har rötter ur teosofin som menar att återfödelsen sker i syfte för en läroprocess. I 

dessa två synsätt återföds man alltid till människa vilket inte följer den hindusiska synen på 

reinkarnationsläran. Karma är även ett begrepp som återkommer i nyandligheten och betyder 

gärningar eller handlingar på sanskrit. Karmabegreppet är inte entydigt i den hindusiska 
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traditionen och den definition karma i väst känner igen är främst inspirerad från.
59

 Enligt 

teosofin är reinkarnation en del av det som alla religioner har gemensamt.
60

 

Helhetssynen i New Age återfinns även i tanken om kroppen och själens gemensamma helhet, 

dvs. holism.
61

 Den materiella och den andliga dimensionen hör därmed ihop och de resultat 

som fås genom kroppslig disciplinering kan även få andliga effekter. Genom exempelvis 

visualisering på en speciell punkt, förekommer inom vissa yogaskolor, kan personlig 

utveckling eller självhjälp ske. Konsekvenserna för detta kan vara båda psykiska och 

fysiska.
62

 

Många religiösa riktningar har kostregler och även hos New Age kan en hälsoaspekt urskiljas. 

När det gäller föda är det vegetarisk kost som står på menyn som återigen främst inspirerats 

från teosoferna. Argumenten för vegetarisk livsföring varierar. Eftersom allt ses som en helhet 

kan vad man stoppar i sig få inte enbart hälsokonsekvenser utan även påverka klimatet 
63

  

 

2.5.1 Nyreligiositet i Sverige från 1800-talet till idag  

Nyreligiositet är ett vitt begrepp som innefattar de oorganiserade New Age-rörelserna. Det 

kan vara svårt att karaktärisera någon som räknas som nyreligiös utövare eftersom det oftast 

finns många rätter att välja mellan i det så kallade nyreligiösa smörgåsbordet. Liselotte Frisk 

menar att den som hänger sig åt den nyreligiösa livsåskådningen därmed kan tillskriva sig 

som nyreligiös.
64

 Invididens betydelse är starkt betonad i nyreligiösa rörelser vilket ligger i 

riktlinje med samhällets individualisering. Särskilt betonas individen i rörelser inspirerade av 

den så kallade teosofin.   

Teosofins grundare Madame Blavatsky och överste Henry Olcott intresserade sig mycket för 

österländska religioner och tankesätt. Organisationen startades 1875
65

 och de förespråkade en 

livsstil bestående av konkreta praktiska övningar med en stark inriktning på individualitet. Det 

innebar att de fritt kunde låna andra religioners praktiker som exempelvis meditation. Under 

1800-talet fanns spänningar mellan teosoferna och samhället, men dessa har mer och mer 

luckrats upp under 1900-talet. Teosofin förde dessutom med sig begrepp som karma och 
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reinkarnationstanken till väst och oftast är det deras definitioner som florerar i dagens 

samhälle.
66

  

När de nyreligiösa grupperna fick ett uppsving på 60- och 70-talet sågs de från samhällets sida 

oftast som kontroversiella, märkliga och opassande medan de på senare tid neutraliserats. 

Detta beror på de samhällsförändringar som ägt rum i riktning mot ett pluralistiskt och 

mångfaldigt samhälle. Liselotte Frisk skriver: ”Yoga, meditation, vegetarisk mat, personlig 

coaching och olika slags komplementärmedicin praktiseras idag av gemene man och är en del 

av mainstream kulturen.”
67

 De religiösa rörelserna har därmed fått fler konkurrenter eftersom 

världen har globalisterats och mångfalden av olika utövningar har ökat. Eftersom samhället 

har förändrats mot ett mer mångkulturellt och globaliserat samhälle har även spänningarna till 

de alternativa religiösa rörelserna minskat.
68

  

 

2.5.2 Yogas frammarsch i Väst, från 1800-talet till idag 

I Sverige har yoga blivit en del av mångas vardagsliv och återfinns på diverse platser, ofta på 

grund av de positiva hälsoeffekter regelbunden praktik bringar. Nedan följer en presentation 

av yogans frammarsch i väst vilken har relevans för yogans kontext i tidsskriften Sökaren.   

Asiens religioner fick stort uppsving när ett evenemang kallat Världsreligionernas parlament 

hölls i Chicago 1893. Vem som helst fick komma och prata öppet om andliga fenomen och en 

av dem var Swami Vivekananda. Han var en indisk missionär som förespråkade en 

moderniserad vedantafilosofi som var lättare att ta till sig för allmänheten. Den kunde 

dessutom kombineras med andra religioner och sågs som en metod och ett tillägg. 
69

 Syftet 

med evenemanget var att hitta alla religioners gemensamma nämnare för att sedan gemensamt 

kunna missionera. Därmed skulle öst och väst integreras till en helhet vilket bland annat 

Swami Vivekananda var framstående förespråkare för.
70

  

En gren av yogautövningen som på 1990-talet fick uppsving enligt Frisk är den så kallade 

kundaliniyogan. Genom olika tekniker ska den andliga kraften kundalini uppväckas från sin 

sömn längst ner i människans chakran (energicentra).
71

 Den som förde med sig 
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kundaliniyogan till väst var Yogi Bhajan som inspirerades av de hinduiska yogaövningarna. 
72

 

I Sverige började en man vid namn Thomas Frankell, på 90-talet undervisa i kundaliniyoga. 

Här återfinns en individualistisk syn på utövningen eftersom den inriktade sig på personlig 

utveckling och ”[…]den inre vägledande rösten, som ska leda varje människa rätt”.
73

 Frankell 

såg kundaliniyoga som en metod av praktiska övningar och mantra-sjungande vilka kunde 

blandas med andra element från New Age.
74

 

När det gäller indiska religioners ursprung och yogatradition har även buddhismen en 

betydande roll. Buddhismen härstammar och bygger på indiska yogatraditioner vilka mer eller 

mindre slagit rot i det svenska samhället. Yogatraditionen hos buddhismen bygger främst på 

meditationsövningar över icke-jaget och försöker således uppnå ett tillstånd av 

koncentration.
75

 Målet med meditationen är ett så kallat rent medvetande och benämns i 

buddhismen som nirvana. I Yoga Sutra förklaras samma princip som kaivalya.  

 

3. Undersökningsdel 

För att få en bättre förståelse av de artiklar som valts att presenteras kommer 

undersökningsdelen inledas med en bakgrundsgenomgång av tidsskriften Sökaren samt dess 

grundare Sven Magnusson. Därefter följer en presentation av fyra yogaprofiler som främst 

återfinns i den första tioårsperioden men vissa av dem förekommer även i den andra. Sedan 

görs en genomgång av diverse artiklar från Sökarens tio första år (1964-1974) och avslutas 

med de tio sista åren (1998-2008).  

 

3.1 Sökarens bakgrund  

Redan i tidig ålder intresserade sig Sven Magnusson för olika livsåskådningar och 

paranormala fenomen. I vuxen ålder fick Magnusson ett kontorsjobb i Stockholm vilket ledde 

till att han fick lämna hemstaden Karlstad. På fritiden ägnade han större delen av sin tid åt sitt  

stora intresse. Han besökte flitigt diverse församlingar och prövade alternativa 

livsåskådningar vilket så småningom ledde till en föreställning om att själv starta en 

tidskrift.
76

 1964 grundade Magnusson tidsskriften Sökaren som han i ett nummer förklarade 

som ”den enda fria mångsidiga tidskrift för livsåskådningsfrågor, värd att nämnas, i vårt 
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land.”
77

 En frilansare till Magnusson vid namn Håkan Blomqvist beskriver honom som en 

”fascinerade idealist […] som levde helt för sökaren”
78

  och trots sin brist på erfarenhet inom 

journalistiken hindrades inte Magnusson att starta tidskriften. Magnusson levde förhållandevis 

enkelt utan större utgifter. Han var vegetarian och spenderade inte mycket på bostad där han 

även utförde sitt arbete för tidskriften.
79

  

Till en början hade Sökaren en marginell spridning och den sågs ur det kritiska samhällets 

ögon som kontroversiell. Detta medförde att tidskriften präglades av ekonomiska svårigheter 

men den överlevde med hjälp av diverse finansiella gåvor från privatpersoner samt bidrag från 

Magnussons egen ficka. Efter ett tag fick Sökaren flertalet gedigna skribenter vilket gav 

upphov till fler prenumeranter och med hjälp av ett årligt bidrag från Statens kulturråd kunde 

Magnusson från och med 1975 ägna hela sin tid åt Sökaren. Under årens lopp gavs det ut 

mellan sex och tio nummer per år och under 80-talet toppades siffran med runt 3000-3500 

prenumeranter. Sökaren fanns även på en del bibliotek där allmänheten kunde ta del av 

tidskriften. Däribland Norrköpings statsbibliotek där Håkan Blomqvist är verksam i dagsläget. 

De som främst prenumererade intresserade sig av olika livsåskådningsfrågor i form av bland 

annat spiritualism, yoga, UFO och hälsokost. Alltså hade Sökaren ett brett intressefält och 

Magnusson censurerade generellt inte. Dessutom hade artiklarna en intellektuell karaktär 

vilket intresserade en särskild publik som ville läsa artiklar inom dessa ämnen av god 

kvalité.
80

  

Sökarens innehåll var noggrant utvalt av Magnusson själv där han värderade kvalité, 

objektivitet och saklighet.
81

 Det breda innehållet och variationerna av motståndare och 

sympatisörer för de aktuella livsåskådningarna bistod till en öppen debatt. Magnusson hade 

alltså ett kritiskt förhållningssätt och betonade vikten av att alla sidor i debatten fick komma 

till tals. I första numret av Sökaren 1964 beskriver Magnusson syftet med tidskriften samt att 

den kommer innehålla bland annat: 

parapsykologiska fenomen, spiritualism, UFO, reinkarnationsläran, helbrägdagörelser, 

bön och bönesvar, hypnos, andlig och fysisk yoga, tankens makt, den sideriska pendeln, 

den mänskliga auran, freden samt hälsofrågor, den stora frågan om Guds existens m.m.
82
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Vidare skriver Magnusson i samma ledare…  

 [a]tt sökaren är fristående ifrån alla organisationer och livsåskådningar och gynnar en fri 

debatt men strider mot okunnighet och ensidighet och eftersträvar saklighet och hyfsad 

argumentation.
 83

  

Sökaren uppkom under den tid då nyandlighet och New Age fick en större utbredning runt om 

i världen. Under 60- och 70- talen breddes en scen upp i form av olika rörelser som hade olika 

nyandliga inslag som exempelvis Gröna Vågen, parapsykologin och även yogans fysiska och 

andliga praktiker. Kurser i yoga och andra alternativreligiösa grupper började uppstå och 

accepteras och integreras in i kulturen om än många fortfarande var kritiska. Blomqvist menar 

att de alternativa rörelserna i Sverige gick fart genom att Sökaren attraherade läskretsen av 

intellektuella och högt utbildade intresserade sig för olika livsåskådningar. Sökaren hade 

under den tiden ingen konkurrerande tidskrift. Under 2000-talet har däremot en uppsjö av 

veckotidningar inriktat sig på bland annat hälsa, yoga och andra livsåskådningar som tidigare 

dominerade i Sökaren. Marknaden har expanderat och de kursutbud som erbjuds inom 

exempelvis yoga har en stor mångfald i Sverige idag.
84

 

Tidskriften är enligt Blomqvist en ”enastående kunskapskälla” vad gäller nyandligheten under 

andra halvan av 1900-talet. 
85

 De som intresserade sig för yoga kunde från artiklar som 

publicerades i Sökaren få kontakt med utövande grupper. Därmed kunde dessa alternativa 

livsåskådningar spridas vidare till andra så kallade sökare.
86

 För Magnusson blev Sökaren ett 

livsprojekt som han bedrev i drygt 40 år fram till sin död 2008. 
87

 

 

3.1.1 Sökaren  

Under den första och sista tioårsperiod som Sökaren gavs ut förekommer det, som ovan 

nämnt, flertalet olika livsåskådningar där yoga är en av dem. Utbudet blir därför marginellt  

och i och med det stora omfånget förekommer artiklar om yoga inte i varje nummer. Däremot 

förekommer konstant annonser om yogaböcker och yogakurser i de flesta nummer, men dessa 

är inte direkt av huvudsakligt intresse för undersökningen förutom vid ett tillfälle under 3.3.4 

Individuell yogautövning. Fokus kommer ligga på artiklarnas framställning av yoga vilka i 
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undersökningen kommer återges tematisk. I tidskriften skiljer Magnusson på yoga som 

gymnastiserad och holistisk, och yoga som andligt och religiöst. Dessa definitioner 

sammanfattar han som fysisk respektive andlig yoga vilket framgår i ett av citaten under 

rubriken 3.1 Sökarens bakgrund.  Däremot ger dessa begrepp inte rättvisa åt hur yoga 

framställs i artiklarna eftersom det är mer komplext än så. Därför är en tematisk indelning att 

föredra med en notering att fysisk och andlig yoga ligger i förgrunden. Den tematiska 

indelningen presenterar de centrala delarna som återfinns i de utvalda artiklarna och utifrån 

det kommer förändringar och tendenser urskiljas under de två givna tioårsperioderna.  

 

3.1.2 Yogaprofiler  

En av dessa profiler är Bert Yoga Jonson som bedriver en yogastudio i Göteborg. Det första 

reportaget om Jonson återfinns i Sökarens första nummer i artikeln Yoga i Göteborg (1966:1) 

som författas av Bert-Olof Jonson (Bert Yoga Jonsons privata namn). Därefter återkommer 

han i tre ytterligare artiklar: Bert Jonson, en intervju (1970:5), Yoga-Jonson rör om i den 

andliga grytan (1972:5) författad av Bertil Nilsson, Fasta – en väg till hälsa, Bert Yoga 

Jonson (1974:8). Jonson blandar friskt bland det nyandliga smörgåsbordet och är alltså inte 

renodlad yogapraktikant. Han lär ut hathayoga, som han själv praktiserar, där syftet är fysiskt 

och psykiskt välmående. Den andliga dimensionen framträder sekundärt i Jonsons syn på 

yogautövning.  

En annan yogaprofil som återkommer hela sex gånger under den första tioårsperioden är 

Walther Eidlitz som bosatte sig i Sverige efter krigstiden. Första gången Eidlitz förekommer i 

Sökaren är i artikeln Människan, vad som sker vid döden och återfödelsen enligt hinduernas 

heliga skrifter (1970:1) (Eidlitz är författaren) där han redogör för den hindusika traditionens 

olika yogariktningar, karmayoga, jnanayoga och bhaktiyoga. Den sistnämnda är den yoga 

som Eidlitz sympatiserar mest med och hans andra artiklar är huvudsakligen ägnade åt till 

bhaktiyoga. Den andliga dimensionen är hos Eidlitz viktig. Han konverterade till den 

hinduiska åskådningen under sin nioåriga vistelse i Indien och förespråkar inte någon annan 

form av livsåskådning än denna. Ursprungligen är han österrikare och har en bakgrund som 

bland annat religionshistoriker och romanförfattare.  

Swami Narayanananda är den tredje yogaprofilen som återkommer i Sökarens första 

tioårsperiod. Han förespråkar, precis som Eidlitz främst bhaktiyoga och har även stort 

inflytande på den skandinaviska yogapraktiken. I artikeln Swami Narayananandas budskap 
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(1973:6) beskriver artikelförfattaren Claus Oreskov Swami Narayananandas buskap och 

historia. Det står också att han har ett stort inflytande hos yogautövare i främst Danmark där 

han har startat ett ashram (yoga och meditationscentrum). Målet med yogautövningen är 

snarare själförverkligande men detta menar Narayanananda är i enlighet med gudsupplevelse 

eftersom ens egens själ är en del av världssjälen. En av yogaformerna kan vara dominerande 

men det utesluter inte vikten av att utöva de andra yogaformerna. Första gången han dyker 

upp i Sökaren är första numret 1964 med artikeln Bhakti-yoga (1964:1), skriven av Swami 

Narayanananda själv.  

Den sista yogaprofilen är Maharishi Mahesh Yogi som är grundaren till transcendental 

meditation (TM). Sitt uppsving fick han när Beatlesmedlemmarna besökte honom i Indien och 

hans metoder blev mer populariserade. Artiklarna om Maharishi Mahesh Yogi har en väldigt 

kritisk ton, något som blir extra tydligt under den sista tioårsperioden. Metoden ses som 

lurendrejeri även om den försöker hålla sig på vetenskapliga grunder för att få samklang med 

samhällets behov. Meditationen innehåller mantran som är personliga och ska hållas hemliga. 

Dessa delas ut till varje elev från en guru. Detta går att läsa i artiklarna: Meditation enligt 

Maharishi Mahesh Yogi (1965:2) av Veron Katz, En undersökning i New Deli (1968:9) 

Yogaforskning i Indien (1971:5) de två sista skrivna av Karl Christiansen.  

 

3.2 Sökaren 1964-1974 

 

3.2.1 Yoga som medel för att uppnå fysisk och psykisk hälsa  

I Sökaren kan flera artiklar om enbart den fysiska och psykiska yogan urskiljas. Med detta 

menas att den andliga och den teistiska dimensionen mer eller mindre uteblir och 

kroppsställningarna och andningsövningarnas syfte är stressreducering samt avslappning. Den 

yoga som karaktäriserar kroppsövningar är den så kallade hathayogan som fått stor slagkraft i 

väst. Fokus ligger alltså på kroppslig och psykisk hälsa vilket anses kunna uppnås genom 

yogautövning. Bert Yoga Jonson är en av dem som menar att kroppens och psykets 

välbefinnande ökar genom bland annat utövning av hathayoga. Jonsons verksamhet beskrivs 

utifrån att han håller i yogakurser för andra intresserade och som vill ta en paus från 

vardagens stressiga miljö. Dessutom ser Jonson denna som en urgammal metod för att uppnå 

fysisk och psykisk stimulans. Han talar även om energiflöden som förloras under 

vardagssysslor medan yoga är ett system som laddar på kroppen med mer energi (prana). 

”Yoga är en vardagsfilosofi, en metod att gå ner i varv” säger Jonson i artikeln Yoga i 
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Göteborg (1966:1). Många praktiserar således yoga för att få bättre fysik och vackrare 

kroppar.  

Intresset för den fysiska biten av yoga har gjort att fler och fler vill försöka bevisa dessa 

effekter på ett vetenskapligt plan. I En undersökning i New Deli (1968:9) av Karl Christiansen 

beskrivs vetenskapliga försök på yogautövningen. Artikeln har ett kritiskt förhållningssätt till 

den vetenskapliga delen både till TM–metoden av Maharishi Mahesh Yogi och hathayogans 

konsekvenser. Undersökningen går ut på att se på utövarens hjärnaktivitet under den tid denne 

befinner sig i trans eller samadhi. Stora yogier vill däremot inte ställa upp på dessa 

undersökningar eftersom de menar att vetenskapen tillhör den materiella världen som de anser 

består av falsk kunskap.  

 

3.2.2 Yoga som metod för självförverkligande  

I flera fall är det främst Maharishi Mahesh Yogis TM-metod som talar om självförverkligande 

som ändamål. Denna metod är inte endast till för de som är religöst eller andligt intresserade 

utan även för de som vill leva ett bra liv här och nu. De andningsövningar som förekommer i 

yogautövningen och metoden TM förklaras inte endast utifrån andliga premisser utan av 

naturvetenskapliga förklaringar. Detta framgår bland annat i artikeln Yogaforskning i Indien 

(1971:5) författad av Karl Christiansen. Hathayogan utgör vidare ett komplement hos TM-

metoden eftersom vetenskapliga förklaringar i form av nervsystemets verkningar accentueras. 

Eftersom metoden innehåller rön av vetenskap och eftersträvar självförverkligande är 

metoden lätt att ta till sig för en bredare krets.  

I artikeln Hinduismen ”Den är inte ’en’ religion, Den är religionen själv.”(1968:2) beskrivs 

främst hinduiskt tänkande och filosofi. Här presenteras begreppet tat twam asi (det är du) som 

innehåller en teistisk syn. I samma artikel beskrivs yoga som olika vägar att nå 

självförverkligande och gudskontakt. Yoga som metod för självförverkligande kan än så länge 

innehålla både andliga och vetenskapliga inslag.  

Självförverkligande som mål kan också betyda en gudsupplevelse i from av att själen blir en 

enhet med världssjälen. Detta förespråkar Narayanananda i artikeln Swami Narayananandas 

budskap (1973:6) författad av Claus Oreskov, och forstätter förklara att sadhana, andliga 

övningar, har ett syfte i form av att rena sinnet till sitt eget själv. Denna syn på 

självförverkligande innefattar en stor del av teistiska inslag.  
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3.2.3 Yoga som metod för att uppnå frälsning 

I Sökaren är bland annat bhaktiyoga en yogaform som innehåller en andlig dimension där 

frälsning ses som ändamål. Bhakti betyder hängivelse och oftast har den ett teistiskt och 

andligt omfång. Den tidigare nämnda yogaprofilen Swami Narayanananda beskriver 

bhaktiyoga som en osjälvisk strävan och underkastelse av den gudomliga viljan. Frälsning kan 

dock nås genom andra yogaformer eftersom dessa förutsätter varandra i slutändan. Vidare 

menar Narayanananda i artikeln Swami Narayananandas budskap (1973:6), att en yogaform 

praktiseras parallellt med de resterade yogaformerna ”[m]en en av yogavägarna kan 

dominera[…]”.
88

 I denna artikel benämns frälsning som moksa och de olika yogavägarna 

som: bhakti-, karma-, jnaja- och rayayoga.  

Flertalet artiklar beskriver även meditation som en väg till frälsning. I Om meditation 

(1965:1) av Josephine Ransom beskrivs meditationsvägen till frälsning utifrån åtta regler. 

Dessa är inspirerade av Patanjalis astangayoga (de åtta lemmarna). De teistiska inslagen är 

knappt märkbara och det filosofiska och andliga dominerar. Meditationen ses alltså som ett 

medel för att nå andlig frälsning. Hon förklarar dessutom att föreningen sker genom ”en bro 

mellan ditt högre och ditt lägre jag”
89

 och skiljer även på den yttre och den inre verkligheten.  

 

Den klassiska yogan, såsom den är skriven i Patanjalis Yoga Sutra återfinns speciellt i en 

artikel: Yoga (1973:2). Författaren Claus Oreskov beskriver bland annat dualismen som en 

skiljelinje mellan själ och materia. Frälsningen, som i denna artikel benämns som samadhi, 

uppnås genom enhet med Gud, och yoga är en väg bort från samsara, den eviga återfödelsen. 

Oreskov poängterar att yoga är en åskådning för sig men bottnar i de hinduiska filosofiska 

systemen. Därför kan yoga appliceras på andra religioner i världen i och med sin integrerande 

karaktär. De åtta lemmarna och yogatyperna karma-, bhakti-, jnana- och rajayoga beskrivs 

utförligt i denna artikel.  

 I artikeln: Om Bhagavad-Gita berättar Walther Eidlitz i vår artikelserie om ”favoritboken” 

(1974:8), beskriver Eidlitz dialogen mellan Krishna och Arjuna där Krishna förklarar de olika 

Yogavägarna: karmayoga, jnanayoga och bhaktiyoga. Dessa olika yogaformer förklaras som 

olika vägar till Gud. Slutligen förklarar han också en sorts dualism mellan materiell verklighet 

och andlig verklighet.  

                                                   
88

 Oreskov, Claus. Swami Narayananandas budskap: Sökaren, 6, 1973 
89 Ransom, Josephine. Om meditation: Sökaren, 1, 1965 
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3.2.4 Individuell yogautövning 

Under den första tioårsperioden kan några spår av individuell yogautövning urskiljas. 

Individuell yogautövning kan innefatta meditation såsom Maharishi Mahesh Yogis TM-metod 

eftersom praktiken ger individuella resultat. I Meditation enligt Maharishi Mahesh Yogi 

(1965:2) av Veron Katz, får utövaren ett personligt mantra som sedan kan upprepas när som 

helst.  Metoden är i den mån av individuell karaktär och förutsätter individuellt utövande samt 

att resultatet ger individuella förutsättningar för vardagslivet.  

Ännu tydligare blir den individuella karaktären när yoga endast blir en del av en ihopblandad 

gryta. Här tar yogafilosofins tankemönster plats istället för själva utövningen och i Om poesi 

och Yoga (1974:5) av diktaren Percival, förklaras yoga som en helhetsyoga där tyngdpunkten 

ligger på en inre och yttre befrielse. Individualiteten ligger i det här fallet hos det 

tankemönster om yoga som presenteras i artikeln.  

Den individuella yogautövningen återfinns även i en artikel om tantrisk yoga: Tantrisk yoga 

och meditation i Skandinavien, Intervju med Swami Janakananada (1974:5). I Danmark finns 

ett ashram, Skandinaviska Yoga- och Meditationsskola, som grundats av Swami 

Janakananada dit många kommer för att lära sig den tantriska yogan. Här beskrivs tantra som 

”[…]en mycket gammal vetenskap om alla yogadiscipliner och meditationsmetoder”.
90

 Här 

fokuserar man på praktisk utbildning och har en mycket öppen inställning eftersom 

tantrayoga har en öppen spännvidd alltifrån sexuell avhållsamhet till sexuell frigörelse. 

Utbildningen är individbaserad vilket betyder att man utgår från personens egen kapacitet 

utan krav. Kurserna må vara i grupp men fokus ligger på individen.  

 

3.2.5 Kollektiv yogautövning 

Den kollektiva yogautövningen under den första tioårsperioden innefattar främst utövare som 

befinner sig i olika ashram. Dessa ashram finns både i Indien och i Sverige vilket framgår av 

de undersökta artiklarna. Ett ashram måste däremot inte vara dominant kollektivt utan den 

individuella yogautövningen kan stå i centrum, vilket är fallet ovan.  

I artikeln Narayanananda Universal Yoga Ashram (1974:8) beskrivs det svenska ashram, 

som ligger i småland, som en samlingspunkt för svenska sökare. På ett ashram befinner sig 

                                                   
90 Tantrisk yoga och meditation i Skandinavien, Intervju med Swami Janakananada:. Anonym, Sökaren, 5, 1974 
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utövarna en längre period och utför bland annat vardagssysslor som skapar gemenskap. Man 

ska utföra daglig sadhana för att ”rena sitt sinne, vinna hälsa och styrka och uppnå 

sinnesfrid”.
91

 Yogautövningen är en del av det kollektiva men utövningen tycks 

nödvändigtvis inte vara gemensam. Både kropp och själ är viktiga komponenter hos de som 

bor på ashramet. Målet är att förverkliga sin sanna natur och sedan förkunna denna genom att 

försöka göra världen till en bättre plats.  

I en artikel om ett ashram i Indien, Shree Gurudev Ashram (1974:4) författad av Jörgen Rapp 

utövas så kallad siddhayoga. Denna yogaform förklaras senare i artikeln som ett uppväckande 

av kundalini-kraften. Genom att en guru (lärare, religiös ledare)
92

, kallad Baba, vidrör elevens 

huvud initieras denna uppväckelse. Genom stimulering av olika kanaler kan utövaren nå ett 

högre medvetande. De som kommer till ashramet söker efter svar på existentiella frågor 

såsom; vad är meningen med livet och vem är jag? I reportaget framgår tydligt att svenskar 

åker till ashramet för att finna svar på dessa frågor.  

 

3.2.6 Olika benämningar för upplysning 

I Sökaren återfinns flertalet begrepp som kan betyda upplysning eller frälsning. Ett begrepp 

som beskrivs under den första tioårsperioden är begreppet tat tavm asi. I artikeln Tat tvam asi 

(1973:8) uppger flera personer deras definition av begreppet. Det finns två personer som är av 

intresse i detta fall: Swami Narayanananda och Walther Eidlitz. Narayananandas utläggning 

av tat tvam asi är ytterst teistisk och filosofisk. Eidlitz tolkar begreppet utifrån bhakiyogans 

tradition där det översätts som ”Du är hans (tat)”
93

. Det betyder att människan tillhör Gud på 

samma sätt som solstrålarna tillhör solen.  

Nivikalpa samadhi är även ett begrepp som återfinns i texten om ashramet i småland: 

Narayanananda Universal Yoga Ashram (1974:8). Det första ordet i begreppet är det som är 

nytt och i artikeln förklaras nivikalpa samahadi som: ”Där smälter organismens nervenergi, 

kroppsmedvetande, viljestyrka och intellekt samman med medvetandet, och det mänskliga 

medvetandet smälter samman med det universella medvetandet”.
94

 

 

                                                   
91

Narayanananda Universal Yoga Ashram. Anonym, Sökaren, 8, 1974 
92 Jacobsen, 2004, s. 343ff 
93 Tat tvam asi. Anonym, Sökaren, 8, 1973 
94Narayanananda Universal Yoga Ashram. Anonym, Sökaren, 8, 1974 
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3.2.7 Atman och brahman 

I flera sammanhang förekommer förhållandet mellan atman och brahman där atman kopplas 

till den individuella själen och brahman till den universella. Bert Yoga Jonson förklarar denna 

princip med egna ord som ”Yogasofi”
95

.  

Dessa begrepp förekommer även hos Eidlitz som förespråkar bhaktiyoga. I artikeln: Den 

indiska bhaktiyogan (1971:4), beskriver han utifrån Bhagavad-Gita vilken relation Gud och 

människan har till varandra. ”Bhakti är tjänande kärlek till Gud”
96

. Huvudpunkten ligger i den 

religiösa aspekten och människans ses här som undergiven en högre makt. Däremot har 

individen och Gud en sorts beroendeställning till varandra såsom talas om atman och 

brahman. ”Varje individuell atman i ett levande väsen är en droppe evighet, en yttersta ringa 

del av det eviga Varat, av Kunskapen och Sällheten, begåvad med en liten del av människans 

fria vilja”
97

. Vidare beskriver Eidlitz att man först måste ta till sig en lägre yoga som 

exempelvis karmayoga för att sedan kunna gå vidare mot en högre form av yoga som han 

menar är bhaktiyoga.  

 

3.2.8 Karma och reinkarnation 

Oftast förekommer begreppen karma och reinkarnation tillsammans och bör därmed 

presenteras under samma kategori. Dessa begrepp återfinns således i längre texter om yoga 

eller meditation som olika delmoment för något större system. Begreppet reinkarnation är 

oftast underliggande och Jonson
98

 hävdar bland annat att han tror på reinkarnation men 

utvecklar inte svaret till någon större diskussion. I artiklarna tycks begreppen reinkarnation 

och karma följa med i yoga- och meditationspaketet.  

I andra artiklar tas det upp korta sekvenser om bland annat mantrayoga, som ses som en 

uråldrig metod, och som innefattar karma och om reinkarnation. Yoga är däremot inte 

huvudtemat i texten. Dessa är även inte särskilt teistiskt lagda och oftast verkar de moderna 

och omgjorda för att passa allmänheten. Trots det hävdar artikelförfattarna bestämt att 

tankesättet och metoden är uråldrig, men de avvarar däremot en del religiösa aspekter.  

 

 

                                                   
95 Nilsson, Bertil. Yoga.Jonson rör om i den andliga grytan: Sökaren, 5, 1972 
96 Eidlitz, Walther. Den indiska bhaktiyogan: Sökaren, 4, 1971 
97 ibid. 
98 Jonson, Bert-Olof. Yoga i Göteborg: Sökaren, 1, 1966 
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3.3 Sökaren 1998-2008 

I den sista tioårsperioden kan man se att beskrivningen av yoga har förändrats i jämförelse 

med den första tioårsperioden. Yogan är mer inbakad i texten och inte lika uppenbar vilket har 

gjort att jag har fått leta i flera artiklar efter tendenser som beskriver yoga. Det finns alltså 

artiklar som beskriver filosofiska delar av yoga utan att direkt beskriva yoga. När det handlar 

om atman och brahman har jag undersökt dessa artiklar även om det inte direkt uttrycker 

begreppet yoga. Vissa yogasystem är även inbakade i andra huvudämnen och det gäller både 

den andliga och den fysiska yogan. Flera artiklar under den senare tioårsperioden innehåller 

fortfarande andliga inslag men det är svårt att urskilja om de talar om yoga eller allmänt om 

alternativ livsåskådning.  

Precis som i den första tioårsperioden tematiseras den andra tioårsperioden med samma 

rubriker. På det sättet blir det lättare att jämföra vilka förändringar som kan ha skett under de 

två tioårsperioderna i sammanfattningsdelen. 

 

3.3.1 Yoga som medel för att uppnå fysisk och psykisk hälsa  

I ett utdrag av en bok Happy Yoga presenteras i Sökaren (2006:1) relationen mellan yoga och 

hälsa. Just i detta utdrag beskrivs faran för socker och yoga nämns endast i rubriken. Socker 

beskrivs i utdraget som en hälsorisk. Hälsa och yoga blir i det här fallet sammankopplat där 

undvikande av socker ligger i linje med yoga. Vilken roll yogan spelar är underliggande men 

det tyder på en relation mellan yoga och hälsa.  

I artikeln Tankens kraft är obegränsad säger Deepak Chopra (2001:5) av Eva Sanner, börjar 

hälsoaspekten få ett tydligt uppsving och samtidigt framträder en djupare relation till 

hinduiska och yogafilosofiska tankemönster. Föreningen mellan öst och väst förespråkas av 

Deepak Chopra där han själv kombinerar sina medicinska och vetenskapliga kunskaper med 

meditation och yogautövning. Denna förening menar Chopra ska få hälsosamma utslag. Även 

religiösa inslag kopplas till kroppens fysiska funktion där traditionell indisk hälsovetenskap 

kombineras med ny vetenskap. Syftet är att få hälsosammare kropp och leva längre, upp till 

120 år enligt Chopra. Tekniken beskrivs som en urgammal metod från Indien. Artikeln är inte 

direkt kopplad till yoga men visar på en utveckling hos olika yogametoder och tankesystem 

som ligger i samklang med den moderna tidens vetenskap.  
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Yoga fortsätter i den här tioårsperioden att förenas med god hälsa vilket beskrivs i artikeln 

Eugina Basilewsky Legendarisk yogaprofil (2006:3) av författarna Anne-Marie Ehrenkrona 

och Sonia Strömbeck. Basilewsky använder yoga som medel för att uppnå god hälsa utan 

andliga eller teistiska inslag. Yogan är av det fysiska slaget och till för positiva kroppsliga 

effekter.   

Konsekvenserna av yogautövningen tenderar till att den materiella världen förgylls och 

människans psykologiska hälsa effektiviseras. Genom manipulativa kroppsställningar kan 

utövaren få en effekt av ökad lycka.  Målet är således lycka och inte förening med Gud. I 

artikeln Om meditation (2002:2) av Richard Gillett, beskrivs även andningsövningar som 

metod för avslappning för att stilla kroppen och sinnet. Det beskrivs som att det inre 

universumet är större än det yttre.  

 

3.3.2 Yoga som metod för självförverkligande  

När det gäller självförverkligande har denna del i Sökaren fått mindre betydelse. I artikeln 

Shankara, själen är gudomlig (2004:5) står det: ”I inre stillhet förstår man sanningen om sig 

själv. Och denna stillhet uppnås genom självförnekelse”.
99

 I linje med detta ses det högre 

jaget som förenat med världsherren vilket tyder på individens gudomlighet. Utöver det 

återspeglas självförverkligande indirekt i flera av de andra representerade temana.  

 

3.3.3 Yoga som metod för att uppnå frälsning 

Den klassiska yogan återfinns bland annat i artikeln Yoga (2004:1) författad av Bengt 

Petersen, där de åtta lemmarna presenterar i enlighet med Patanjalis Yoga Sutra. Denna artikel 

kritiserar samtidens yogautövning för att vara allt för populariserad och att ha tappat taget om 

rötterna. Artikelns syfte är att greppa tag om dessa och återgå till källorna. Det står även att 

yogan är en metod som individen kan använda som den själv behagar och vem som helst har 

möjlighet att nå samadhi.  

I en artikelserie om Vedanta, Sökaren (1998:1), beskrivs olika begrepp om frälsning. Ett utav 

dessa är begreppet nirvana och det beskriver Eidlitz som ett avslut på den materiella världen 

                                                   
99 Shankara, själen är gudomlig. Anonym, Sökaren, 5, 2004 
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in i ”den eviga stillheten”
100

. Detta tyder på en dualism där det materiella föreskriver falsk 

kunskap.  

I den fysiska yogan börjar förändring återspeglas i tanken på vad som menas med fysisk 

yogautövning. I reportaget Ravi Shankars två steg till upplysning (1999:1) av Peter Jansson, 

beskrivs Shankars olika tekniker och verktyg för individuell utövning. Målet sägs vara att 

uppnå upplysning samt må bättre med hjälp av tecknikernateknikerna meditation och 

hathayoga. Shankars olika steg för att öka energin inombords: ”Rätt föda, rätt mängd sömn, 

tio minuters andningsövningar om dagen och meditation”. 
101

 

Ytterligare en artikel om upplysning handlar om den zenbuddhistiska meditationen som vad 

till upplysning. I Upplysning (1999:5) av Bengt Petersen förklaras upplysning i olika stadier. 

Den kan således vara av enklare och ytliga slag men också tvärt om djupa. Eftersom 

buddhismen bygger på en den indiska yogakulturen passar det att även belysa denna artikel. I 

andra teman såsom 3.3.6 Olika benämningar för upplysning dyker således begrepp som 

nirvana upp, vilken är starkt kopplad till den buddhistiska åskådningen.  

 

3.3.4 Individuell yogautövning  

Den individuella yogautövningen märks främst i ökningen av recensioner angående 

yogaböcker. Flera av dessa innehåller tydliga instruktioner för individuellt hemmabruk. Ett 

exempel på en sådan bok är en recension om Pyjamasyoga (2006:6). Här beskrivs olika korta 

yogautövningar som kan göras i sängen innan läggdags för att kunna slappna av för att somna 

bättre. Ytterligare en komponent är en recension av en yogatidning. I den presenteras både 

den klassiska yogafilosofin och instruktioner för hemmaövningar. I tidningen beskrivs även 

vedantafilosofin.  

 

3.3.5 Kollektiv yogautövning  

När det gäller den kollektiva yogautövningen blandas den oftast med andra nyreligiösa 

livsåskådningar. Det betyder att yogautövning blandas med andra fysiska och andliga 

aktiviteter och ses därmed som en del av ett större koncept. Den tydligaste artikeln som 

speglar denna form är Sjuhundra lockades av festival i Molkom (2000:5) skriven av Eva 

                                                   
100Magnusson, Sven. Nirvana ett i väst ofta missförstått begrepp: Sökaren, 1, 1998 
101 Jansson, Peter. Ravi Shankars två steg till upplysning: Sökaren, 1, 1999 
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Sanner. Yogautövningen är en del av den mångfacetterade festivalens teman i New Age 

tappning. Festivalen kallas för Ängsbackafestivalen och olika typer av alternativa åskådningar 

florerar bland gästerna. Den yoga som utövas på festivalen är kundaliniyogan som de menar 

”[…]är en anpassad form av traditionell yoga[…]”.
102

 Utöver det nämns yoga inte lika 

frekvent utan det talas om det andliga smörgåsbordet där var och en kan plocka vad som 

behagar en. Överlag utgör huvudtemat på festivalen personlig utveckling.  

 

3.3.6 Olika benämningar för upplysning 

Vidare i samma serie om Vedanta (beskriven ovan) återfinns fyra artiklar: Atman-Brahman, 

Tat twam asi, Samadhi förening med det Eviga och Nirvana ett i väst ofta missförstått 

begrepp (1998:1).  

I den första artikeln förklaras upplysning i atman det vill säga den individuella själens 

sammansmältning med brahman, världssjälen. Den förklaras utifrån teistiska och filosofiska 

tankemönster och hänvisar till den hinduiska skriften Upanishaderna. När det gäller 

yogaövningarna är dessa medel för att uppnå befrielse men man måste först inse enheten 

mellan atman och brahman för att nå denna befrielse.  

I den sista artikeln beskriver Walther Eidlitz nirvana som ”inte i rörelse”
103

, och med det 

menas att man slutar att återfödas i samsara. Nirvana kan man uppnå genom meditation och 

genom yogautövning. Alla dessa artiklar förklarar upplysningen utifrån religiösa diskurser.  

 

3.3.7 Atman och brahman 

Mycket om det andliga handlar under den senare tioårsperioden om atman och brahman, det 

vill säga vedantatraditionen som föreskriver enhet och icke-dualism.  

I Sökaren är vedantafilosofin återkommande och den lär att allt är ett, atman och brahman. 

Artiklarna är oftast väldigt kritiska och försöker sig mer på jämförelser av ett system som 

förespråkas av olika swamis (titel för lärare) och som därmed ger lite egna olika tolkningar. 

En av dessa är artikeln Vad är Vedanta? (2002:3) som innehåller en del filosofiska och 

teistiska inlägg. Dessutom beskrivs insikten om denna helhet som lycka. Vidare förkastas 

                                                   
102Eva, Sanner. Sjuhundra lockades av festival i Molkom: Sökaren, 5, 2000 
103 Magnusson, Sven. Nirvana ett i väst ofta missförstått begrepp: Sökaren, 1, 1998 
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kroppen, sinnet och egot som felaktiga väsen för sanningen. Det rätta är identifiering av 

atman som i artikeln beskrivs som den rätta naturen. 

 

3.3.8 Karma och reinkarnation 

Om reinkarnation och karma står det några få notiser om varav en artikel beskriver dessa 

begrepp närmare. Notisen Reinkarnation (2001:1) ger en förklaring av reinkarnationstanken 

och dess Indiska ursprung och att den även har sina spår från bland annat teosoferna. Tanken 

på reinkarnation har även funnits i väst. Vidare beskrivs god och dålig karma. ”[…]: goda 

gärningar i det nuvarande livet ger ’god krama’, vilket betyder ett bättre nästa liv – dåliga 

gärningar ger ’dålig karma’, vilket innebär besvär i kommande liv med nyttiga lärdomar i den 

uppåtstigande utvecklingskurvan. Att en människa kan återfödas som ett djur tror man i 

allmänhet inte i väst”.
104

 Detta får människans att känna en form av odödlighet. Samma stuk 

på text förekommer även i artikeln Reinkarnationstron i västerlandet (2001:5). Här beskrivs 

reinkarnationstanken som en del i alla religioner vilket tyder på en tro på att alla religioner har 

en gemensam kärna.  

 

4. Sammanfattning med avslutande reflektion 

Här kommer varje tema presenteras och sammanfattas för sig. Jag kommer dessutom 

komplettera sammanfattningen med några återkopplingar till bakgrundsdelen.  

 

4.1 Yoga som medel för att uppnå fysisk och psykisk hälsa  

I den första tioårsperioden beskrivs de fysiska och psykiska konsekvenserna av 

yogautövningen både utifrån vetenskaplig tolkningar men även utifrån religiösa/andliga 

tolkningar som präglas av ett skeptiskt förhållningssätt till vetenskapen. Bert Yoga Jonson 

använder sig av vetenskapliga rön för att berättiga den hathayoga han utövar och dessutom 

undervisar i. Dessutom har Jonson en moderat syn på de nyandliga teorierna som han blandar 

friskt. Jonsons elever kommer främst för att utöva yoga för de fysiska och psykiska 

effekterna, det vill säga för att få en vackrare kropp och avslappning i en stressad vardag. De 

som föreskriver den skeptiska inställningen till vetenskapen är kritiska till hur yoga som 

                                                   
104Reinkarnation. Anonym,  Sökaren, 1, 2001 
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metod blir avskalad det egentliga syftet med praktiken. Yogierna ser vetenskapen som en del 

av den materiella verkligheten som besitter den falska kunskapen. För att återgå till 

bakgrunden förklaras 60- och 70- talet som en period av skepticism mot vetenskapliga 

förklaringar medan det andliga fick större slagkraft och teosofin återigen blev populär. Utifrån 

artiklarna att döma ses andligheten som primär men det finns även en indirekt positiv 

inställning till vetenskapen. 

I den senare tioårsperioden har en del förändringar skett där den andliga dimensionen hamnat 

lite i skymundan. Fokus på kroppen och psykets välmående har ökat och kombineras med 

andra hälsoeffekter såsom faran med överkonsumtion av socker. Det förekommer även 

tankemönster av en förening mellan väst och öst. Deepak Chopra är en förespråkare för just 

detta tankemönster och vill förena vetenskapens metoder med österländska tankesystem. 

Detta tankesätt förekommer inom New Age-rörelsen där en integrering av metoder och 

helhetstänkande utgör grundbulten. Det framkommer här att vetenskapen fått större acceptans 

under den senare tioårsperioden vilket ligger i linje med de nyreligiösa rörelsernas anpassning 

mot samhället som längre inte ses som kontroversiella. Mångfalden har gjort att valfriheten 

bland trosåskådningar ses som en självklarhet eftersom kyrkan längre inte har ensamrätt på 

sanningsanspråk.  

 

4.2 Yoga som metod för självförverkligande   

Den vetenskapliga delen betonas mer frekvent under de tio första åren av Sökaren under temat 

självförverkligande. Ett exempel är Maharishi Mahesh Yogis TM-metod som fokuserade på 

vetenskap vilket tilltalade en bredare utövarkrets. Främst skalades den andliga biten bort men 

återfanns under vissa tillfällen i samband med självförverkligande. I dessa fall drogs 

likhetstecken mellan självförverkligande och förening med världssjälen vilket kan kopplas till 

gudomliga inslag.  

Mellan 1998 och 2008 återfanns tecken på självförverkligande tendenser där yoga eller 

meditation som metod förekommer. Självförverkligande som mål har dock hamnat i 

skymundan och förekommer istället under temat om fysiska och psykiska hälsoeffekter med 

färre gudomliga inslag. Vid ett tillfälle förekommer begreppet självförnekelse vilket förklaras 

som en uppgång i en större enhet i förnekelse av sig själv. Konsekvensen skulle därför kunna 

liknas med ett självförverkligande av en förening med det gudomliga.  
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De vetenskapliga förklaringarna tycks ha spelat en väsentlig roll för de som genom yoga ville 

uppnå självförverkligande under de första tio åren. Eftersom vetenskapen accepterades under 

de senare tio åren i sammanhanget yoga och hälsa, enligt Gelfgren, kan den 

självförverkligande aspekten ha förflyttat sig och hamnat under samma kategori.  

 

4.3 Yoga som metod för att uppnå frälsning  

Frälsningsbegreppet förknippas under den första tioårsperioden främst av två yogaprofiler, 

Walther Eidlitz och Swami Narayanananda, som båda lägger sin tyngdpunkt på bhaktiyoga 

(hängivelseyoga). De andra yogaformerna förkastas däremot inte utan ses som beroende av 

varandra. För att uppnå frälsning underkastar man sig det gudomliga och de olika 

yogavägarna ses som olika vägar till Gud eller, om man så vill, frälsning. Patanjalis Yoga 

Sutra är dominerande i förklaringen av yoga för att uppnå frälsning och särskilt accentueras 

astangayoga (den åttafaldiga yogan). Dualismen förklaras men understundom blandas den 

ihop med en enhetssyn som skulle kunna ha sitt ursprung från det nyandliga eller vedanta. 

I artiklarna för den senare tioårsperioden beskrivs återigen den klassiska yogan och Patanjalis 

Yoga Sutra. Däremot återfinns en underton av kritik i hur yogan populariserats och tappat 

grepp om ursprunget. I artiklarna förklaras även yoga som en metod att använda så som man 

själv behagar men också som ett avslut på den materiella världen och ett tillstånd i samadhi. 

Den individuella utövningen blir tydlig i de olika tekniker som presenteras för att uppnå 

frälsning/upplysning. Dessutom förklaras olika begrepp om upplysning, vilket kommer 

förklaras ytterligare nedan i sektionen 4.6 Olika benämningar för upplysning.  

Den förändring som skett är att artiklarna försöker förklara ursprunget för den klassiska yogan 

samtidigt som den fortfarande är färgad av samhället och den äldre nyandligheten. I fråga om 

frälsningen har det under de senare tio åren fått en mer individuell karaktär där metoden kan 

användas för egen vinning istället för att uppgå i det gudomliga eller samadhi. 

4.4 Individuell yogautövning 

Den individuella yogautövningen under de tio första åren återfinns främst hos Maharahi 

Mahesh Yogis TM-metod. Det individuella syns i det personliga och dessutom hemliga 

mantra som utges personligen till varje elev. Resultaten påverkar dessutom individen på ett 

personligt plan vilket gör att utövaren kan använda denna metod för personlig vinst. Yogan 

blir dessutom i vissa fall en individuell metod i och med att den kan ses som en del av en 
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större rörelse. Den delen kan alltså flyta fritt och i sin helhet appliceras i kombination med 

andra liknande tankemönster.  Förutom detta förklaras den tantriska yogan som individuell 

eftersom den även har personliga förmåner och utgår från individens egen kapacitet.  

När det gäller den senare tioårsperioden märks den individuella yogautövningen främst i 

bokrecensioner om hemmaövningar. När dessa böcker florerar blir de tillgängliga för en större 

läsarkrets som kan ta till sig de illustrationer på kroppsliga övningar representerade i 

böckerna, och i den nischade yogatidning som recenseras. Den individuella yogautövning blir 

i detta sammanhang mer integrerad i samhället och ses inte som lika kontroversiell som 

tidigare. Frisk menar att yogafenomenet således kan ha gått över från att vara en 

kontroversiell alternativ åskådning till ett mer accepterat fenomen hos allmänheten. 

 

4.5 Kollektiv yogautövning  

Den kollektiva yogautövningen utgörs främst av utövare som befinner sig på ett ashram. 

Artiklarna i den första tioårsperioden beskriver vikten av gemenskapen mellan utövarna och 

att individen avsätter ett heltidsengagemang för denna verksamhet. Yogautövningen behöver 

således inte direkt vara kollektiv. Utövarna har gemensamma mål som de försöker förverkliga 

individuellt, exempelvis att göra världen till en bättre plats. Dessa utövare har främst andliga 

eller existentiella skäl till varför de vill ingå i ett större sammanhang och accentuerar 

helhetssynen på kropp och själ. 

I den senare tioårsperioden utgör den kollektiva yogautövningen en blandning av andra 

andliga trosåskådningar. På Ängsbackafestivalen i Molkom kommer nyandliga intresserade 

för att prova på en blandning av nyreligiösa aktiviteter så som kundaliniyoga. Här presenteras 

ett smörgåsbord där sökarna kan plocka som de vill och deras mål är främst att uppnå 

personlig utveckling. Att plocka som man själv behagar samt fokus på individen härstammar 

från teosoferna vilket beskrivs i bakgrunden. Kundaliniyogan som kom till Sverige var 

dessutom en sekulär form av yoga som kunde användas som metod för den nyandliga kretsen. 

Individen väljer hellre några få hjärtefrågor att engagera sig istället för att sluka ett helt paket 

som skulle innebära ett heltidsengagemang. Globaliseringen och den ökade kontakten med 

andra trosåskådningar har gjort att varje individ valfritt kan blanda sin egen kompott. Även i 

lagen om religionsfrihet som kom 1951 skulle kunna vara en bidragande faktor som gjorde 

detta möjligt.  
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4.6 Olika benämningar för upplysning 

De olika benämningarna för upplysning beskrivs de första tio åren som nivikalpa samadhi och 

tat twam asi. Dessa innehåller främst teistiska och filosofiska tankemönster och grundar sig i 

olika hinduiska och filosofiska skrifter. Här kan två yogaprofiler urskiljas; Swami 

Narayanananda och Walther Eidlitz som båda beskriver dessa benämningar för upplysning.  

I den andra tioårsperioden förklaras ytterligare begrepp för upplysning såsom atman-

brahman, samadhi och Nirvana. De har religiös förankring och återknyter till de hinduiska 

skrifterna. Mellan dessa två årtionden sker ingen större förändring i begreppens betydelser. 

Det som kan urskiljas är att i den senare tioårsperioden har begreppen för upplysning blivit 

fler och fått en tydligare individuell karaktär.  

 

4.7 Atman och brahman 

Atman och brahman tillhör vedantatraditionen som förespråkar helhet vilket sker när självet 

uppgår i världssjälvet. Jonson använder detta synsätt när han förklarar den andliga 

dimensionen i sitt yogautövande och kallar det för ”Yogasofi”. Även Eidlitz använder sig 

flera gånger om fenomenet atman och brahman och talar om en förening med det gudomliga 

utifrån hinduiska skrifter. Denna helhetssyn återfinns som ett typiskt element hos New Age-

rörelsen enligt Olav Hammer och är genomgående för atman- och brahmanprincipen.  

Det sista årtiondet i Sökaren förklaras frälsningen i atman- och brahmanprincipen som lycka. 

Denna lycka nås genom att man ser sitt eget rätta väsen vilket är atman som anses vara den 

sanna naturen. Även om lycka är något som medföljer frälsningen är det bundet till den 

materiella världen och det liv vi lever nu. Människans välmående ligger därmed i centrum och 

den andliga dimensionen är inte lika påtaglig som den var i den första tioårsperioden.  

 

4.8 Karma och reinkarnation 

När det gäller begreppen karma och reinkarnation är dessa oftast inbakade i texter som både 

implicit och explicit nämner yoga. Under den första tioårsperioden ses yoga som en urgammal 

metod där reinkarnation och karma följer med konceptet. Därmed har begreppen 

omdefinieras.  
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Under den senare tioårsperioden återfinns några begreppsförklaringar av karma och 

reinkarnation. Oftast återgår författaren till de hinduiska källorna och förklarar även teosofins 

inblandning för omdefinieringen av begreppen. Reinkarnationstanken förklaras i artiklarna 

som en form av mänskliga återfödslar vilket är typiskt för det västerländska esoteriska 

ursprunget. Denna ligger i linje med teosofins förklaring av reinkarnationen som nämns i 

bakgrundsdelen.  Här återspeglas en kritik över hur den hinduiska reinkarnationstanken 

omdefinierats till något den ursprungligen inte är och därmed försöker dessa artiklar rätta till 

misstaget.  

 

4.9 Diskussion 

Sammantaget kan man urskilja vissa förändringar som återspeglas i samma linje som den 

forskning som presenterats under forskningsläget. För att återgå till Sigurdsons tes om det 

postsekulära tillståndet som betyder att man insett att religionens tillbakadragande faktiskt 

inte skett, kan yogautövningen vara ett exempel på detta eftersom den i flera olika 

sammanhang i samhället urskiljs. Sökarens yogaartiklar under den senare tioårsperioden tycks 

även ha minskat vilket skulle kunna kopplas till det Frisk förklarar som engagemang i 

speciella hjärtefrågor. Yoga som fenomen har förflyttats till mainstreamkulturen och skulle i 

så fall kunna existera i sig själv vilket Ezzy förespråkar i artikeln om New Age och trolldom. 

Skulle det i så fall betyda att yoga har gått från att klumpas ihop med New Age-rörelsen till 

att endast ha karaktäristiska drag från den och vara sitt eget fenomen? Man kan även diskutera 

om den någonsin varit en del av New Age-rörelsen och endast klumpades ihop med 

resterande alternativa åskådningar som förekommer i Sökaren.  

 

Denna studies kontextuella bakgrund är av intresse eftersom Sökaren befinner sig under olika 

tidpunkter i undersökningen. Religionens relation till samhället är ett ämne som återkommer 

och blir således viktigt även i denna diskussion. Habermas menar att religionen numera syns 

på den politiska arenan men också kulturellt. Hur det religiösa landskapet numer ter sig, i och 

med den religiösa mångfalden, blir intressant att reflektera kring eftersom olika 

trosåskådningar förekommer i det offentliga.  Gelfgren beskriver den svenska folkkyrkan som 

stark och kulturbärande trots att Sverige ser sig själv som ett mångreligiöst samhälle, och 

samtidigt som sekulärt. Utifrån detta resonemang kan jag inte undgå att notera den 

underliggande tonen av självmotsägelse. Om folkkyrkan så länge spelat så stor roll som 
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Gelfgren med fler hävdar, vilka konsekvenser får de alternativa åskådningarna i det Svenska 

samhället? Nu kan man argumentera för att religionens roll är var persons ensak. Dessutom 

skulle antagligen flera som utövar yoga idag förneka den religiösa kopplingen och hänvisa till 

den medicinska vetenskapen och dess forskning som visar på positiva hälsoeffekter.  

 

I Sökaren har under den senare tioårsperioden även de typiska och så kallade ”klassiska” 

yogabegreppen ersatts. Till exempel är begreppet frälsning ersatt med lycka, men metoden är 

densamma. Fokus verkar ligga mer på den materiella världen, det vill säga kroppen, och det 

liv som levs nu. Betyder det att yogautövningens religiösa bit skalats av och i så fall, vad 

säger det om religionens roll i samhället?  

 

5. Förslag på vidare forskning 

Det är intressant att notera att de fyra yogaprofilerna enbart är män. För vidare forskning vore 

det därför intressant att studera denna orsak och dess betydelse för yogautövningen genom att 

applicera ett genusperspektiv.   
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6. Bilagor 

 

Intervjutranskription 

 

Transkription av Intervju med Håkan Blomqvist 6/3 – 2012 kl 17.00 

 

 Kan du berätta lite om dig själv och din relation till Sökaren? 

 

Sökaren var en livsåskådningstidskrift som fanns mellan 1964 och 2008. Och att jag har en 

koppling till den det beror på att jag har sysslat med livsåskådnings- och UFO frågor som hör 

ihop. Jag har dessutom skrivit många artiklar i Sökaren och jag var mer eller mindre fast 

medarbetare under några år på 80-talet. Så jag kände Sven Magnusson väl och vi hade mycket 

kommunikation. Och att jag kom in på det berodde helt enkelt på att när man studerar UFO 

som jag gör så fanns UFO artiklar med i Sökaren och den vägen leder till att jag började läsa 

tidskriften. Det ena gav det andra. 

 

Kan du berätta lite mer om Sven Magnusson? 

 

Ja, han var ju en väldigt, ska säga fascinerande idealist tycker jag. Allstå han levde helt för 

Sökaren, det var hans livsverk kan man säga. Han var en sökartyp själv inom livsåskådningen. 

Han hade prövat allt möjligt; frikyrklighet, spiritualism, teosofi, UFO och allt möjligt sådant 

där. Och han var även en filosofiskt intresserad sökare kan man säga, och han hittade ingen 

tidskrift som motsvarade det han skulle vilja ha. Han sa att han själv för nästan egen terapi 

startade Sökaren för att göra en tidskrift som han skulle vilja ha. Och det startade han med 

1964 helt utan journalistisk erfarenhet och tidskriften var till en början ganska liten. Sven 

bodde även väldigt primitivt, han var vegetarian och levde väldigt enkelt, asketiskt kan man 

säga. Han bodde från början i en lite inhyrningslägenhet i Stockholm. Sen blev det väl en liten 

etta på söder, den hade allting. Han hade sin säng, han hade sin redaktion. Han gjorde allt i ett 

litet rum. Så Sökaren var hans värld och det är en ganska fantastisk idealsim. Om man ser det 

kulturhistoriskt är det ju en jättefin insatts som en person har gjort under väldigt långt tid. Jag 

tycker det är jättestarkt att hålla igång en tidskrift mellan 1964 och 2008, i stort sett ensam. 

Det är imponerande.  
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Hur tror du att Sökaren stämde överens med den tidsandan som var då, under de åren som den 

utgavs? 

 

Den speglade tidsandan framförallt under 70-talet. På 60- och 70-talet kom mycket av så att 

säga Gurus från Indien och Sven tog ju upp mycket av det här i tidskriften. Yoga blev 

populärt, nyandlighet blev populärt kan man säga, meditation blev populärt och gröna vågen 

hade vi då också. Det här speglade han i sin tidskrift så den är väldigt bra på det viset att man 

kan följa tidsandan i hans artiklar. Men han hade själv en viss linje i det hela. Han tyckte inte 

om, så att säga, att den skulle vara sensationellt och populärt utan ville att det skulle vara en 

seriöst sökande tidskrift. Det var viktigt för honom. För honom var det här en allvarlig fråga 

och han ville liksom inte göra sensation av det och det speglade även mycket hans egens 

inställning till hela ämnesområdet på det viset.  

 

Så vilka reaktioner fick Sökaren från samhället då? 

 

Från början hände inte så mycket. Sökaren var så liten, men han blev mer och mer erkänd 

med tiden därför att han lyckades knyta väldigt bra och kända skribenter till sig. Det gjorde att 

det blev en kvalité på materialet som är ganska unikt för en tidskrift som håller på med så 

udda ämnen. Deet var även hans mottsättning litegrann, att skapa en kvalitetstidskrift inom 

det här ämnet. Samtidigt hade man naturligtvis artiklar som tog ut svängarna om säger så. Han 

kunde få ganska mycket kritik, framförallt kunde han få kritik från kristet håll eftersom han 

var själv ganska kritisk till den dogmatiska kristendomen. Men det fina, tycker jag med 

Sökaren eller med Sven Magnussons hållning var att han tillät den öppna debatten. Alltså 

både företrädare och motståndare fick komma till tals på nästan sina egna villkor. Generellt 

censurerade han inte. Bara det var kvalité så var det okej. Och det var fint tycker jag. Det var 

en ganska unik position. Sigtunastiftelsen har jag jämfört det med som även om den var 

kristen i grunden tog den in alla åsikter i debatten.  

 

Vilka var det som läste tidskriften och vart kunde man få tag på den?  Vilka platser? 

 

Det var många bibliotek som prenumererade på Sökaren. Vi hade ju på Norrköpings 

stadsbibliotek exempelvis. Men sen var det de som prenumererade. Det var ju dels de som var 

intresserade av parapsykologi, psykisk forskning, sen de som var intresserade av 

livsåskådningsfrågor, UFO, teosofi, spiritualism, yoga, meditation och hälsokost. Han var en 
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väldig ivrare för hälsokost såsom vegetarisk livsföring. Det var ett ganska brett spektrum kan 

man säga. Men samtidigt, i och med att den inte var populärt skriven, riktades den ändå till de 

som var, ska jag säga lite mer intellektuella kan man nog säga, eller som ville läsa 

kvalitetsmaterial i de här ämnena.  

 

Hur många nummer var det som gavs ut? 

 

Det var olika under åren. Från början var det 6 nummer, sen var det 8 och till och med 10 

nummer per år under en period. Efter hand blev Sven mer erkänd och han fick även statligt 

stöd från kulturrådet, ingen större summa, men tillräckligt så att han åtminstone kunde leva på 

tidskriften under några år, själv då. Fast, när man säger leva på, då ska man ha klart för sig att 

han levde väldigt sparsamt, väldigt snålt. Han hade inte bil och hans lägenhet var liten. Sven 

rökte eller drack inte och han levde väldigt sparsamt och enkelt på det viset.  

 

Hur många exemplar var det som trycktes?  

 

Som trycktes kanske jag inte vet säkert, men han hade som mest 3000 - 3500 prenumeranter 

har jag för mig. Det står i och för sig i min artikel. Första delen av 80-talet var det väldigt 

många prenumeranter. Sen gick det lite neråt efterhand.  

 

Det verkar som Sökaren skriver om två olika sätt att se på yoga där den ena är lite mer 

gymnasistisk praktisering och den andra mer åt andligt/ spirituellt/ religiöst inriktat.  På vilket 

sätt skiljde man på dessa och gjorde man det medvetet eller omedvetet? 

 

Jag vet ju inte vad han hade för inställning till yogan men jag tror han ville presentera båda 

sidorna i sin tidskrift för det finns artiklar om både och, det som är mer gymnastiskt och det 

som är mer andligt. Så jag tror att han ville spegla rörelsen som sådan. 

 

Hur upplever du att allmänheten såg på de här nyandliga fenomenen och New Age på 60 - och 

70- talet i Sverige? 

 

Från början på 70-talet var jag själv mer aktiv, på 60-talet var jag så ung så det är lite svårt att 

säga men det blev mera erkänt i slutet på 60-talet i början på 70-talet, framförallt på 70-talet. 

Det var lite inne att vara med i grön vågen då till exempel, meditation, UFO vad väldigt 
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populärt, massor av föreningar växte upp och många började syssla med allt möjligt inom 

nyandlighet och yoga. Kurser i yoga började komma på ett sätt som inte funnits tidigare. Så 

det blev mer en del av kulturen, mera erkänt helt enkelt.  

 

Så om du jämför det med de senaste 20 åren, vad kan du se för någon skillnad då? 

 

Allting är mycket mer nu. Det finns mycket mer kurser och kursgårdar. Allt är så att säga 

mycket större nu. Det är fler som slåss om marknaden om man säger så. Sökaren var ganska 

ensam på sin tid när den startade. Det fanns få tidskrifter inom nyandligheten på den tiden. 

Det fanns spiritualisternas tidskrift, det fanns teosofernas tidskrift och Sökaren. Sen kom en 

del UFO tidskrifter efter hand. Men det fanns inte den här marknaden som finns idag, inte den 

här mångfalden. Idag är det ju som ett stort träd där det finns hur mycket som helst att välja 

på.  

 

Så tror du att Sökaren har haft någon betydelse för yogautövningen idag? 

 

Ja, det har den nog men det är svårt att säga. Jag är själv inte sådär insatt i yogan men helt 

klart är att artiklar om yoga i Sökaren haft en ganska stor genomslagskraft. De som var 

intresserade av de här ämnena, de läste Sökaren. Och ja, var man lite intresserad av yoga, då 

kanske man läste den artikeln. Den kanske man tog kontakt med den gruppen och började 

med yoga. Så jag tror den hade ganska stor genomslagskraft inom sin sfär så att säga.  

 

Hur valde ni vad som skulle vara med i tidskriften? 

 

Jag var bara en av skribenterna så jag var inte med och valde, men jag kunde naturligtvis ha 

synpunkter ibland. Svens sätt att välja var fram för allt utifrån kvalité. Han ville att det skulle 

vara seriöst så att säga. Det var genomgående, plus att båda sidor skulle få komma till tals, 

och det ser man skärskilt i de sista åren där det finns mycket debatter i artiklearn, för/emot på 

olika sätt. Han var angelägen om att spegla den debatten. Sen hade han väldigt många 

frilansare som jag knutna till sig och han knöt sådana till sig som han visste, eller som han 

själv tyckte skrev seriöst. Så jag tror, om man ska jämföra med många populärtidningar, att 

Sökaren var ett väldigt seriöst alternativ.   
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Gloslista  

 

(x): Hämtade ordagrant från Knut A. Jacobsens ordlista i boken Hinduismen.  Dessa återfinns 

på sidorna 343-354.  

(z): Hämtade från Barbara Patañalis bok: Yoga: Discipline of Freedom: The Yoga Sutra 

Attributed to Patanjali; A translation of the text, with commentary, introduction, and glossary. 

Jag har sammanställt orden. 

(y): Hämtat från B.K.S Iyngars bok Light on the Yoga Sutras of Patanjali. Min 

sammanställning av orden.  

 

(artikel): Dessa är hämtade från artiklar i Sökaren eftersom de inte kan återfinnas i några av 

de andra böckerna.  

 

Sanskritord  

A 

asana  Kontroll av kroppen med hjälp av sittställningar, centralt i yoga (x) 

asana-pranayama ett av de två paren i det första hjulet av den åttafaldiga yogan. (y)

   

ashram  levnadsstadium; eremitage, centrum för meditation och yoga (x) 

astangayoga  den åttafaldiga yogan, viktig systematisering av yoga som 

frälsning (x) 

atman  självet, den oföränderliga principen (x) 

avidya  falsk kunskap (x) 

B 

bhaktiyoga  en frälsningsmetod karakteriserad av kärlek eller hängivelse åt en 

  personlig gud (x) 

brahma  varandets grund, den yttersta verkligheten (x) 

C 

citta-vrtti-nirodha  upphörande av sinnets aktiviteter (z) 

chakra  kraftcentra i kroppen (x) 

D 

dhyana-samadhi  det sista hjulet av den åttafaldiga vägen. Individen överlämnar sig 

själv till den universella anden. Detta kallas Isvara pranidhana (z) 

(Dyana=meditation) (x) 
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G 

gunas beståndsdel, de tre guna sattva, rajas och tamas är de tre 

beståndsdelarna av den materiella principen (prakrti); egenskap (x) 

guru  lärare, religiös ledare (x) 

H 

hathayoga  form av yoga med vikt på kontroll av andningen och kroppen (x) 

I 

Isvara Gud, i samkhya en purusa som aldrig har varit bunden till 

återfödelse utan är evigt frälst (x) 

Isvara-pranidhana Benämningen på det tredje hjulets syfte angående individens 

överlämnande av sig själv till den universella anden (y) 

J 

jnanayoga en metod för frälsning karaktäriserad av kunskap om självet som 

passivt och helt skilt från kroppen, sinnesorganen och de mentala 

organen, och avstående från alla aktiviteter. (x) 

K 

kaivalya  isolation (x) 

kaivalya pada  namnet på den fjärde sektionen i Yoga Sutra (z) 

karma  handling och resultatet av handlingar (x) 

karmayoga en metod för frälsning karakteriserad av deltagande i normala 

världsliga handlingar utan intresse för handlingens frukter (x)

  

Kundalini gudinna, kvinnlig kraft som håller till i den subtila kroppens 

charka, hon ska väckas och förenas med Shiva i det högsta charka 

(x) 

L 

layayoga rening av kroppens ådror och uppväckandet av kundalini-kraften 

(x, s. 256)   

M 

moksa  frälsning från återfödelse (x) 

mantra  heliga ljud som reciteras, används i ritualer, meditation och yoga 

(x) 

mantrayoga ljudyoga, använder ljud för att förverkliga den gudomliga 

verkligheten (x, s. 256) 
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N 

nirvana  utslocknande (x) 

nivikalpa samahadi ”Där smälter organismens nervenergi, kroppsmedvetande, 

viljestyrka och intellekt samman med medvetandet, och det 

mänskliga medvetandet smälter samman med det universella 

medvetandet” (artikel) 

P 

Padas  sektion i Yoga Sutra (z) 

prakrti  den materiella principen (x) 

pratyahara-dharana  ett par som innefattar det andra hjulet i den åttafaldiga yogan (y) 

Prana andning, kraft i kroppen som aktiveras genom pranayama, 

kanaliseras genom nadi (x) 

purusa  självet, den oföränderliga principen (x) 

R   

Rajas  energidelen av den materiella principen, prakrti (x) 

Rajayoga  den klassiska yogan presenterad i Yoga Sutra (x, s. 256) 

S 

sadhaka  ”sökare” (z) 

sadhana  frälsningsväg (x) 

sadhana pada  den andra sektionen i Yoga Sutra (z) 

Samadhi  koncentration (x) 

Samadhi Pada  den första sektionen i Yoga Sutra (z) 

Samsara  raden av återfödelse (x) 

Sattva  klarhet, en del av den materiella principen, prakrti (x) 

siddhayoga.   En yogaform som vill uppväcka kundalini-kraften (artikel) 

sutras  grundläggande text som är en samlig korta meningar (x) 

svadhyaya  självstudering (y) Iyngar  

Swamis  titel för lärare (artikel) 

 

T 

tamas   den mörka delen av den materiella principen, prakrti (x) 

Tapas  askes, asketisk värme (x) 

Tat tvam asi   ”det är du” (artikel) 

V  
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Vibhuti Pada  den tredje sektionen i Yoga Sutra (z) 

Y 

Yoga Sutra  Grundläggande text för yogasystemet (x) 

yama-niyama det andra paret av det första hjulet i den åttafaldiga yogan (y) 
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