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Abstract 

In recent years, the Internet has exploded with different kinds of social media, 
where a significant function is to share your life in text and images. This changes 
how we form our identity, our religious identity included. The aim of this paper 
was to study how Instagram forms a space for the creation and development of 
religious and spiritual beliefs. For this purpose, Instagram updates from five 
women with yoga oriented Instagram accounts have been analyzed in relation to 
two theories: Paul Heelas’ och Linda Woodhead’s theory of a spiritual revolution 
and Heidi Campbell’s theory of networked religion.  

 
The aim of the study was to explore how these women presented themselves in 

their Instagram flow and what part religion and spirituality had in their 
presentations. The method used was thematic content analyses. Four themes were 
identified: (1) immanent and transcendent religion, (2) the unique self, (3) the 
holistic idea and (4) thoughts about the universe and the earth. 

 
The conclusion when analyzing the data in relation to the selected theories was 

that religion and spirituality have a central part in the texts that was published 
with the pictures and that the women expressed and described religion and 
spirituality in a way that can be understood in accordance with both the theory of 
a spiritual revolution and the theory of networked religion, especially with 
references to storied identity, shifting authority and convergent practice.  

 
Nevertheless, some parts of the result couldn’t fully be explained through these 

theories and there were some parts of the result that showed that the theories 
might need some development or adjustment, for example regarding gender roles 
and female religiosity in the contemporary society. 

 
Nyckelord: Instagram, religion, andlighet, yoga, auktoritet, självidentifiering  
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 
Sverige sägs vara ett av världens mest sekulariserade land (Forskning och 
framsteg, 2004) och just religionens minskande betydelse i västvärlden, har de 
senaste decennierna varit ett populärt ämne inom religionssociologins 
forskningsområde. Samtidigt har andlighet blivit ett allt populärare ord. Holism, 
kropp – och – själtänkande, yoga, meditation, mindfulness, balans och harmoni är 
begrepp som idag är vanligare i den allmänna västerländska kulturen än vad 
traditionellt kristna begrepp är (Heelas & Woodhead, 2005: 1).  

Internet är en plattform på vilken många idag får kontakt med religion och 
andlighet och formar sin egen tros - och livsåskådning. Religion och andlighet 
skapas på ett nytt sätt – genom sociala relationer online. Vissa religioner finns 
endast i ”cyberspace” och många människors tro är inte möjlig att kategorisera 
som en specifik religion, utan är en blandning av olika religiösa och andliga 
uttryck, på grund av att de strukturer som gäller på internet är ständigt 
föränderliga och traditionella hierarkier tenderar att plattas ut. Bloggare, Tv-
personligheter och andra kända profiler som utger sig för att ha kunskap om 
religion och andlighet kan till exempel axla rollen som religiösa auktoriteter, 
endast genom att de anses vara auktoriteter och får ett godkännande från gruppen 
(Campbell, 2011: 65-68). 

Fotodelningsapplikationen Instagram är ett populärt socialt medium med över 
300 miljoner användare som varje dag publicerar 70 miljoner bilder och videos 
(Instagram, 2015). Vissa användare har miljontals följare, utan att vara kända 
utanför mediet. Andra blir kända på grund av sitt användarkonto och baserar hela 
sin karriär på det. Sommaren 2012 skapade jag ett instagramkonto och har sedan 
dess varit en aktiv användare. Länge följde jag endast mina vänner, men det 
senaste året har jag även börjat följa användare som jag inte har någon personlig 
relation till, såsom kända personer och personer vars liv (i alla fall det de 
presenterar på Instagram) inspirerar mig på olika sätt. På Instagram finns konton 
inriktade på allt ifrån resor och politik till kläder och inredning, träning, kost och 
hälsa. Bland dem jag följer finns några yogainriktade konton.  

Yoga blir alltmer populärt i vårt samhälle, både som träningsform och livsstil, 
och ökningen märks även på sociala medier som Instagram, som kanske även i sig 
bidrar till ökningen. Avancerade yogapositioner med, framförallt, kvinnor i vackra 
miljöer med uppmuntrande bildtexter är idag ingen ovanlig syn för någon som 
utforskar Instagram. Som blivande gymnasielärare i religion har jag 
uppmärksammat de bildtexter som många användare med yogainriktade konton 
skriver, då de är fulla av uttryck och beskrivningar av religion och andlighet. Jag 
har börjat intressera mig för vad dessa texter egentligen innehåller – vilken 
gudssyn presenteras? Och vilken människosyn? Dessa, till synes, lyckliga, 
välmående och medvetna kvinnor, vad baseras deras tro på? Och vad är enligt 
dem meningen med livet? 
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1.1. Syfte och mål  
Min uppsats ämnar undersöka hur de texter som dagligen följer bildinläggen på 

fotodelningsapplikationen Instagram utgör en arena för religiösa och andliga 
uppfattningar, där människor kan inspirera och inspireras i skapandet av sin 
enskilda religiösa identitet. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur användare 
med yogainriktade Instagramkonton presenterar sig själva och vilken plats 
religion får i denna presentation. Jag ska se om man kan finna några gemensamma 
drag i beskrivningarna, som kan tolkas utifrån teorin om en spirituell revolution. 
Vidare är mitt syfte att undersöka om religion beskrivs på ett sätt som skiljer sig 
från den traditionella och institutionella religionen och kan ses som tecken på vad 
Heidi Campbell kallar nätverksreligion. Genom att empirisk studera detta genom 
en tematisk innehållsanalys önskar jag belysa ämnet religion på internet. 

1.2. Frågeställning 
• Hur använder fem kvinnor med populära yogainriktade Instagramkonton 

religion och andlighet i sitt flöde? 
• Hur kan detta förstås utifrån Heelas & Woodheads teori om spirituell 

revolution och Campbells teori om nätverksreligion, framförallt med fokus 
på auktoritet? 

1.3. Avgränsning 
Jag har valt att fokusera min uppsats på de icke-officiella och icke-

institutionella formerna av religion och andlighet. Med detta menas de religiösa 
och andliga föreställningar som existerar utanför de religioner vars övertygelser 
och praxis är föreskrivna, reglerade och socialiserade av en specifik, organiserad 
organisation. Medan officiell religion är relativt ordnad, så utgör icke officiell 
religion ett urval av oorganiserade, motstridiga, heterogena och föränderliga 
övertygelser och praxis (McGuire, 2002: 148, 113). Världsreligioners användning 
av Internet kommer jag således inte inkludera. Jag är intresserad av den 
individuella religionen i det moderna samhället och religioner utanför det 
officiella och institutionella öppnar i högre grad upp för människor att konstruera 
sina egna trosföreställningar. Den religion och andlighet jag fokuserar på kan vara 
svårdefinierad, just eftersom den verkar inom så lösa ramar. På grund av att en 
övergripande definition kan vara svår att skapa, kan jag komma att benämna den 
religion och andlighet jag finner uttryck för i textmaterialet som alternativ 
andlighet, eller använda titlar som andra forskare använder. 

Även kring begreppet Internet måste en avgränsning ske och jag väljer här att 
rikta in mig på sociala medier och mer specifikt fotodelningsapplikationen 
Instagram. I min studie kommer jag att fokusera på text och inte på bilder. En 
analys av både bild och text skulle bli för omfattande för en C-uppsats och jag 
finner textmaterialet mer givande, då det innehåller tydligare referenser till 
religion än vad bilderna gör. Textmaterialet är intressant nog för min studie och 
jag ser ingen avgörande nackdel i att exkludera bilder. Förutom bildtexter och 
taggar inkluderas även bilder som består av text i mitt material.  
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Anledningen till att jag valt att avgränsa min frågeställning till yoga är att det är 
en praktik och/eller livsåskådning som tilltalar människor i det västerländska 
samhället och ständigt ökar i popularitet. Det finns således ett stort utbud material. 

1.4. Forskningsgenomgång 
Forskning kring religion och internet visar att människors liv online och offline 

är nära relaterade till varandra. Mia Lövheim (2013a: 52), professor i 
religionssociologi vid Uppsala Universitet, menar att utvecklingen av personlig 
digital media har gjort interaktion genom media mer närvarande i människors liv 
och att individers uttryck för religiös identitet online och deras liv offline idag 
integreras med varandra. Religion online utgör alltså inte en annan form av 
religion, utan utvecklas snarare parallellt med religion offline. De senaste åren har 
en ny term utvecklats för att beskriva den religiösa praktiken online, nämligen 
digital religion. Medieforskaren Heidi A. Campbell (2013: 2-4) skriver att detta 
kan definieras som den bro som binder ihop den religiösa praktiken online och 
offline. Det betyder att medan Internet förbättrar möjligheterna för religiöst 
praktiserande utanför institutioner, bidrar digital religion även med att förankra 
religiös identitet så att det som sker och utvecklas online kan anknytas till livet 
offline. På så sätt skapar digital religion förutsättningar för meningsskapande i 
vardagslivet. Digital religion kan sägas vara en direkt motsats till traditionellt 
strukturerade religiösa institutioner, men ställer samtidigt samma typ av 
ontologiska frågor som religiösa institutioner och traditioner vanligtvis har gjort.  

Forskning kring religion och internet visar även att människor i allt större 
utsträckning har möjlighet att vara producenter av religiösa berättelser och 
trosuppfattningar, och inte endast mottagare eller konsumenter av levererad 
religiös praxis (Lövheim, 2013a: 48). Paul Heelas, professor i religion och 
modernitet, och Linda Woodhead, professor i religionssociologi (2005: 2-4) 
diskuterar i sin bok Spiritual Revolution; why religion is giving way to spirituality 
hur dessa förändringar kan ses i ljuset av ett pågående kulturellt skifte. Från att ha 
format sitt liv utifrån objektivt satta regler, plikter och skyldigheter, lever man nu 
utifrån ens egna, subjektiva erfarenheter och detta, menar Heelas och Woodhead, 
definierar den västerländska kulturens utveckling. Deras teori om en spirituell 
revolution står för en alternativ förklaring till religiös förändring, mot den tidigare 
dominerande sekulariseringsteorin. De menar att sekularisering – alltså den 
process genom vilken religionen förlorar betydelse i samhället såväl som i 
medborgarnas medvetande, i takt med ökad modernisering – visserligen försvagar 
vedertagen religion, men att andlighet baserad på personlig erfarenhet och 
välstånd växer och tar över i dess ställe. Denna typ av andlighet kan ta över sina 
föregångare inom bara några decennier, vilket skulle betyda en spirituell 
revolution (Heelas & Woodhead, 2005: 31). 

David Voas, professor i befolkningsstudier, och Steve Bruce, professor i 
sociologi (2007: 43), argumenterar för sekulariseringsteorin och är kritiska till 
ifall en spirituell revolution kan bli gällande. De menar att det är en liten chans för 
en sådan revolution att inträffa i den förutsebara framtiden. Okonventionell 
andlighet är inte en kraft mot sekularisering, utan är snarare ett tecken på att den 
sker. Den holistiska idén, som det subjektiva skiftet innebär, kan ha goda chanser 
att överleva i den sekulära framtiden, men i sin mer spirituella form är det inte 
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troligt att den kommer att klara sig bättre än de redan etablerade religionerna, 
vilket innebär en sekularisering.  

Heelas och Woodhead (2005: 7) menar att många människor idag beskriver sig 
som spirituella, men inte religiösa och att man ofta hör personer säga att de inte 
tillhör någon speciell religion, men ”tror på något”. Det finns många studier som 
tar upp ”alternativ andlighet”, såsom New Age och trosuppfattningar som 
innefattar en holistisk idé om kropp och själ. Ändå är det svårt att konkret 
kategorisera denna typ av tro och vad den innebär. Enligt Liselotte Frisk, 
professor i religionsvetenskap, finns det inte längre färdiga titlar som täcker hela 
religioner, eftersom samhällen idag placeras i större system i och med att 
människor har utökade möjligheter till kontakt världen över. Religioner kan inte 
längre sägas vara lika enhetliga som de en gång varit, eftersom de i allt högre grad 
är sammankopplade med varandra. Vetskapen om mångfalden av religioner och 
att elementen hos en religion inte är bättre än en annans gör att individer kan 
skapa sin egen religion utifrån personliga val (Frisk, 2009: 4-5). Att särskilja 
religioner med olika titlar, så som man tidigare gjort är inte heller rimligt eftersom 
element från skilda religioner idag blandas omedvetet. Exempel på detta är hur 
man i västvärlden blandar element från hinduism och buddhism, eftersom 
människor inte har tillräckligt kunskap om dem (Frisk, 2002. Citerad av Frisk, 
2009: 5). Frisk (2009: 3-4) föreslår att man bör fokusera på att sätta all icke-
officiell och populär religiositet i kontrast till den institutionaliserade religionen, 
istället för att tala om ”ny religiositet” som en separat kategori. 

Den icke-officiella religionen lockar kvinnliga anhängare, eftersom den ger 
utrymme för att ”vara sig själv”, vilket adresserar kvinnors situation i det moderna 
samhället, som innebär dubbla antaganden på arbetsmarknaden och i hemmet. Det 
menar Linda Woodhead (2008: 188), som jag nämnt ovan. Alternativ andlighet, 
New Age och holistiska terapier är sådana exempel, bland vilka man kan se en 
tydlig överrepresentation av kvinnliga anhängare.  

Förändrade religiösa mönster inkluderar även förändrade auktoritetsmönster. 
Mycket av forskningen kring internets konsekvenser för religiös auktoritet kan 
kategoriseras i två motstridiga teman; att utvecklingen av internet lett både till ett 
försvagande och ett stärkande av religiös auktoritet (Cheong, 2013: 82). Paulinie 
Hope Cheong, docent vid Hugh Down School of Human Communication i USA, 
menar att å ena sidan utmanas traditionella trosuppfattningar av den tekniska 
utvecklingen, då nya det öppnar upp för tillgångar och influenser som människor 
kanske inte har i sin kontext offline. Å andra sidan menar vissa att digital media 
kan ses som en tillgång och möjliggör ett återtagande av legitimitet och tilltro från 
människor (Cheong, 2013: 72-73).  

Lövheim (2013b: 163-165) menar att förändrade religiösa auktoritetsmönster 
kan ses i relation till hur kvinnor använder digitala medier för att ta upp religiösa 
och existentiella ämnen. Hon poängterar att unga kvinnor idag, genom sina 
bloggar, går in i en auktoritativ roll som tidigare varit utsedd för män, t.ex. präster 
och imamer och att de därför bidrar till de nya religiösa auktoritetsmönstren. 
Utvecklingen av digital media gör att religionen idag i stor utsträckning blir synlig 
genom ”privata” frågor, där kvinnors traditionella kompetenser i form av att 
hantera relationer och värderingar är avgörande, vilket kan omskriva traditionella 
hierarkier.  
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1.5. Material 
Instagram är, sedan oktober 2010, ett socialt medium genom vilket över 300 
miljoner användare över hela världen delar med sig av bilder och videos. På 
Instagrams hemsida presenteras det som ett program eller en app (program som 
laddas ner till mobiltelefoner kallas appar, en förkortning av applikation) som kan 
laddas ner gratis till framförallt mobiltelefoner och som används för att ta, 
redigera och publicera bilder och videos. Varje dag publiceras 70 miljoner inlägg 
på Instagram. Vilka som kan se det man publicerar väljs av var och en av 
användarna. Man kan ha ett offentligt konto så att vem som helst kan ta del av 
bilderna, eller ett privat så att endast de personer som skickat en förfrågan och 
blivit godkända kan se dem (Instagram, 2015). Varje användare har ett privat 
flöde där alla bilder från användare man följer hamnar. Poängen med Instagram är 
att man kommunicerar genom att gilla och kommentera varandras bilder. Längre 
dialoger mellan användare sker inte i lika stor utsträckning som inom andra 
sociala medier, som exempelvis Facebook. På många användarkonton står endast 
följarna för kommentarerna och den användare som publicerat bilden eller videon 
tar alltså inte del i någon dialog. Ofta skrivs dessutom kommentarer utan någon 
uttryckt önskan att få svar. Instagram är ett exempel på ett sykront flerpartssamtal, 
eftersom grundprincipen är att meddelanden ska kunna nås och läsas av flera 
personer samma stund som de skrivs (Svenningsson, Lövheim & Bergquist, 2003: 
49). 

Till varje bild eller video som delas finns möjligheten att skriva en text, men 
detta är valfritt. Skriver man in ett snabel-a (@) framför användarnamn blir det 
möjligt att komma direkt till dennes profil genom att klicka på namnet i fråga. 
Man kan också göra ord sökbara genom att skapa taggar, genom att skriva fyrkant 
(#) innan ordet. Söker man på yoga kommer då alla bilder upp där bildtexter eller 
kommentarer innehåller #yoga. Har man en privat profil kan endast ens följare 
gilla och kommentera det man lägger upp och taggar syns inte för allmänheten – 
man kan inte göra bilder sökbara. Ofta används taggar för att beskriva en bild eller 
video utan att behöva skriva en sammanhängande text. Genom att använda en 
tagg som finns på fler bilder blir det lättare för andra att hitta bilden och man ökar 
chanserna att få fler följare.  

I min undersökning har jag valt att rikta in mig på användarkonton som drivs 
av svenskar, dels för att avgränsa mig i det väldigt stora utbud av material som 
Instagram erbjuder, och dels för att jag anser att det är rimligare att kartlägga 
inlägg av människor från samma religiösa kontext. Att exempelvis jämföra 
svenska konton med amerikanska skulle kräva en mer omfattande analys än den 
jag kan göra inom ramen för min uppsats, eftersom religionen i Sverige och USA 
har så olika roll.  

I Sverige har var tredje person Instagram. Kvinnor är mer aktiva än män 
(Internetstatistik, 2015). Även bland yogainriktade Instagramkonton verkar det 
finnas en tydlig överrepresentation av kvinnor, vilket är intressant för denna studie 
på grund av kvinnors överrepresentation i nyreligiösa och spirituella aktiviteter 
över lag (Woodhead, 2008: 188). Tidigare forskning visar dessutom på förändrade 
auktoritetsmönster inom religionen, med kvinnors mer framträdande roll. Att det 
är på detta vis har betydelse för mitt val av material; kön blir relevant, då mitt 
resultat eventuellt inte bara visar på religiösa förändringsprocesser, utan även på 
kvinnors religiositet i det moderna samhället. I mitt material finns endast kvinnor 
representerade på grund av att de konton med flest följare som jag, under min 
urvalsprocess, stött på drivs av kvinnor. Ålder och social klass är variabler jag inte 
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tar hänsyn till, dels eftersom dessa variabler inte alltid är tydliga på alla 
användares profiler och dels eftersom min frågeställning inte kräver några sådana 
specifikationer. Dessa kan givetvis ha betydelse för vad man uttrycker på 
Instagram, men den diskussionen kommer alltså inte vara inkluderad i min 
uppsats.  

Jag har analyserat texter från alla de inlägg som de valda användarna postat 
under två veckor. Lördagen den 2 maj 2015 började jag samla ihop och spara mitt 
material och detta datum, vid midnatt, blev således sluttid för tvåveckorsperioden. 
Eftersom jag endast undersökte svenska användarkonton utgick jag från svensk 
tid. Materialet utgörs av 209 inlägg. På Instagram framgår inte specifika datum för 
när bilderna är publicerade, utan endast hur många dagar eller veckor som gått. 
När en bild är över en vecka gammal ändras måttet från dagar till veckor, vilket 
gör att två bilder kan markeras med exempelvis ”fem veckor”, trots att det skiljer 
några dagar mellan dem. Jag har dock valt att gå på denna markering och 
undersöka alla bilder som utges vara två veckor eller nyare. I min analys har jag 
fokuserat på bildtexter och inte bilderna i sig, med undantag om själva bilden är 
text. Detta eftersom orden säger mig mer, då de tydligare än bilderna refererar till 
religion och andlighet (se bilder). 

 
Till vänster: användare1, inlägg 44, hämtad: 2015-05-02. Till höger: användare5, inlägg 20, 

hämtad: 2015-05-02 

1.5.1 Urval 
Jag har inte använt mig av någon speciell metod för mitt urval. Sökning på 

Google (sökord: svenskar + yoga + instagram) ledde mig till några svenskar som 
är kända på grund av att de gör yoga och vilkas instagramkonton har många 
följare.  Jag sökte även på Instagram efter svenska användare med yogainriktade 
konton. Under mina sökningar fann jag taggen ”alltomyoga”, som skapats genom 
hemsidan alltomyoga.se. Enligt hemsidan är Allt Om Yoga en av Sveriges äldsta 
yogasajter. Den drivs ideellt och har som syfte att skapa ett forum för 
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yogaintresserade (Allt Om Yoga, 2015) Besökarna har där uppmanats att använda 
taggen i sina bilder på Instagram som på något sätt är kopplade till yoga och 
utifrån dessa har man sedan listat fem svenska yogatjejer på Instagram. Listan 
ledde mig också till en del av mitt material. Utöver taggen ”alltomyoga” har jag 
inte använt mig av taggar i mitt materialsökande, eftersom det inte var en 
tillräckligt givande sorteringsmetod, då jag ville ha användarkonton med många 
följare och det inte går att göra en sådan avgränsning när man söker på taggar. 

Anledningen till att jag valt användarkonton med många följare är tvådelad. 
För det första kan man anta att användare med många följare uttrycker sig på rätt 
sätt i den bemärkelsen att de publicerar de drag av den spirituella revolutionen 
som människor attraheras av, till exempel värdesättandet av självet, oberoende av 
all yttre påverkan vi utsätts för varje dag, som olika ideal för hur vi ska se ut, äta 
och träna. För det andra visar antalet följare något om hur mediet i sig fungerar. 
Instagram är ett socialt nätverk som går ut på att dela med sig av ens vardag. De 
valda användarna har uppenbarligen lärt sig hur man använder Instagram för att 
nå ut till en stor grupp människor, vilka i sin tur leder till fler följare. Då det visas 
öppet på Instagram vilka man följer och vilka bilder man gillar och kommenterar, 
så kan man ta efter varandra och populära konton sprids snabbt. Detta kan även 
tyda på en viss auktoritet. Användare med många följare kan således visa tecken 
på det mina valda teorier uttrycker och är intressanta för att de uttrycker dessa 
fenomen på bra sätt. Som en avgränsning här har jag valt konton med minst 2000 
följare, eftersom det, vid sökning, framstår som många för ett användarkonto 
inriktat på yoga. Det finns dock en stor skillnad i antal följare mellan de 
användare som är kända utanför Instagram och de som inte är det. En av dem är 
internationellt känd och verksam och har över en miljon följare, medan andra inte 
har något kändisskap och endast har några tusen följare. Detta ser jag inte som 
något problem för min studie, utan snarare som något som kan vara en tillgång 
och göra materialet mer intressant. De studerade användarna har även publicerat 
olika många inlägg under den valda perioden för min studie. Detta gör dock inte 
mitt resultat förvrängt, eftersom de gemensamma dragen jag funnit och 
presenterar i mitt resultat är lika centrala i de olika flödena, i relation till antalet 
inlägg.  
 
De användare jag valt att ha med i min undersökning är följande: 

• Användare1, 1,3 miljoner följare, 52 inlägg under tvåveckorsperioden. 
• Användare2, 21, 700 följare, 71 inlägg under tvåveckorsperioden. 
• Användare3, 6361 följare, 28 inlägg under tvåveckorsperioden. 
• Användare4, 2866 följare, 17 inlägg under tvåveckorsperioden. 
• Användare5, 2323 följare, 41 inlägg under tvåveckorsperioden. 

 (Instagram, 2015-05-02) 
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Kapitel 2 Teori 

 
Jag kommer att använda följande teorier som utgångspunkt i analysen av mitt 
material. Utifrån dem kommer jag formulera frågor som jag ställer till texterna. 

2.1. Bakgrund till Heelas & Woodheads teori om en spirituell 
revolution 
Heelas och Woodhead (2005: 3-6) förklarar bakgrunden till sin teori utifrån vad 
de kallar det subjektiva skiftet. Det innebär skiftet från en värld där människor ser 
sig själva som först och främst tillhörande en etablerad och ”given” ordning, till 
en där människor i allt större utsträckning lever utifrån kontakt med sitt inre, sina 
känslor, erfarenheter och relation till sig själv.  Heelas & Woodhead (2005) kallar 
det förstnämnda för ”life-as religion” och det andra ”subjective-life spirituality”. 
Inom life-as religion har man bilden av att människors huvudsakliga källa till 
mening är en transcendent, ”högre” och ”större” makt, som är ”ovan”. Ett högre 
värde i livet ges till den som är en del i en tradition eller en gemenskap och lever 
en livsstil som står över det individuella självet. Högre auktoriteter har den 
centrala rollen för att styra ens liv och bevilja verkligt värde till det när individen 
utför sina plikter och skyldigheter. Dygd och ”det goda livet” är karaktäriserat av 
uppoffring, disciplin eller att tygla de aspekter av en själv som leder en bort från 
det en bör göra. Heelas & Woodhead (2005) menar att modern kultur utvecklas 
bort ifrån denna och mot subjective-life spirituality, där den enskilde blir källa till 
mening och där målet är att bli sin egen auktoritet. ”Det goda livet” uppnås genom 
att leva sitt liv fullt medveten om sig själv, hur man berikar sitt eget liv och blir 
”den man verkligen är”. Sammanfattningsvis kan sägas att skiftet som Heelas & 
Woodhead (2005) beskriver är ett skifte från ett nyckelvärde till ett annat; från 
anpassning efter en utomstående auktoritet till autentisk kontakt med sitt unika 
inre. Dessa går inte att förena med varandra, då de exempelvis helighåller olika 
faktorer; en transcendent auktoritet respektive utvecklingen av det unika 
subjektiva livet. 

Heelas och Woodhead (2005: 4) förtydligar att den subjektiva religionen, som 
får en allt större plats i den moderna kulturen, är långt ifrån något nytt och att man 
även kan anta att life-as religion alltid är nödvändigt i ett samhälle för att 
organisera och reglera det sociala livet. Trots detta menar de att skiftet till en 
subjektiv religion definierar den kulturella utvecklingen i västerländsk kultur. 

2.2. Heelas & Woodheads teori om spirituell revolution 
Givet att detta skifte pågår, så kan man anta att den heliga eller religiösa sfären 

i samhället påverkas; att den religion som är förenlig med idén om subjektets 
centrala roll kommer att klara sig bättre än den som utgår ifrån tanken om mening 
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anpassad efter en högre, transcendent auktoritet. Genom sin studie har Heelas och 
Woodhead funnit bevis på en sådan korrelation; mellan subjective-life spirituality 
och tillväxt samt life-as religion och minskning (Heelas & Woodhead, 2005: 6). 
Att religionen ger plats för andligheten i samhället visar både på sekularisering 
och sakralisering. Heelas och Woodhead (2005: 78) menar att varken 
sekulariseringsteorin eller sakraliseringsteorin på egen hand kan förklara 
förändringarna i väst, eftersom de samexisterar. Idén om det subjektiva skiftet kan 
bidra med en förklaring av både tillväxten och minskningen. Heelas och 
Woodhead hävdar den spirituella revolutionen på följande sätt: 

 
1. Life-as forms of the sacred, which emphasize a transcendent source of 

significance and authority to which individuals must conform at the 
expense of the cultivation of their unique subjective-lives, are most likely 
to be in decline; 

2. Subjective-life forms of the sacred, which emphasize inner sources of 
significance and authority and the cultivation or sacralization of unique 
subjective-lives, are most likely to be growing. (Heelas & Woodhead, 
2005: 6) 

 
Vinnare på den spirituella marknaden i det moderna samhället blir de som 

lockar den växande grupp människor, för vilka det subjektiva livet är den primära 
källan till mening. De vinner eftersom de ”bringar det heliga till liv”, alltså 
möjliggör för människor att förbli trogna sig själva och att skilja så lite som 
möjligt mellan personlig och spirituell utveckling (Heelas & Woodhead, 2005: 
10). En spirituell revolution blir gällande när aktiviteter utifrån en holistisk tanke 
attraherar och engagerar fler människor än aktiviteter i församlingar, kopplade till 
life-as religion. Aktiviteter utifrån en holistisk tanke karaktäriseras av målet att 
vägleda människor till ett liv i enlighet med deras innersta, så att deras unika liv 
kan växa och utvecklas. Exempel är yoga, reiki, meditation, tai chi och 
aromaterapi (Heelas & Woodhead, 2005: 7).  

2.3. Campbells teori om nätverksreligion 
Campbells teori behandlar idén om att Internet förändrar religionen och att det 
kan ses som en reflektion av bredare mönster i samhället. Allmänhetens religiösa 
utövning och förståelse sträcker sig ofta utöver den traditionella religionen, vilket 
gör att religiösa symboler och berättelser frigörs från den traditionella tron, 
rekonstruerar spirituell mening i vardagen och skapar hybrider av olika religiösa 
komponenter, även det som tidigare setts som icke-religiöst. Denna religion kallas 
för den ”levda religionen” och syns tydligt online, i nätverksreligionen. Teorin 
föreslår att religionen, framförallt den online, påverkas av särdrag hos Internet, 
såsom utjämning av traditionella hierarkier, främjande av omedelbar 
kommunikation och svar samt tillgång till helig information eller information som 
tidigare ansetts privat. (Campbell, 2011: 65-68). Campbell presenterar fem 
centrala drag som definierar nätverksreligion, vilka är networked community, 
storied identity, shifting authority, convergent practice och multisite reality 
(Campbell, 2011: 67-83). Jag har valt att fokusera på tre av dessa som jag tycker 
passar bra för mitt valda material: 
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Storied identity 
Traditionellt har forskare studerat religiöst identitetsskapande utifrån hur grupper 
eller institutioner genom integrering, konsolidering och kontroll skapar en viss, 
bestämd identitet. Idag uppmärksammas dock i allt högre grad hur religiöst 
utövande online skapar nya möjligheter för människor att uttrycka sin religiösa 
tro och livsstil, som inte finns inom den traditionella religiösa kontexten. Detta 
uppmuntrar religiöst experimenterande, vilket leder till alternativa, mer 
personliga trosberättelser och individuella meningssystem. Utformandet av 
flerdimensionella identiteter syns bland annat hos många religiösa bloggare, som 
ofta skriver om deras individuella religiösa erfarenheter. Genom att 
uppmärksamma vissa frågor eller dela vissa länkar på sin blogg parallellt med sin 
personliga förståelse av religion och andlighet visar de upp sin egen identitet. 
(Campbell, 2011: 71-73)   
  
Shifting authority 
På grund av att internet – och religiösa gemenskaper och identiteter online – är så 
formbart, utan några strikta strukturer, skapas nya auktoritära personer. Internet är 
en plats där redan accepterade auktoriteter prövas i och med att personer såsom 
deltagare i debattforum och bloggare kan få makt genom att anses vara källor till 
religiös kunskap. Campbell menar att internet främjar uppkomsten av ”instant 
experts”, vilket möjliggör för människor att, genom att bistå med viss expertis, nå 
en auktoritativ ställning utan den träning, utbildning eller initiationsrit som hade 
behövts offline. Forum online kan även ta upp diskussioner som vanligtvis är 
reserverade för institutioner och stärka människor på ett sätt som inte är möjligt 
offline. Internet kan därför ses som ett hot mot redan etablerade auktoriteter, men 
kan också bistå som en tillgång, då auktoriteter utanför internet använder det som 
en kanal för att nå ut till människor (Campbell, 2011: 74-75). 
 
Convergent Practice 
På internet finns möjligheter att förändra traditionell praxis på ett sätt som är en 
större utmaning för kyrkliga organisationer offline, då det är ett nätverk där 
ritualer och information från flera källor kan blandas. För många innebär den 
religiösa utövningen online en myllrande marknad av spirituella trosformer och 
tolkningar som de inte har tillgång till i livet offline. Internet ger människor 
verktygen för att ändra sedvanor och till och med ge ett värde till dem. Exempel 
på detta är de hyllningshemsidor och minnesritualer som uppkom efter Michael 
Jacksons död 2009 (Campbell, 2011: 76-78).  En del forskare menar att detta inte 
är något nytt, utan att människor alltid skapat personlig religion genom att 
kombinera institutionaliserad och populär religion och det heliga med det 
profana. Vad internet gör är att göra detta ”hopplock” normalt i och med att det 
blir mer tillgängligt och synligt för den vidare kulturen (McGuire, 1997, citerad i 
Campbell, 2011: 79).  

2.4. Förändrade auktoritetsmönster 
Som jag skrivit i forskningsgenomgången kan mycket av forskningen kring 

internets konsekvenser för religiös auktoritet kategoriseras i två motstridiga 
teman; att utvecklingen av Internet lett både till ett försvagande och ett stärkande 
av religiös auktoritet. Cheong ser en paradox i detta; samtidigt som Internet bidrar 
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med kunskap utanför den religiösa auktoritetens makt, vilket kan vara ett hot, så 
kan kunskapen och kommunikationsmöjligheterna innebära att människor, på ett 
bättre sätt, kan diskutera religiösa angelägenheter med auktoriteter och att 
relationerna mellan dem blir närmare och mer personliga, t.ex. genom sociala 
nätverk som Facebook (Cheong, 2013: 82-83).  

Lövheim (2013b: 163-164) skriver om hur kvinnor använder digitala medier för 
att ta upp religiösa och existentiella ämnen och därigenom förändrar religiösa 
auktoritetsmönster. Hon poängterar att unga kvinnor idag, genom sina bloggar, 
går in i en roll som tidigare varit utsedd för manliga auktoriteter och att de därför 
bidrar till de nya religiösa auktoritetsmönstren. Lövheim menar vidare att det är 
intressant att bloggares position som auktoriteter etableras genom interaktionen 
med läsarna. Hon skriver om det Lynn Schofield Clark kallar konsensusbaserad 
auktoritet, där det är enighet hos gruppen som ger en person auktoritet. Digital 
media öppnar idag upp för att exempelvis bloggare, programledare och 
skådespelare kan bli religiösa auktoriteter och skapa religiös förändring utifrån 
tolkning, förmedling och konsensus snarare än formell utbildning och en position 
tilldelad av en religiös institution (Lövheim, 2013b: 164). Schofield tar upp TV-
värden Stephen Colbert som exempel på detta. Hon menar att hans religiösa 
auktoritet kommer från hans förmåga att tolka religionen utifrån det moderna 
samhället, vilket accepteras av en större grupp människor (Schofiled 2011, citerad 
av Lövheim, 2013b: 164). På samma sätt kan kvinnliga bloggare bli religiösa 
auktoriteter, genom deras roll som rådgivare och förebilder, eftersom de har 
förmåga att känna igen sig i olika kontexter där unga kvinnor möter religion i 
dagens samhälle och skapa en vägledande, vänskaplig relation, med hög 
igenkänningsfaktor, som leder till en auktoritativ roll. Utvecklingen av digital 
media gör att religionen idag i stor utsträckning blir synlig genom ”privata” 
frågor, såsom värderingar, moral, etik och existentiella frågor. Samtidigt blir 
gränsen mellan det offentliga och privata alltmer otydlig, vilket skapar ett tomrum 
som gör kvinnors traditionella kompetenser i form av att hantera relationer och 
värderingar avgörande, vilket kan omskriva traditionella hierarkier (Lövheim, 
2013b: 165). 

Bloggar skapar kommunikation mellan offentlig och privat sfär i och med att 
offentligheten bjuds in till att läsa privata saker, samtidigt som de kopplar 
individer till den offentliga arenan eftersom de är en del av nya mediala nätverk 
(Mortensen & Walker, 2002: 258, citerad av Lövheim, 2013b: 158). Genom att 
dels ta upp olika existentiella frågor rörande unga kvinnors liv, och dels inleda 
kollektiva diskussioner innehållande religiösa och kulturella normer och ideal, så 
bryter dessa kvinnor skiljelinjen mellan det privata och det offentliga (Lövheim, 
2013b: 165).  

2.4. Arbetsmodell 
De teorier jag valt har hjälpt mig att välja vilket teoretiskt perspektiv min 
forskning ska utgå ifrån. Perspektivet definierar vidare min utgångspunkt, var jag 
befinner mig någonstans; inom ramarna för de valda teorierna bestäms vad som 
ska studeras. Eftersom full objektivitet inte är möjlig inom någon forskning så 
krävs en hög nivå av noggrannhet i tolkningar och slutsatser, vilket ett perspektiv 
underlättar (Ahrne & Svensson: 2011: 188-190). Teorierna har även som roll att 
hjälpa mig att förstå vad det jag ser betyder, jag blir tvungen att lyfta blicken och 
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se på verkligheten som något visst istället för något allmänt. Med perspektivet 
kommer även en viss uppsättning begrepp, som blir relevanta att förstå för att 
kunna studera och analysera det jag valt att forska om. Begreppen i en teori 
synliggör vad jag bör vara speciellt uppmärksam på när jag går igenom mitt 
material (Ahrne & Svensson, 2011: 185, 190).  

Två centrala begrepp för min uppsats är religion och andlighet, vad som 
definierar dem och skiljer dem åt. När jag letar efter religion och andlighet i mitt 
material använder jag de definitioner som Heelas och Woodheads använder sig av 
i sitt särskiljande av begreppen. För att definiera och särskilja dessa begrepp utgår 
de från det de kallar för ”life-as” – och ”subjective-life” religion, vars innebörd 
jag beskrivit i ovan, i kapitel 2. 1. De kategoriserar dem vidare som ”life-as-
religion” respektive ”subjective-life” spirituality, vilket betyder att det de kallar 
religion går in under definitionen av ”life-as” - religion och andlighet under 
”subjective-life” spirituality. 

Tolkning av data är grundläggande och framförallt inom kvalitativ forskning, 
eftersom forskaren här befinner sig relativt nära de miljöer och människor som 
studeras. Även på grund av att all data och empiriskt material inom kvalitativ 
forskning måste passera mig som forskare innan det analyseras och presenteras 
blir tolkningsprocessen mycket central (Ahrne & Svensson, 2011: 184-185). Till 
min hjälp kommer jag därför ha en uppsättning analysfrågor när jag tolkar mitt 
material, som formulerats utifrån mina valda teorier. För att hitta uttryck för 
religion och andlighet i materialet, i relation till Woodhead och Heelas teori om 
spirituell revolution, kommer jag leta efter uttryck för en immanent respektive 
transcendent religion och hur meningen och målet med livet, samt hur ett lyckligt 
liv, uppnås. Jag kommer också leta efter tecken på vad Campbell kallar ”storied 
identity” och ”convergent practice”, i användarnas uttryck för religion och 
andlighet. En grundläggande skillnad mellan ”life-as” – och ”subjective-life” 
religion är människans relation till auktoriteter; är vi menade att leva i enlighet 
med en transcendent och objektivt organiserad ordning eller att följa jaget och 
våra tolkningar av det inomvärldsliga? För att ta reda på vilken typ av auktoritet 
som uttrycks på de användarkonton jag studerat på Instagram kommer jag därför 
utgå från vad Campbell benämner som ”shifting authority” i sin teori om 
nätverksreligion. Jag kommer utifrån detta att söka efter olika uttryck för 
auktoritet. Utifrån hennes teori är det intressant att se om de valda användarna 
hänvisar till någon transcendent, gudomlig auktoritet, vilket hör ihop med ”life-
as” religion eller hänvisar till jaget och det inomvärldsliga, vilket hör ihop med 
”subjective-life” spirituality. Dessutom ska jag undersöka om det finns några 
tecken på det Shoefield Clark kallar konsensusbaserad auktoritet. Mina 
analysfrågor är följande: 
 

• Ger de studerade användarna uttryck för en immanent eller en 
transcendent religion? 

• Uttrycker de mening med livet kopplad till en holistisk tanke?  
• Hur beskriver de vägen till ett lyckligt liv?  
• Hänvisningar de studerade användarna till transcendenta auktoriteter eller 

till jaget och det inomvärldsliga, i anknytning till religion och andlighet? 
• Finns uttryck och beskrivningar som tyder på att de studerade användarna 

har en auktoritativ roll i relation till sina följare, på ett sätt som kan tyder 
på konsensusbaserad auktoritet?  
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Kapitel 3 Metod 

Detta kapitel består av en presentation av vilken metod jag använt mig av för min 
studie, vilka kriterier för validitet jag ställt i centrum, min egen relation till 
forskningen och min förförståelse i ämnet, samt de etiska avvägningar jag gjort 
och på vilket sätt jag analyserat materialet.  

3.1. Tematisk innehållsanalys 
Jag har valt att använda mig av tematisk innehållsanalys eftersom jag vill 
undersöka vad som sägs och inte hur det sägs. En innehållsanalys innebär ofta att 
forskaren kodar textmaterialet och kategoriserar det som är av intresse i vissa 
teman och ämnesområden. Dessa kategoriseringar är ofta relativt okomplicerade. 
Då forskaren inte bara söker efter ett tydligt och observerbart innehåll, utan även 
efter det som ligger under ytan, för att det ska bli möjligt att utforma mer 
djupgående frågor om det man undersöker, behöver man dock även utgå från ett 
tolkande perspektiv (Bryman, 2011: 290). De teman som forskare identifierar 
bildas av de motiv som är återkommande i texten som studeras och är resultatet av 
upprepad läsning av de texter som utgör data. Detta tillämpas sedan på data, som 
kan kategoriseras. Teman skapas alltså av materialet och fungerar sedan som 
analysmetod på samma material (Bryman, 2011: 528). De tematiska kategorierna 
är grundläggande för hela studien. Utan dem har forskaren varken något att 
beskriva, jämföra eller förklara (Ryan & Bernard, 2003: 85).  

Ryan och Bernard (2003: 85) menar att analysera en text på detta sätt innebär 
att: (1) upptäcka teman och subteman, (2) bestämma vilka teman som är viktiga 
för just min studie, (3) rangordna de teman jag funnit utifrån hur betydelsefulla de 
är, och (4) koppla dem till min teoretiska modell. Teman kan både hittas från data 
(en induktiv ansats) och från forskarens teoretiska förståelse av forskningsämnet, 
som utvecklas utifrån forskarens genomgång av tidigare forskning, valda teori, 
egna förförståelse och det som är allmänt accepterat i den kontext hen befinner sig 
i (Ryan & Bernard, 2003: 87-88). Det finns dock svårigheter med denna metod, 
dels på grund av att min egen medvetenhet om återkommande idéer och teman i 
materialet sannolikt kommer att avspeglas i min analys (Bryman, 2011: 527-529), 
och dels på grund av att explicita teman ofta är sällsynta (Ryan & Barnards, 2003: 
85). Till hjälp kan därför forskaren använda sig av ett förbestämt ramverk för den 
tematiska analysen av kvalitativa data, ett sätt att tänka när det gäller vad man ska 
leta efter och hur man ska hantera teman och data (Bryman, 2011: 529). Ryan och 
Bernard (2003: 89-93) rekommenderar att man håller ögonen öppna för följande i 
sökandet efter teman: repetitioner, lokala typologier eller kategorier, metaforer 
och analogier, övergångar, likheter och skillnader, språkliga kopplingar, saknade 
data och teorirelaterat material. I min studie kommer jag använda mig av; 

- Repetitioner - återkommande teman.  
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- Likheter och skillnader - hur de studerade användarna diskuterar ett tema, 
hur de skiljer sig åt eller liknar varandra, både när det gäller hela texter och 
specifika meningar.  

Min analys kommer vara av ett något mindre ingående slag; jag kommer se till 
mer övergripande likheter och skillnader, ofta förekommande repetitioner osv. 
Språkligt kommer jag dock göra en närmare analys, där jag exempelvis studerar 
ordval.  

I min analys kommer mina teman fungera som analysfrågor, utifrån vilka jag 
kategoriserar materialet. Jag har en abduktiv ansats, vilket innebär att jag utgår 
från idén om vad jag enligt teorin tror mig kunna se i materialet och formulerar 
mina analysfrågor, teman och kategorier allteftersom, i en parallell process. 
Frågorna jag ställer emot mitt material är därför både formulerade utifrån mina 
teorier och det jag läst i mitt material. Under processen utvecklas således det 
empiriska materialet, samtidigt som teorin successivt justeras och förfinas. 
Abduktionen kan därför sägas ligga mellan den induktiva och deduktiva ansatsen. 
Liksom den induktionen utgår den från empiriska fakta, men den inkluderar även 
teoretiska föreställningen, som inom den deduktiva ansatsen (Alvesson, M & 
Sköldberg, K, 1994: 42). Jag tror mig på detta sätt kunna upptäcka teman, 
bestämma vilka teman som är viktiga för just min studie, rangordna de teman jag 
funnit utifrån hur betydelsefulla de är, och koppla dem till min teoretiska modell 
(Ryan & Bernard, 2003:85).  

3.2. Validitet 
Målet med min undersökning är inte att förstå vad människor egentligen menar 

och vilken verklighet som finns bakom texten, utan endast vad som skrivs, vilka 
ord, formuleringar och beskrivningar som används, som uttrycker religion och 
andlighet. Identifikation av teman ger dock inga givna teman, eftersom det inte 
finns någon korrekt uppsättning av termer som väntar på att bli upptäckt (Ryan & 
Bernard, 2003:103). Som jag beskrivit ovan finns en mängd olika tekniker för att 
ta fram teman, vilka ger olika resultat. Ryan och Bernard (2003: 103) menar att 
det inte finns något definitivt sätt att visa på validitet, men att vara tydligt och att 
utgå från någon form av enighet ökar chanserna. Om forskaren är tydlig med sina 
bedömningar kan läsare sedan diskutera forskarens slutsatser och andra kan pröva 
resultatet. Detta har även stor betydelse utifrån ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv. Om världen ses som socialt skapad kan inte en enskild forskares 
representation av verkligheten ses som ”sanningen”. Därför är det viktigt att 
öppna upp för diskussion genom tydlighet och att ställa sig främmande inför saker 
man ser som självklarheter, med hjälp av bestämda teorier. Genom att leta efter 
repetitioner i mitt material ämnar jag öka validiteten, då repetitioner är något som 
är synligt i textmaterialet oavsett läsare. 

En nära relation till forskningsämnet kan givetvis försvåra skapandet av teman 
och kategorier och det är viktigt att jag som forskare ser till att min egen 
förförståelse och mina egna värderingar inte påverkar analysen för mycket, utan 
att jag ställer mig främmande till materialet. Men detta går inte att helt utesluta. 
Därför är det viktigt att jag är tydlig med mina tillvägagångssätt och val genom 
hela uppsatsen och ett validitetskriterium jag fokuserar på är transparens. Jag 
kommer skapa mina teman utifrån en enighet genom att använda teman som andra 
forskare har tagit fram eller håller med om, genom att utgå från mina valda 
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teorier.  Om resultatet kan prövas av andra kan man även upprätthålla en god 
reliabilitet, vilket är viktigt eftersom det visar att olika forskare mäter samma sak. 
Att använda teman kring vilka det finns en överenstämmelse mellan forskare visar 
även på att teman inte bara är något forskaren hittat på. Ryan och Bernard (2003: 
104) menar här att även om tolkning, av material och analys i slutändan är upp till 
forskarens egen bedömning, så är validiteten i sig beroende av den kollektiva 
åsikten hos forskare.   

Sammanfattningsvis strävar jag efter att uppnå validitet genom att söka efter 
det återkommande i mitt material och genom att ha god transparens i mina 
tolkningar, för att underlätta för andra att bedöma deras giltighet. 

3.3. Min forskningsrelation till ämnet 
En vanlig kritik mot kvalitativ forskning är att den är för subjektiv. Ahrne och 

Svensson (2011: 189) menar dock att denna kritik till stor del är felriktad, då det 
är omöjligt att i någon forskning vara helt objektiv, eftersom det inte finns något 
sätt att uppleva, studera och beskriva verkligheten på ett fullt rättvist sätt. 
Forskning kräver att forskaren väljer perspektiv, vilket gör att man inte kan fånga 
alla möjliga aspekter och nyanser av världen samtidigt. Perspektivet hjälper dock 
forskaren i sin strävan att vara objektiv. Genom att utgå ifrån befintliga teorier 
försöker jag ta ett steg bort ifrån min egen förförståelse och undersöka materialet i 
egenhet av en person med kännedom om forskning inom högre utbildning och 
akademiskt liv mer generellt. Jag hoppas på så sätt kunna få en djupare förståelse 
av betydelsen av de uttryck texterna ger (Bryman, 2011: 503). 

Jag har själv ett Instagramkonto sedan sommaren 2012 och följer några 
yogainriktade användarkonton, eftersom jag själv yogar och för att den livsstil och 
filosofi dessa personer presenterar intresserar mig. Jag skulle dock påstå att jag 
inte inspireras eller lockas av det religiösa eller andliga som förekommer på dessa 
konton, utan att jag snarare ser på detta utifrån mitt perspektiv som student i 
religionsvetenskap. Jag är själv inte troende på detta vis. Jag tror mig ha en balans 
mellan närhet och distans till ämnet, vilket skapar bra förutsättningar för studien. 
Trots min relativt nära relation med ämnet anser jag mig ha tillräcklig distans till 
det och jag ser mitt eget användande av Instagram som en tillgång snarare än 
något negativt. Jag ser min relation till forskningsämnet som god, eftersom jag 
förstår mig på Instagram som medium och har bra kunskap om ämnet och de 
begrepp som kan tänkas dyka upp i materialet, men står ändå utanför den tro som 
presenteras på dessa konton, vilket gör att jag inte har någon personlig relation till 
de beskrivningar av religion och andlighet som jag kan hitta.  

3.4. Etiska avvägningar 
Enligt Codex (2015), samling av regler och riktlinjer för forskning, är internet 

som forskningsområde ännu relativt outforskat. Skydd av individers integritet och 
personuppgifter är ett ofrånkomligt krav, men samtycke är givetvis besvärligt. Det 
så kallade individskyddskravet innebär fyra huvudkrav;  

- Informationskravet: forskaren ska informera de berörda om att forskning 
pågår och om vad syftet med den är. 
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- Samtyckeskravet: de deltagande personerna och de som bidrar med 
uppgifter till forskningen ska ha rätt att själva välja hur länge och på vilka 
villkor de ska delta i studien. 

- Konfidentialitetskravet: deltagarna ska ges konfidentialitet och personlig 
information ska behandlas på ett sätt så att inga obehöriga personer får ta 
del av den.  

- Nyttjandekravet: de uppgifter forskaren samlat in får endast användas för 
forskningsändamål. (Sveningsson, M, Lövheim, M & Bergquist, M, 2003: 
176-181).   

 
Det är här tydligt att vissa svårigheter kommer med forskning över internet. Att 

ta hänsyn till samtyckeskravet är svårt, då de studerade kan vara väldigt många 
och dessutom inte uppger ett riktigt namn eller sin sanna identitet (Sveningsson, 
M, Lövheim, M & Bergquist, M, 2003: 178-180). Av dessa huvudkrav är det 
således endast nyttjandekravet som utan problem går att uppfylla inom forskning 
på internet Den internationella organisationen Association of Internet Researchers 
(A(o)IR) har utarbetat en måttstock för forskare kring etiska riktlinjer för om och 
hur de bör använda material från internet, utifrån två variabler; hur offentlig 
miljön är och hur känslig informationen som finns där är. Är arenan för 
informationen privat och informationen i fråga är känslig kan nog de flesta 
forskare enas om att det är etiskt inkorrekt att genomföra forskningen. Om 
informationen inte är känslig och delas på en offentlig arena kan vissa undantag 
ske från de etiska kraven ovan (Sveningsson, M, Lövheim, M & Bergquist, M, 
2003: 184-186). Som jag skrivit ovan är Instagram ett socialt medium som kan 
vara en mer eller mindre offentlig arena, då användarna väljer om de vill ha ett 
privat eller öppet konto. De användarkonton jag studerat är alla öppna, vilket 
innebär att vem som helst kan se bilderna, utan något särskilt godkännande och 
utgör alltså en offentlig arena. Informationen som delas är visserligen av ett mer 
privat slag, men användarna har själva valt att publicera informationen i det 
offentliga. Sveningsson, Lövheim och Bergquist (2003: 185) menar att 
frågeställning har betydelse för om forskningen är acceptabel eller inte. De menar 
att det exempelvis är skillnad mellan att försöka utreda människors beteenden och 
personligheter och att endast studera textliga språkliga mönster som används 
generellt i samtalen över internet. I min studie undersöker jag visserligen hur de 
enskilda användarnas uttrycker sig kring sin livsstil, identitet och tro, men jag 
försöker mig inte på en analys om dessa människors privata liv, utan fokuserar på 
ordval och så vidare. 

Trots att materialet är offentligt, att användarna delar med sig av informationen 
på eget initiativ och att deras sanna identitet skyddas av användarnamn väljer jag 
att inte avslöja de riktiga användarnamnen. Personerna jag studerat är samtliga, i 
olika grad, kända genom sina användarnamn på Instagram. Jag kan därför inte 
anta att användning av användarnamnen innebär anonymitet, eftersom användarna 
vill bli igenkända på internet genom deras användarnamn (Sveningsson, M, 
Lövheim, M & Bergquist, M, 2003: 182). Trots att de skriver offentligt och 
utifrån sig själva känns det olustigt att ta med användarnamnen, på grund av att 
jag inte kan få deras samtycke. En grundläggande anledningen till detta val är 
även att användarnamnen inte har något värde för min analys.  
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3.5. Tillvägagångssätt för analys 
Jag började min analysprocess med upprepad och noggrann läsning av materialet 
för att skapa mig en bild av innehållet och se vilka röda trådar och gemensamma 
drag som fanns. När jag hade fått en tydlig bild av det började jag kommentera 
varje inlägg medan jag läste, för att kortfattat sammanfatta innehållet.  

Efter detta följde ett andra skede där jag fördjupade mig ytterligare i materialet 
och skapade teman för det. Jag gjorde detta manuellt, genom att läsa igenom 
materialet ytterligare och skapa kategorier utifrån mina kommentarer. Efter en 
första genomgång av materialet hade jag en stor mängd kategorier som jag, efter 
en andra genomgång, omformulerade så att kategorier med sammanhängande eller 
liknande innehåll slogs ihop. Här sökte jag efter repetitioner och likheter och 
skillnader, som jag beskrivit mer ingående i kapitel 3.1. Slutligen rangordnade jag 
de teman jag funnit utifrån hur betydelsefulla de var för mina frågeställningar. 

I ett tredje skede färdigställde jag analysfrågorna, som jag börjat formulera 
under tiden jag läste igenom materialet. Frågorna formulerades både utifrån 
teorierna och materialet. Jag sorterade därefter mina teman utifrån frågorna, vilket 
slutligen ledde till svar på samtliga analysfrågor. Svaren på mina analysfrågor 
tolkade jag slutligen utifrån mina valda teorier. Jag försökte reda ut hur väl 
teorierna gick att tillämpa på mitt material, om en av dem var mer passande än 
den andra, vilka brister som fanns i teorierna i relation till mitt material och hur de 
vidare kan förbättras eller utvecklas. Jag försökte även se om det fanns något i 
resultatet som inte kunde förklaras med teorierna, eller om det visade på en annan 
verklighet än det teorierna påstod. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 

4.1.1. Immanent respektive transcendent religion 
Det finns både tydliga tecken på immanent och transcendent religion i materialet 
jag undersökt. Å ena sidan använder de studerade användarna begrepp som ”gud” 
och ”bön” och skriver om att be om ”gudomlig hjälp”, vilket tyder på att de 
hänvisar till en utomvärldslig, högre makt. Å andra sidan skriver de om den 
mänskliga själens värde, att ”sanningen” och möjligheterna för att finna 
”meningen med livet” finns inom dig själv. Ett tydligt exempel på denna 
blandning av uttryck är användare1 som skriver att “you have the power to make a 
difference and you have the power to heal. Ask for divine help and pray for love. 
It’s not too late to change the world”. Även användare3 skriver om religion som 
något som är både immanent och transcendent, att ”we all want to connect to 
something bigger and better and feel that what we do matters. Inside and outside 
of us”. Uttryck för immanent religion är dock mest vanligt i materialet. 
Dominerande är beskrivningar som uttrycker religion och andlighet inom 
människans sinne och medvetande. Användare5 skriver; 
 

According to certain signs and advices from life these last few weeks, I have some fearless 
believing to do! This is no hokus pokus guys, life (=you) gives you signs all the time, the trick is to 

LISTEN and SEE. I’m not saying it’s easy at first, I’m just telling you the fact. (2015-05-02) 
 

Ofta används begrepp som traditionellt kopplats ihop med en transcendent 
religion på ett sätt som tyder på en immanent religion. Centralt är 
människokroppens höga värde, metaforen ”din kropp är ditt tempel” och 
beskrivningar av hur ”kroppen bör hedras”. Även relationen till naturen och 
människans omgivning beskrivs likt relationen till en transcendent gud. 
Användarna uttrycker känslor, exempel att de är ”tacksamma” eller ”välsignade”, 
som traditionellt är kopplade till religion, men som här uttrycks i samband med 
familj, vänner och till ”livet”.  

4.1.2. Det unika jaget 
Utvecklingen och uppmuntran av det unika jaget uttrycks i en majoritet av 
uppdateringarna jag studerat. Användare2 skriver exempelvis;  
 

I will give my thanks to all the unique people I meet and see in my life. They who give me 
inspiration to be myself without caring if I fit into what people want me to be, look like or do 

(2015-05-02). 
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Gemensamt för de studerade användarna är att uppmuntra till att gå emot 
samhällets normer och att vara ”sig själv”. Inläggen jag studerat tyder på en 
människosyn där människan är tillräcklig och har verktygen för att skapa de liv 
hon vill leva. Användarna hänvisar, i de allra flesta inlägg, inte till någon 
auktoritet och de flesta beskrivningarna av jaget bygger på en idé om att vi är fria 
att vara den vi vill, utan några förväntningar utanför oss själva; ”you need to live 
YOUR authentic truth to be able to receive! Shine your light. Magic is waiting. 
#yogaeverydamnday” (Användare1). Istället poängterar de upprepade gånger 
vikten av att lära och dela med sig, inspirera och inspireras av andra. Taggen 
#inspiration används ett flertal gånger och samma taggar används av flera av 
användarna. Taggen #yogaeverydamnday förekommer exempelvis i 
uppdateringarna av både användaren med flest och minst antal följare. 
Användare4 tackar gruppen hon undervisa i yoga;  
 
From the bottom of my heart: you ALL inspire me, every single one of you. Thank you thank you 

thank you. #yogis #practice #teaching #learning #student #love #yogaeverydamnday #mindful 
#awareness #body #mind #soul  

(2015-05-02) 
 
Att uppmärksamma och visa sina känslor beskrivs också som en förutsättning för 
utvecklingen av det unika jaget. Användarna uppmanar upprepade gånger sina 
följare att le, skratta, gråta, vara ”äkta”, ”avskalad” och ”naturlig” och att känna, 
för att leva ett lyckligt liv.  

Användare1, inlägg 38, hämtad: 2015-05-02 

4.1.3. Den holistiska tanken 
Den holistiska tanken är också gemensamt för användarnas uppdateringar. 

Helheten beskrivs som primär i förhållande till delarna, både när det gäller 
människans olika kroppsdelar och hennes relation till andra människor och till 
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universum. Delarna måste förstås utifrån helheten och inte tvärtom. Användare1 
beskriver detta;  

 
Oneness. We would unite to support those in need and aid would be effortless. We would stop 

thinking in terms of “us” and “them” and start realizing that we are one living, breathing being, all 
in this together. Only the mind separates. So move into your heart. Move into peace. (2015-05-02) 

 
Relationen mellan kropp och själ är en annan central del som materialet 

presenterar, i enlighet med den holistiska tanken. De studerade användarna 
argumenterar för att för att förstå sin plats som en del i en helhet behövs 
medvetenhet om kropp och själ, som är skilda åt. Många gånger uttrycks själen stå 
för jaget. Användare5 uttrycker tacksamhet till sin kropp för allt den gör för 
henne. Hon skriver även att hon under ett yogapass ”seriously connected with my 
body more than I’ve done for a long time”. Att minska avståndet mellan kropp 
och själ beskrivs som ett mål värt att sträva mot, då kontakt mellan kropp och själ 
gör människan ”balanserad” och ”centrerad”, vilket beskrivs som en förutsättning 
för ren lycka och av vissa beskrivs i termer av en form av upplysning, eller 
sanning. 
Att vara balanserad verkar även innebära att ha en varierad livsstil. Flera av 
användarna ger uttryck för att ett gott liv innebär både meditation och dans, grönt 
te och choklad, alkohol och yoga. I dessa inlägg finns en uppmaning om att inte 
strikt leva på ett visst sätt, utan att lyssna till sin kropp (se bild). 

Användare4, inlägg 10, hämtad: 2015-05-02 
 
Den holistiska tanken till trots ger användarna emellertid uttryck för att hjärta 

och själ har en särställning hos människan. Själen beskrivs, som jag exemplifierat 
ovan, som människans jag, men materialet ger flera andra exempel där själen 
beskrivs som människans medvetande och hjärtat beskrivs som den kroppsdel där 
jaget och känslorna finns. Användare1 skriver bl.a. om ”our heart with everything 
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it feels”, ”the sadness fills my heart” och ”my feet ache, but my heart is happy”. 
För att nå kärlek och lycka bör vi därför fokusera på vårt hjärta istället för vår själ. 

4.1.4. Tankar om universum och jorden 
Universum beskrivs som livets skapare och ett antal inlägg beskriver människans 
relation till universum (och till jorden) som religion traditionell beskriver 
relationen mellan människa och gud. Enligt användare5 (se bild) är universum 
vägledande och givande och hon känner tacksamhet inför det. Användare1 
beskriver universum som en älskande stöttepelare i livet; ”The moon and the stars 
and the sun are here for you, know this.” Universum beskrivs också som 
utmanande och prövande för människorna.  

Användare5, inlägg 19, hämtad: 2015-05-02 
 
Över lag tycks det inomvärldsliga ha en viktig roll. Tacksamhet för det jordliga 

livet, naturen, men även till vänner, familj, följare på Instagram och 
yogaklassdeltagare är centralt i materialet. Användarna använder många ord och 
beskrivningar för att presentera sin identitet i relation till naturen och till andra 
människor. Taggar som #yogis och #igyogafam (Instagrams yogafamilj) visar att 
de studerade användarna anser sig ha en nära relation till sina följare.  

Tanken som universum som livets skapare syns även i beskrivningar av 
naturen och jorden. Användare2 uppmanar sina följare att samlas för moder jord 
och användare5 använder flera gånger taggen #earthchild. I flera inlägg används 
naturbegrepp som metaforer för vägledning och stöttning. Användare4 beskriver 
sin syster som sitt “moonlight. When things get dark you are always there to shine 
your light and guide me back home”.  
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4.2. Analys 
För att reda ut på vilket sätt dessa fem kvinnor med populära yogainriktade 

Instagramkonton använder religion och andlighet och hur det kan kopplas till 
mina valda teorier, ska jag nedan besvara mina analysfrågor. 
Min första analysfråga handlar om huruvida de studerade användarna uttrycker en 
immanent eller en transcendent religion. Att materialet beskriver både en 
transcendent och en immanent religion kan tänkas visa på det Campbell (2011: 
71-72) i sin teori kallar storied identity. Hon menar att den komplexitet, mångfald 
och flytande struktur internet bidrar med innebär att människor ofta kombinerar 
olika resurser och sätter samman ett individuellt meningssystem. Enligt henne 
uttrycker ofta religiösa bloggare sin tro på bloggen genom att, med en profetisk 
röst, beskriva deras tro utifrån en personligt definierad religiös riktning. 
Användarna jag studerat blandar i sina texter drag från olika typer av tro i så hög 
grad att det stundtals är svårt att följa en röd tråd, som beskrevs under temat 
”immanent respektive transcendent religion”. Detta kan också tyda på det 
Campbell (2011:79) presenterar som convergent practice. Trots att teorin om 
nätverksreligion utgår från institutionaliserad religion stämmer det likväl in på 
mitt material, som visar att användarna ”klipper och klistrar” ihop personliga 
kombinationer av både det heliga och det profana och från officiella och icke-
officiella religioner, till ett samlat uttryck på sina Instagramkonton.  

Min andra analysfråga söker svar på om användarna uttrycker meningen med 
livet kopplad till en holistisk tanke. Ett gemensamt och ofta förekommande tema i 
materialet är just uttryck och beskrivningar av mål och lycka i livet kopplade till 
ett helhetstänk; mellan människa och natur, människor emellan, mellan kropp och 
själ, m.m., som presenteras under temat ”den holistiska tanken”. Heelas och 
Woodhead (2005: 25) skriver om den holistiska tanken; att de ledande utövarna av 
aktiviteter i den holistiska miljön, såsom yoga, arbetar med vägledning av sina 
deltagare, för att möjliggöra för dem att lära känna och bygga upp sig själva. Detta 
för att kunna blir en del av helheten, både i egenskap av en enskild individ och i 
relation till den större, universella, helheten. De användare jag har valt att studera 
undervisar alla i yoga och kan därför kallas ledande utövare.  Deras uppdateringar 
tyder på en vänskaplig, vägledande och uppmuntrande inställning till sina 
klassdeltagare och följare, som beskrivs i flera teman i mitt resultat. Uttrycken för 
meningen med livet och den holistiska tanken kan stödja Heelas och Woodheads 
teori om en spirituell revolution, då det ingår i vad de beskriver som den holistiska 
miljön, i vilken den spirituella revolutionen växer fram.  

Tredje analysfrågan handlar om hur användarna beskriver vägen till ett lyckligt 
liv. Till viss del går svaret på denna fråga ihop med föregående fråga, eftersom ett 
liv utifrån en helhetstanke beskrivs som grundläggande för ett lyckligt liv. Att bli 
sitt ”sanna jag” är ett annat gemensamt uttryck för lycka i livet och är också 
relaterat till föregående fråga, då närhet till sitt ”jag”, sitt innersta, beskrivs som 
viktig för att bli medveten om den holistiska tanken. Fokus ligger på individens 
möjligheter och svaret på frågan kan sammanfattas med det vedertagna ordspråket 
”att vara sin egen lyckas smed”, som innebär att lycka är resultatet av individuella 
val, utifrån den enskildes känslor. Exemplen under temat ”det sanna jaget” visar 
på att människans känslor har ett högt värde och en central roll i livet, eftersom 
det ”sanna jaget” både hittas med hjälp av och innebär den enskildes känslor. I 
enlighet med detta är de relativt få hänvisningar till en transcendent auktoritet i 
mitt material, vilket hjälper till att besvara min fjärde analysfråga; hänvisar de 
studerade användarna till transcendenta auktoriteter eller till jaget och det 
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inomvärldsliga, i anknytning till religion och andlighet? Frågan kan förstås utifrån 
Heelas och Woodheads (2005: 79-80) beskrivning av hur äldre hierarkiska 
strukturer, där var och en har en bestämd plats, idag konkurrerar med rörliga och 
individfokuserade system och underlättar för människor att ”jobba med sig själv”. 
Författarna poängterar att dessa förändringar innebär ett värdesättande av att 
uttrycka och uppfylla sig själv; att göra vad som ”känns rätt”, ”följa sitt hjärta”, 
respektera andras känslor m.m. Uttryck för att människan har en bestämd plats i 
världen må vara få, men användarna beskriver ändå människans position i relation 
till en högre ordning, om än inte övernaturlig (Under temat ”tankar om universum 
och jorden). Upprepade hänvisningar till universum, jorden och naturen beskriver 
en ”högre vägledning” och visar på att människan inte är helt oberoende av 
omgivningen. Detta tyder förvisso inte på en transcendent religiositet, men visar 
ändå att användarna reflekterar över sitt liv i relation till en form av högre makt, 
utanför människans kontroll. 

Min femte och sista analysfråga berörde huruvida det finns uttryck och 
beskrivningar som tyder på att de studerade användarna har en auktoritativ roll i 
relation till sina följare, på ett sätt som kan tyda på konsensusbaserad auktoritet. 
Materialet visar på de nya auktoritetsmönstren som Heelas och Woodhead (2005: 
3-6) presenterar i sin teori; frånvaro av en transcendent auktoritet och fokus på 
jaget och det inomvärldsliga, med vägledande och uppmuntrande auktoriteter. 
Själva hänvisar de studerade användarna ytterst lite till auktoriteter, både i form 
av andra människor och en gud. Uttrycken för en transcendent gud är få och i 
relation till andra människor uttrycks snarare hur de inspirerar och inspireras av 
andra. Att låta sig inspireras av andra kan dock tyda på påverkan av en auktoritet. 
Att den av de studerade användarna som har minst antal följare använder samma 
taggar som den med flest följare skulle kunna vara exempel på det (se ”det unika 
jaget” i resultat).  

Genom att publicera inlägg för att inspirera, motivera och vägleda sina följare 
(många texter är formulerade på ett sätt som kan liknas vid predikan eller annan 
form av vägledning) intar de studerade användarna själva en auktoritativ roll 
gentemot följarna, men deras sätt att uttrycka detta på tyder mer på en vilja att 
skapa en vänskaplig relation än att hävda makt. Materialet visar på en tro där 
auktoriteter har en marginaliserad betydelse och resultatet tyder snarare på en 
konsensusbaserad auktoritet, där dessa kvinnor uttrycker hur de identifierar sig 
med sina följare; att de är lika, har samma problem och funderingar och att de är 
vänner som tar hand om varandra. Taggar för att identifiera dem och deras följare 
som grupp, t.ex. #yogis och #igyogafam tyder också på en mer konsensusbaserad 
auktoritet. Genom dessa skapas en känsla av nära band mellan de studerade 
användarna och följarna, som förstärks och förtydligas genom uttryck och 
beskrivningar av kärlek och tacksamhet från de studerade användarna till deras 
följare och att de inspireras och uppmuntras av dem. Detta beskrivs under flera av 
mina teman i resultatet, till exempel ”det unika jaget” och ”tankar om universum 
och jorden”. 

Sättet de skriver på kan även förstås utifrån Campbell teori om 
nätverksreligion, som menar att religion online anpassas efter de strukturer som 
utgör internet, såsom en utjämning av traditionella hierarkier, och underlättar 
uppkomsten av ”instant experts”, vilket innebär att personer kan nå en auktoritativ 
roll genom att endast bistå med specifik kunskap, utan den utbildning eller 
initiationsrit som skulle krävas offline (Campbell, 2011: 74-75).  
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4.3. Slutsatser 
Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka hur fem kvinnor med yogainriktade 

Instagramkonton inkluderar religion och andlighet i sina presentationer av sig 
själva och mina huvudsakliga frågeställningar var ”hur använder fem kvinnor med 
populära yogainriktade Instagramkonton religion och andlighet i sitt flöde?” och 
”hur kan detta förstås utifrån Heelas & Woodheads teori om spirituell revolution 
och Campbells teori om nätverksreligion, framförallt med fokus på auktoritet?” 

Svaren på mina analysfrågor visar att uttrycken och beskrivningarna av religion 
och andlighet i de fem kvinnornas Instagramflöden är många och att det 
framförallt är en subjektiv andlighet, med hänvisningar till det jordliga och 
inomvärldsliga som kommer till uttryck. De uttryck och beskrivningar som dessa 
kvinnor använder i sina inlägg tyder på vad Heelas och Woodhead kallar en 
spirituell revolution, då det mest centrala är det unika subjektet och den holistiska 
tanken. Hänvisningar förekommer även till en transcendent gud. Det är dock långt 
ifrån lika ofta förekommande. Materialet stämmer därför inte till fullo in på 
subjective-life spirituality som Heelas och Woodhead (2005) argumenterar för. En 
möjlig definition på den andlighet som kommer till uttryck skulle kunna vara 
icke-officiell religion. Mångfalden av skilda religiösa uttryck tyder även på att 
användarna lever utifrån ett individuellt skapat meningssystem inom en personligt 
definierad religiös riktning som de, likt de religiösa bloggare Campbell talar om, 
förmedlar med en mer eller mindre profetisk röst. Detta kan förstås utifrån teorin 
om nätverksreligion. 

Begrepp som förändrar auktoritetsmönster är återkommande i materialet och 
kan förstås utifrån båda de teoretiska perspektiven. Uttryck för vänskaps – och 
familjeband, samt igenkänning mellan de studerade användarna och deras följare 
är uttryck för detta, då det exemplifierar en utjämning av hierarkier, i enlighet 
med teorin om nätverksreligion. Inläggen innehållande vägledande och rådande 
budskap kan förstås utifrån de förändrade auktoritetsmönster Campbell talar om 
och uppkomsten av ”instant experts”, då dessa kvinnor antagligen inte skulle ha 
samma utrymme att påverka andra om de inte hade det sociala mediet som kanal. 
Det vägledande och stöttande sätt på vilket de studerade användarna 
kommunicerar med sina följare kan även förklaras med teorin om en spirituell 
revolution och vad Heelas och Woodhead kallar ledande utövare. Vidare kan detta 
förklaras utifrån vad Schoefield Clark kallar konsensusbaserad auktoritet. De 
studerade användarna använder ett språk som tyder på att de ser sig själva som 
vägledande medmänniskor, som inte är annorlunda eller förmer än någon annan, 
utan snarare har många likheter med sina följare.  
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Teoretisk reflektion 
Campbells teori om nätverksreligion är utformad utifrån traditionell, institutionell 
religion och inte den icke-officiella och icke-institutionella religion som jag 
fokuserat på i denna uppsats och som är vanligaste förekommande i materialet. 
Det gick bra att analysera mitt resultat utifrån teorin, men frågan är om mina 
slutsatser verkligen är tecken på den nätverksreligion Campbell skriver om, eller 
om den alternativa andligheten idag ser ut på detta sätt även utan internets 
påverkan. Uttryck och beskrivningar av religion och andlighet i materialet visar 
exempelvis på de förändrade auktoritetsmönster Campbell beskriver, men jag 
ställer mig frågan om detta är tecken på en förändrad religion eller om frånvaron 
av auktoriteter i materialet beror på att det är en mer icke-officiell religion som 
beskrivs; definierad utifrån just frånvaron av kontroll utifrån. Det är möjligt att 
teorin brister här. Det skulle vara intressant att anpassa Campbells teori efter icke-
officiell religion, för att få svar på frågan om auktoritetsmönstren skiljer sig 
mellan den officiella och icke-officiella religionen och att det därför inte är 
internet i sig, utan denna typ av trosföreställningar som leder till dessa 
auktoritetsmönster.  

Då det framförallt är kvinnor som lockas av den icke-officiella religionen 
(Woodhead, 2008) är den också viktig att studera för att förstå religiösa mönster i 
hela samhället, inklusive kvinnor som grupp. Utifrån mitt resultat anser jag att 
teorin om nätverksreligion även skulle kunna utvecklas genom att inbegripa ett 
perspektiv utifrån könsroller, då kön kan öppna upp för alternativa sätt att 
analysera materialet. Kvinnor har traditionellt sett haft mindre makt än män inom 
religiösa grupper, institutioner och strukturer. Att internet visar på förändrade 
auktoritetsmönster kan tänkas leda till att kvinnor får mer makt än de tidigare haft, 
vilket möjliggör för dem att omdefiniera sin egen religion och sociala roll. Därför 
är det möjligt att internet inte bara förändrar religion i allmänhet, som Campbell 
menar, utan att det förändrar både religiösa mönster och förutsättningar för 
kvinnor. Det är möjligt att mitt resultat visar på just detta. 

Heelas och Woodheads teori om en spirituell revolution var till stor hjälp i 
förståelsen och tolkningen av materialet. Många av de uttryck och beskrivningar 
av religion och andlighet som fanns i materialet stämde överens med subjective-
life spirituality som författarna presenterar, som de antar är vinnare på den 
andliga marknaden och därför kommer leda till en spirituell revolution. Det har 
emellertid varit svårt att definiera och kategorisera den religion och andlighet som 
presenteras i mitt material, trots att jag haft teorin till min hjälp. Kanske tyder 
detta på att det inte längre är rimligt att särskilja kategorier med olika titlar, utan 
att man istället bör fokusera på att sätta den icke-officiella religionen i kontrast 
till den institutionaliserade som Frisk menar (som jag skrivit om i min 
forskningsgenomgång). Den religion och andlighet som de studerade användarna 
presenterar är dock en blandning av både icke-officiella och officiella religioner, 
med både en transcendent och immanent religion, vilket försvårar definieringen 
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ytterligare. Kanske kan man tänka att det subjektiva skiftet även innehåller en idé 
om hur den enskilde gör sina val när hen ”bygger ihop” sin personligt definierade 
tro utifrån sig själv. På så sätt skulle teorin även kunna förklara varför de 
studerade användarna både uttrycker en tro på subjective-life spirituality, på en 
transcendent gud och hänvisar till buddhism och andra religioner. Utifrån teorin 
om nätverksreligion kan det förklaras med vad Campbell kallar convergent 
practice; att människor skapar personlig religion genom att kombinera 
institutionaliserad och populär religion och det heliga med det profana.  

Teorierna är förenliga med varandra, då internet och dess påverkan på 
samhället kan ha en central roll för det subjektiva skiftet och utvecklingen av 
individuella meningssystem. De går dock isär, på så sätt att Campbell menar att 
den institutionella religionen förändras och Heelas och Woodhead menar att den 
institutionella religionen minskar för att ge plats för en subjektiv andlighet.  

5.2. Metodisk reflektion 
Tematisk innehållsanalys var en bra metod för min valda studie, eftersom jag ville 
ta reda på vad som sägs och inte hur det sägs. Metoden gjorde det lätt att 
strukturera mitt material utifrån teman och få en helhetsbild av det, vilket 
underlättade sökandet efter repetitioner och likheter och skillnader. För att gå 
igenom materialet så fri från min egen förförståelse som möjligt, la jag extra 
mycket tid på att strukturera texten i teman. Ju mer tid jag la på genomgången av 
materialet, desto fler skilda uttryck fann jag. I början tyckte jag mig se en tydlig 
röd tråd i hur de studerade användarna uttrycker sig kring de frågor jag hade som 
utgångspunkt; en mer subjektiv syn på människan och meningen med livet, med 
en immanent trosuppfattning. När jag började kommentera innehållet visade sig 
dock en mer komplex bild av en mångfald av uttryck. Att inte behandla materialet 
manuellt, utan använda ett kodningsprogram såsom Open Code, skulle ha varit en 
hjälp i detta, då jag genom det kunnat organisera materialet ännu bättre. Eftersom 
jag själv som forskare är tvungen att reflektera över detta under processen, tror jag 
att ett sådant program hade varit användbart. Det hade skapat en bättre översikt av 
materialet, vilket hade underlättat reflektionerna kring min egen förförståelse.  

Ryan och Bernards (2003) rekommendationer och de faktorer jag valde att 
söka efter i texten har hjälpt mig i strävan att uppnå mina validitetskrav, som var 
reliabilitet och transparens. Framförallt repetitioner, men även likheter och 
skillnader, är faktorer som är mer eller mindre synliga för alla, vilket gör det 
möjligt för andra att pröva mitt resultat. Jag har i möjligaste mån ställt mig 
främmande till materialet och fokuserat på vad som skrivs om religion och 
andlighet, vilka ord, formuleringar och så vidare, för att nå dessa krav.  

5.3. Empirisk reflektion 
I enlighet med Campbells forskning om nätverksreligion (2011) visar min 

studie att uttryck och beskrivningar av religion och andlighet ställer samma typ av 
ontologiska frågor som religiösa institutioner och traditioner, men i övrigt skiljer 
sig mycket från traditionellt strukturerade religiösa institutioner, exempelvis 
genom nya auktoritetsmönster och nya sätt på vilka människor skapar personlig 
religiös tro och individuella meningssystem. Resultatet tyder på att alla de kvinnor 
jag studerat, i viss mån, har en auktoritativ roll gentemot sina följare utan att 
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nödvändigtvis ha någon formell auktoritetsroll utanför det sociala mediet, mer än 
att de är yogalärare. Frågan är dock om det är religionen som förändras av 
internet, som Campbell menar, eller om internet endast förändrar 
kommunikationsmöjligheterna; att det alltså snarare är hur de hanterar det sociala 
mediet i sig som leder till auktoritet, än ett intresse för den mer andliga aspekten. 
Att locka följare med vackra bilder är en av Instagrams främsta funktioner. De 
religiösa budskapen i de fem användarnas uppdateringar följs av bilder med 
avancerade yogapositioner, vita stränder, solnedgångar, vältränade kroppar och 
färgglada smoothies, vilket kan visa på hur sociala och kulturella faktorer samt 
digital media förstärker religionen. Det kan också vara tvärtom; att religionen fått 
ett uppsving som förstärker kändisskapet.  

Ökningen av den alternativa andligheten, som resultatet visar på, kan gå i linje 
med sekulariseringen, som Voas och Bruce (2007) argumenterar för. De menar att 
den holistiska idén kan ha goda chanser att överleva i den sekulära framtiden, men 
i sin mer andliga form inte troligt kommer att klara sig bättre än de redan 
etablerade religionerna. Frågan är om uttrycken och beskrivningarna för religion 
och andlighet i dessa kvinnors flöden är tecken på den holistiska idén i sin mer 
spirituella form eller tecken på en pågående trend. Att en del av de studerade 
användarna, på olika sätt är kända genom sina Instagramkonton och att en av dem 
har över en miljon följare världen över, kan tyda på det senare och att det 
utvecklats ett kändisskap på grund av den kommersialismen som idag finns kring 
yoga. Resultatet ger dock ingen riktigt klarhet i detta och kan likväl stödja eller 
passa in på de teorier och studier från min forskningsgenomgång som 
argumenterar mot Voas och Bruce. Uttrycken och beskrivningarna av religion och 
andlighet kan exempelvis bero på det subjektiva skifte Heelas och Woodhead 
(2005) argumenterar för, eller på förändrade livsvillkor i och med ökad 
kommunikation världen över, som Frisk (2009) menar.  

Oavsett om resultatet visar på en faktisk andlighet eller inte visar det på det 
Lövheim (2013b) poängterar; att unga kvinnor idag, genom sina bloggar, går in i 
en roll som tidigare varit utsedd för manliga religiösa auktoriteter, t.ex. präster 
och imamer, och att de därför bidrar till de nya religiösa auktoritetsmönstren. Att 
användarna i sina inlägg uppmanar och uppmuntrar till att ”känna efter” och leva 
det liv man själv vill leva och själva beskriver en tro som är en blandning av 
element från skilda religioner och trosuppfattningar är exempel på dessa nya 
auktoritetsmönster, såsom en konsensusbaserad auktoritet. Detta visar även på att 
människor i allt större utsträckning har möjlighet att vara producenter av religiösa 
berättelser och trosuppfattningar. Resultat av min studie kan visa på hur ökad 
kommunikation med hjälp av alltmer utvecklad digital media skapar de nya 
religiösa mönster som Lövheim (2013a) skriver om. Instagram handlar om att dela 
med sig av sitt liv och mitt resultat visar att det även sprider religiösa och andliga 
intryck. Möjligt är därför att mitt resultat visar på det Frisk (2009) argumenterar 
för; att vetskapen om mångfalden av religioner och att elementen hos en religion 
inte är bättre än en annans gör att individer kan skapa sin egen religion utifrån 
personliga val. Dock finns många likheter mellan uttrycken och beskrivningarna 
för religion och andlighet i resultatet. Att de studerade användarna presenterar en 
personligt definierad tro, men att de ändå är så pass lika varandra kan tyda på att 
en trend faktiskt är gällande i samhället, där en viss uppsättning övertygelser 
anses följa med de holistiska aktiviteterna, såsom yoga. 

Instagramflödena visar på samma sak som de kvinnliga bloggare Lövheim 
(2013b) har studerat: att kommunikation mellan offentlig och privat sfär skapas i 
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och med att offentligheten bjuds in till att läsa privata saker, samtidigt som 
individer kopplas till den offentliga arenan då de är en del av nya mediala nätverk. 
Centralt i alla studerade flöden är existentiella frågor angående religiösa och 
kulturella normer och ideal, vilket kan tyda på att kvinnorna bryter skiljelinjen 
mellan det privata och det offentliga. Resultatet kan även stödja Woodheads 
(2008) argumentation om könsrollernas betydelse för religiösa mönster. 
Uppdateringarna visar ingen adressering till kvinnors situation, men ett stöttande 
och vägledande språk som uppmuntrar till självständighet avskilt från det 
traditionellt typiskt manliga är en röd tråd hos samtliga studerade användare. 

5.4. Avslutande reflektioner 
Ett antal frågor har väckts hos mig under denna studie, som kan ligga till grund 
för vidare forskning. För det första vore det intressant att undersöka om den 
spirituella revolutionen kan bli gällande på grund av en pågående trend och 
kommersialism i västvärlden kring yoga och andra holistiska aktiviteter. Som jag 
skrev i kapitel 1.5.1. finns en stor skillnad i antal följare mellan användarna jag 
studerat. En av dem är internationellt känd och verksam och har över en miljon 
följare, medan andra inte har något kändisskap alls och endast har några tusen 
följare. Vilken roll har religion och andlighet i deras framgång och för skillnaden 
i antal följare? Vidare forskning skulle vara intressant kring uppsvinget av den 
holistiska tanken och aktiviteterna som hör till, till exempel yoga; om det tyder på 
att religion lämnar plats för en subjektiv andlighet eller om det endast handlar om 
en trend att utföra dessa aktiviteter, och att det därför är den holistiska tankens 
mindre spirituella del som är populär, och följaktligen gör de studerade 
kvinnornas Instagramkonton så populära.   

Likheten mellan användaren med flest och minst antal följare, som beskrivs 
under temat ”det unika jaget” i resultatet, tyder på att den förre har en auktoritativ 
roll gentemot den senare. Användarna beskriver upprepade gånger att det är 
viktigt att inspireras av varandra, vilket jag tolkat som ett uttryck för 
konsensusbaserad auktoritet, men vikten av att slippa förkunnande är också en 
tydlig tråd genom hela materialet. En fråga för fortsatt forskning är vad som blir 
problem respektive möjligheter när människan blir sin egen auktoritet?  

Den personligt (– och svår)definierade religion som de studerade användarna 
presenterar är ett tredje område som vore intressant för vidare forskning. Vad 
avgör en multispirituell människas val? Kanske är det som Heelas och Woodhead 
(2005) menar, att människor idag engagerar sig i den tro som speglar hennes 
värderingar och livssituation. Om det är skulle uppsvinget av denna typ av 
andlighet kunna vara ett sätt för människor att förenas i en värld där alltfler blir 
medvetna om miljöförstöring, vilket skapar förståelse för att den 
naturvetenskapliga ordning som finns utanför oss och som människan påverkar 
negativt. När dessutom politiker inte kommer överens enas människor i 
religionen.  

Man kan dock ställa sig frågan hur mycket subjective-life spirituality enar 
människor, då den fokuserar på subjektets oberoende ställning gentemot 
samhället. Å andra sidan är den holistiska tanken en viktig del och uttryck för 
värdet av omtanke för medmänniskor och miljö är återkommande i materialet. 
Detta leder mig in på en sista reflektion för vidare forskning, nämligen vad den 
sociala rollen är för den här typen av sociala medier?   
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Sammanfattning 

Syftet med min uppsats var att undersöka hur användare med yogainriktade 
Instagramkonton presenterar sig själva och vilken plats religion får i denna 
presentation. Frågeställningarna jag arbetat utifrån är ”hur använder fem kvinnor 
med populära yogainriktade Instagramkonton religion och andlighet i sitt flöde?” 
och ”hur kan detta förstås utifrån Heelas & Woodheads teori om spirituell 
revolution och Campbells teori om nätverksreligion, framförallt med fokus på 
auktoritet?”  

Materialet bestod av fem kvinnor med populära yogainriktade användarkonton 
på Instagram. Med hjälp av en tematisk innehållsanalys har jag undersökt 
bildtexterna till de 209 inlägg som de publicerat under en tvåveckorsperiod. I 
materialet identifierade jag fyra teman: immanent respektive transcendent 
religion, det unika jaget, den holistiska tanken och tanker kring universum och 
jorden. 

När jag letat efter uttryck för religion och andlighet har jag utgått ifrån de 
kategorier Heelas och Woodhead använder för att skilja mellan och definiera 
religion och andlighet; ”subjective-life spirituality” och ”life-as religion”. I 
analysdelen har jag utgått ifrån Heelas och Woodheads teori om en spirituell 
revolution och Campbells teori om nätverksreligion. Med utgångspunkt från 
teorierna har jag formulerat analysfrågor utifrån en abduktiv ansats.  

Slutresultatet visar att uttryck och beskrivningar av religion och andlighet är ett 
centralt tema i de fem kvinnornas Instagramflöden och att det framförallt är en 
subjektiv andlighet med hänvisningar till det jordliga och inomvärldsliga som 
kommer till uttryck. Uttrycken och beskrivningarna visar hur religiösa symboler 
och berättelser frigörs från den traditionella tron och skapar hybrider av olika 
religiösa komponenter, även det som tidigare setts som icke-religiöst. Resultatet 
visar även på uttryck för förändrade auktoritetsmönster, både i relationen till 
auktoriteter (mellan de studerade användarna och auktoriteter, samt de studerade 
användarnas auktoritativa roll i relation till sina följare) och förutsättningarna för 
att få ha en auktoritativ roll.  
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