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Det tre olika doshorna Vata (luft/rymd) , Pitta( eld/vatten), Kapha (jord/vatten) 
styr kroppens funktioner och finns i alla människor. Vi föds med en unik samman-
sättning av doshorna och detta ger oss olika egenskaper, styrkor och svagheter i 
personligheten. Frågorna nedan är en förenklad ayurveda-test där du kan få en 
ungefärlig uppfattning av vad du domineras av. Markera med en etta framför det 
påstående du tycker stämmer bäst på dig. Sätt ett halv poäng om du tycker 2 val är 
likvärdig. Räkna ihop antal poäng och summera i de olika kolumnerna. 
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Vata Pitta Kapha

Benstomme tunn och lått medel. atletisk kraftig benstomme, 
stor, stabil

Vikt låg, svårt att gå 
upp

medelvikt, hög för-
bränning

tung, går lätt upp, 
låg förbränning

Hud torr,blir lätt sol-
bränd. lite under-
hudsfett

smidig, ljus, fräknar, 
känslig. lätt bränd i 
solen

blek hy, svalare, 
mer underhudsfett

Hår torrt och sprött! mjukt och tunt, ev 
röda toner

tjockt och fylligt, 
lätt fett

Sömn sover ca 6-7 tim, 
lättväckt

behöver ofta 8-9 tim 
sömn

tung sömn, sover 
gärna länge

Hunger/ matsmältning oregelbunden, kan 
”glömma” bort att 
äta

stark ”måste ha 
mat”, helst på jäm-
na klockslag

långsam, kan vänta 
att äta om det be-
hövs

Går och rör mig kvickt och lätt snabbt och 
bestämt, målinriktat 

långsamt och still-
samt

Nya idéer nyfiken, testar 
gärna nytt

tar till mig men 
granskar kritiskt

väntar gärna, inte 
impulsiv

Aktivitet snabb, flexibel, lite 
rastlös, många 
bollar i luften

effektiv, 
målmedveten, 
ambitiös, 
strukturerad

lugn, metodisk, en 
sak i taget, ej 
bråttom

Mentalitet många tankar att 
överväga emellan, 
snabb och rörlig i 
sinnet

skarpt intellekt, 
logisk, 
analyserande, 
koncentrerad

stabil, lugn brett 
intellekt, 
reflekterande 

Tal snabbt, mycket, 
livligt , kreativt

skarpt, tydligt, 
strukturerat, 
kontrollerat

längsamt, 
förtroendeingivande
, metodiskt
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Minnesfunktion glömmer snabbt skarpt & 
strukturerat minne

minns för livet

Besutsförmåga kan vara 
obeslutsam, ser 
många alternativ

fattar beslut efter 
snabbt 
övervägande

behöver tid för 
beslut men är trygg 
i besluten

Livsstil tenderar till en 
föränderlig 
livsföring speciellt 
mat & sömn, ogillar 
fasta rutiner, blir 
lätt uttråkad

oftast välplanerad, 
strukturerade 
dagsrutiner, ofta 
tajta deadlines, blir 
lätt frustrerad över 
förseningar, 
försöker använda 
tiden optimalt

stabil & 
regelbundna vanor, 
kan ha svårt att 
bryta vanor, söker 
sig till en bekväm 
livsstil

Stressmönster blir fort uppvarvad, 
känner lätt oro/
ångest, inbunden 
vid hög stress

biter ihop och 
kämpar på, 
frustation & irritation 
som kan övergå till 
mag/hudproblem 
vid hög stress

har långt till stress, 
blir mer tystlåten 
vid hög stress 

Kreativitet nyfiken, många 
idéer, testar gärna 
nya tankar

tar till sig nya tankar 
men granskar 
kritiskt

väntar gärna med 
nya idéer

Ekonomi spenderar gärna 
pengar på 
impulsköp

spenderar men 
avväger noga på 
vad, 
kvalitetsmedveten

sällan impulsköp, 
sparar hellre för 
framtiden

Humör växlande temperamentsfull lugn & stabil

Uthållighet kort men intensiv 
uthållighet

god uthållighet,, 
använder mycket 
vilja

mycket stabil och 
långvarig 
uthållighet

Sjukdomstendens kan ofta bli sjuk, 
ofta smärta som 
kommer och går, 
torr sprucken hy, 
sömnstörning

infektioner, 
inflammationer, 
magkatarr, magsår, 
hudproblem, 
migränatacker

sällan sjuk, kan bli 
mer kroniska 
tillstånd som fetma, 
diabetes, astma

Summa
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