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Abstract  

This thesis will examine how the practice of yoga can be used as a tool for self-management 

and hence support the theory of the limitless working life (In Danish, det grænseløse 

arbejdsliv). From a  hermeneutic point of view, this project sets out to provide a nuanced 

perspective on the overall research questions provided. 

The thesis and its research questions will primarily be using Yogi Simon Krohn’s 

interpretations of the yoga practice represented in his book Nærmere Noget. Three key 

principles will be included, namely:  1) Awareness – the key to yoga, 2) The Mind – co-player 

and opponent, and 3) Asana – body and mind in collaboration. Krohn’s interpretations of the 

yoga practise will be used to support the project’s standpoint on the subject of what a good 

working life is and can be. It is the aim to place the yoga practice within an organizational 

context and to illuminate how and why yoga can be used as an active tool for self-

management and as a means towards a limitless working life. 

The project recognizes that yoga and yoga practice does not hold a large part of the research 

field in management science, and that it is often confused with mindfulness and similar 

techniques. Therefore, the project may be moving within a grey zone, but it will still seek to 

achieve the overall goal of challenging the boundaries and understandings of what a good 

working life can be. Within the practice of yoga, theories and techniques on how to know 

oneself become evident. In yoga, the aim is to achieve a better understanding of how to 

balance one’s mind and body. This understanding can also be used to stay centered in the 

flexible and endless evolving working life. By using yoga technics alongside the limitless 

working life theory, this project discusses how and why yoga can, and cannot, be seen a 

suitable tool within the workplace. As a way of discussing how yoga and yoga practice can 

become a tool for self-management, the current work ideals and theories of self-management 

will be examined. 

In conclusion, this thesis will provide a more nuanced and elaborate understanding of how 

the selected theories can be used to highlight the complex, various, and contextual factors of 

collective values within the workplace and working life.  
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Indledning  

Vi lever i dag i et grænseløst arbejdsliv, hvor det rutineprægede arbejde er skiftet ud med 

selvledende stillinger, hvor medarbejderne i mindre og højere grad selv har ansvaret for 

hvordan og hvornår deres, nu konstant skiftende arbejdsopgaver, udføres (Kristensen, 2011). 

Digitaliseringen der ses på det moderne arbejdsmarked, har gjort det nemt og muligt for 

danskerne, at arbejde på alle tider af døgnet og udenfor organisationens fysiske rammer.  

Denne udvikling har medført, at organisationer i dag ikke længere ser maskinerne som deres 

vigtigste ressourcer men i stedet medarbejderne (Ibid.). For at virksomheder skal kunne 

holde sig konkurrencedygtige, på det fleksible marked, skal de dermed investere i 

medarbejdernes performance og udvikling (Larsen, 2010). Human Ressource Management 

(HRM) har grundet dette fået til opgave, at skabe, udvikle og vedligeholde medarbejderne, så 

disse opfylder organisationens strategiske målsætninger (Boxall & Purcell, 2016). Fokus på 

selvledelse og udvikling har dog haft sine negative effekter på medarbejderne i det 

grænseløse arbejdsliv, hvor det ses, at flere bliver udbrændte og rammes af stress, grundet 

det pres de udsættes for (Hvid, 2006); (Ørsted, 2013) ;(Brinkmann, 2014). HRM har i dag en 

central rolle i både arbejdslivet, uddannelserne og medierne (Larsen, 2010). Dette fokus på 

HRM er i dag vigtigt fordi viden- og servicevirksomheders konkurrencedygtighed og 

kernekompetencer er tæt forbundet til deres menneskelige ressourcer. I dag er 

organisationer ikke længere kun afhængige af maskiner ligesom i industrialiseringen, men 

også af deres medarbejderes kompetencer og engagement. Dette fokus har skabt en stor 

interesse i at forstå hvordan mennesker fungerer, bruges og udvikles på godt og ondt (Ibid.). I 

dag ses selvrealisering vigtigt at arbejde med på arbejdspladser, så medarbejderne kan 

trække på styrker og svagheder til at performance bedre (Boxall & Purcell, 2016). Derfor 

omhandler HRM i dag de processer hvori organisationer kan forsøge at strukturere deres 

workforces performance, så denne kan udnyttes optimalt, efter at opnå organisationens mål. 

Dette sker gennem etablering af medarbejder politikker og praksisser, der skal imødekomme 

virksomhedens funktioner. Denne proces kræver både engagement fra linje- og HR ledere. 

Dette fokus på HRM kræver, at organisationer lægger en strategisk strategi for hvordan 

medarbejderne i dag skal agere, ud fra organisationens økonomiske og sociologiske 

politikker, for at opnå succes på det fleksible og konstant skiftende marked (Ibid). I dag har 

den fleksible arbejdsplads bevæget sig væk fra Frederick Winslow Taylor (1911) metode 
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Scientific Management, hvor fokus lå på funktionen at planlægge, koordinere, kommandere og 

kontrollere arbejdsopgaverne i organisationen (Bratton & Gold, 2017). Længe har dette været 

definitionen på ledelse og management men indenfor de sidste årtier, har feltet udviklet sig. 

Rosemary Stewart (1975) undersøgte over hundrede lederes arbejde i UK og fandt frem til, at 

ledere ikke bare sad bag et skrivebord og designede arbejdsprocesser til medarbejderne. Nej, 

ledere arbejder i nutiden i et livligt arbejdsmiljø der tillader meget lidt fritid. De bruger 

endvidere i dag meget tid på at interagere med andre mennesker og arbejder ikke efter fine 

velovervejede modeller. Ledelse har udviklet sig til at basere sig på personlige valg og 

ansvaret ligger dermed ikke længere kun på en øverste leder der bestemmer, men mere og 

mere også på lederne i organisationen (Ibid.). Denne nye ledelsesform udsprang endvidere fra 

forskning i hvordan medarbejdere kunne motiveres og engageret bedre i organisationer, så de 

præsterede bedre (Ørsted, 2013). I de seneste 70 år har både psykologer, ledere og forskere 

haft fokus på, at løse dette motivationsproblem og det lykkedes. I dag er problemet, i 

Danmark, ikke længere at motivere og engagere medarbejderne, dette ses lykkedes i så høj 

grad at ansatte sætter både moral og helbred på spidsen, for at nå deres mål. Mange 

medarbejdere knokler og brænder så meget for deres mål og ansvar, at de er til fare for sig 

selv, kolleger, kunder og samarbejdspartnere. 37 timers arbejdsuge er en illusion i Danmark 

og vi er et af de lande i verdenen der lægger flest timer på arbejdspladsen. Endvidere er 

danskernes arbejdsmotivation en af de højeste i verdenen og er målt efter om vi ville 

arbejdere videre uanset om vi fik penge eller ej (Ibid).  

”Gallup – undersøgelser viser, at 60% af danskerne har følt sig stressede det seneste år, og hos 

folk undr 35 år er tallet oppe på 78%. Hver dag er mere end 35.000 danskere sygemeldt med 

arbejdsrelateret stress, og hvert år dør godt 1.400 danskere af stress.”  

(Ørsted, 2013: 17;3-11) 

Motivations problemet er dermed løst, men psykologer der skulle hjælpe medarbejdere med 

deres produktivitet er nu erstattet med stress-konsulenter. Dette problem går ikke kun 

udover ansatte men også vores samfund, virksomheder og børn. Danskerne mister i dag deres 

kreativitet, konkurrencekraft, innovationsevner og sans for det der er væsentligt. Dette 

resulterer i at vi løbere hurtigere og hurtigere uden at nå de mål der sættes (Ørsted, 2013).   

Problemet ligger i, at hver gang medarbejderne når deres målsætninger, bliver kravene til 

disse forhøjet uden, at medarbejderne har ressourcerne til at nå disse. Endvidere ses det at de 
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selvledende medarbejdere i dag ikke kender til vilkårene for mange af deres arbejdsopgaver, 

før de har påtaget sig dem. Dermed opdages det ofte for sent hvis medarbejderen har sagt ja 

til for meget. Eksempelvis et projekt der har et urealistisk budget og hvor de andre 

involverede ikke har nok tid til at deltage og så videre. Dette kalder lektor Rasmus Willing fra 

Roskilde Universitet for ”den falske frihed”. Han siger dette fordi medarbejderne ofte føler 

ansvar overfor disse opgaver.  De føler, at de selv sagde ja til opgaverne fordi de føltes 

spændene, udviklende og vigtige for organisationen. Dermed handler det ikke længere om, om 

arbejdspladserne har et dårligt arbejdsmiljø men også om medarbejdernes måde at håndtere 

sig selv på. Det er problematisk at problemerne ikke længere placeres hos ledelsen, da 

ledelsen er den eneste der har den nødvendige magt og indflydelse til at løse problemet 

(Ibid.).                                                                                                                                                                   

Som resultat af denne form for selvledelse er der i dag udviklet en diskurs og kultur i vesten 

om, at medarbejdere skal ”mærke efter i sig selv” for så at kunne ”finde sig selv” (Brinkmann, 

2014). I de seneste årtier har der været fokus på, at mennesker ikke er den person, som de af 

deres forældre har fået at vide, at de er men at de skal arbejde med sig selv og mærke efter 

indeni for at finde ud af deres autentiske selv. Eksempelvis hvis en person står overfor et 

personligt karrierevalg, er er højest sandsynligt at vedkommende der bliver spurgt til råds 

anbefaler, at vedkommende mærker efter hvad der føles rigtig. Svend Brinkmann mener dog 

ikke, at man skal tro på at svaret ligger inden i en. Han mener at dette lægger op til en 

følelseskultur, hvor mennesker lige skal mærke og føle efter om noget er godt eller skidt. 

Dette kommer vi ingen vegne med, mennesker skal ikke kun føle sig frem, de skal interessere 

sig for andres synspunkter, videnskab, kunst og filosofi for at kunne forholde sig åbent og 

derfra tage en beslutning. Denne psykologiske selvopdagelse om at mærke efter i sig selv er i 

dag et middel til effektiv læring. I arbejdslivet skal medarbejderne på personligheds kurser og 

lære at kigge indad for at finde deres kernekompetencer (Ibid.).                                                                  

De seneste 10 år har yoga boomet og hvor end man kigger artikuleres og udbydes denne 

praksis som kurser, fordrage, retreats samt i from af undervisningstimer i Asana stillinger og 

meditationsøvelser (Krohn, 2013). Dog er yoga ofte misforstået i dag og det skal nævnes, at 

yoga ikke kun handler om smidighed, velvære eller stresshåndtering. Mange har i dag denne 

forståelse, men yoga kan altså noget mere og mange mennesker har endda oplevet dette 

”mere” direkte selv (Ibid.). Det er dette ”mere” projektet forsøger at belyse og analysere ind i 
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en organisatorisk kontekst og diskutere hvordan den selvledende medarbejder i dag, kan 

bruge dette til at finde autonom frihed i sit arbejde og undgå udbrændthed og stress. 

Yogafilosofien har altså ikke sit udgangspunkt i at booste menneskets ego gennem træning og 

konkurrence, men fokuserer i stedet på menneskets fundamentale og eksistentielle 

udfordringer (Krohn, 2013). Yoga indeholder dermed tanker og teknikker til, at støtte 

mennesket i, at håndtere den fundamentale uro, der skaber ubalance i deres harmoni med 

omverdenen (Ibid.). I projektet vil det ud fra ovenstående nuanceres hvordan yoga kan bruges 

som et redskab til selvledelse i det grænseløse arbejdsliv.   

Problemformulering  

Yoga ses i dag, at have fået en del opmærksomhed indenfor den psykologiske videnskab og 

væksten af yoga praksis på arbejdspladser er stigende. Selvom denne vækst er stigende i 

praksis, ses emnet stadig at forblive undervurderet indenfor ledelsesvidenskaben. I dag er 

fænomenet yoga ikke vidt udbredt i den vestlige videnskab og der ses ikke meget akademiske 

opmærksomhed på området (Dane, 2011; Jochen & Choi, 2014; Vogus & Sutcliffe, 2012). 

Projektet befinder sig dermed i et grænseland, der har til formål, at skubbe til den viden og de 

synspunkter der findes omhandlende hvad det gode arbejdsliv kunne indebære. For at skubbe 

til videnskaben er det derfor vigtigt, at forholde sig videnskabeligt og kritisk overfor de 

teorier og metoder der bruges. For at kunne nuancere og diskutere, hvad det gode arbejdsliv 

kunne indebære, tager projektet derfor alternative teorier og metoder i brug. Dette har gjort 

det vanskeligt at holde projektet på et videnskabeligt niveau og ikke gøre det til min egen 

beretning.     
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Projektets Problemformulering:  
 

 

Hvordan kan yoga bruges som et redskab til selvledelse i det grænseløse arbejdsliv? 

 

1. Hvilken betydning kan yoga have for det grænseløse arbejdsliv 

2. Hvilken betydning ses selvledelse at have i det grænseløse arbejdsliv 

3. Hvilken betydning kan yoga have i de tre selvledelses former 

 

Problemformuleringens underspørgsmål har til formål at danne et overblik over projektets 

analyser, der slutteligt vil svare på den overordnede problemformulering.  

 

Begrebs afklaring:  

Yoga: Yoga bliver i projektet behandlet som en selvrealisering og selvudviklings filosofi, der 

henviser til forskellige teknikker, som kan bruges til at bringe menneskets eksistentielle uro i 

harmoni. Eksempelvis belyses en teknik indenfor fokuseret og åbne opmærksomhed, der kan 

bruges til at træne ens koncentrationsevne. Det skal nævnes at begrebet mindfulness nævnes i 

projektet. Mindfulness er et moderne begreb, der også dækker over nogle udvalgte teknikker 

indenfor yoga og begrebet udspringer fra yogafilosofien.                 

Selvledelse: Selvledelse er i projektet, en teoretisk definition, der præsenteres og uddybes i 

teoriafsnittet. Endvidere beskrives der i projektet tre forskellige former for selvledelses og 

disse er: Den selvstyrende, den eksistentielle og den strategiske. Hver type har deres egen 

teoretiske afklaring i teoriafsnittet.                                                                                                                                

Det grænseløse arbejdsliv: Henviser her til udvalgte teorier, der tilsammen udgør projektets 

forståelse af det grænseløse arbejdsliv. Endvidere bliver teorien om dette, behandlet som en 

samfundsteori med fokus på hvordan organisationer påvirker deres medarbejdere.  
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Projektdesign og læsevejledning  

I dette afsnit vil det præsenteres, hvordan projektet er opstillet og skal læses. I følgende afsnit 

vil projektets videnskabsteoretiske ståsted præsenteres samt hvordan denne har haft 

indflydelse på udarbejdelsen dette. Efterfølgende vil projektets deduktive fremgangsmetode 

præsenteres, hvori en brugen af sekundære og primære kilder nuanceres. Afsnittet sluttes af 

med en kildekritiks præsentation af projektets primære empiri ”Nærmere noget” af Simon 

Krohn.                                                                                                                                                                        

Dernæst præsenteres projektets teoriafsnit. Dette udgøres af teori om Det grænseløse 

arbejdsliv og selvledelse. Endvidere vil tre selvledelsesformer uddybes her. Disse er: Den 

selvstyrende, den eksistentielle og den strategiske selvledelse. Derefter ses en introduktion til 

yoga og mindfulness i den vestlige verden, hvorefter yoga, ifølge Simon Krohn, beskrives mere 

detaljeret. Afsnittet tager udgangspunkt i tre af kapitlerne fra værket ”Nærmere noget”. Disse 

kapitler blev set vigtigst at præsentere, da disse har fokus på at forklare yogafilosofien samt 

teorien og metoderne bag øvelserne. Disse kapitler er: Bevidsthed – Nøglen til yoga, Sindet – 

som med- og modspiller og Asana – krop og sind i samarbejde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Efter teorien er præsenteret, vil projektets analyse samle denne, for at udarbejde 

problemformuleringen. I projektets første analyse, vil Krohns tre kapitler om yoga ses 

rammedannende. Fokus på hvilken betydning yoga har for det grænseløse arbejdsliv vil her 

nuanceres ud fra teorien om: Det grænseløse arbejdsliv, Bevidsthed og Sindet; Asana. Denne 

analyse har til formål at belyse, hvordan yoga kan passe ind i det grænseløse arbejdsliv, der er 

dominerende i dag og hvad dette kan betyde for medarbejderne i dette.                                                  

I projektets anden analyse, vil selvledelse i det grænseløse arbejdsliv først blive nuanceret, for 

at give læseren en forståelse af, hvilken betydning det ses, at selvledelse har i det grænseløse 

arbejdsliv. Med denne analyse ønsker jeg at belyse, hvordan selvledelse i dag kan ses at give 

og tage frihed fra medarbejderne. Efterfølgende vil analysen nuancere, hvilken betydning 

yoga kan ses at have i de tre selvledelses former. Denne del af analysen har til formål at 

nuancere og diskutere hvilken betydning yoga kan ses at have, alt efter hvor meget ansvar og 

”frihed” medarbejderen har.                                                                                                                 

Slutteligt vil nogle af projektets analytiske pointer diskuteres og projektets konklusion af 

problemformuleringen læses.  
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Videnskabsteoretiske ståsted  

Hermeneutikken 

Gennem udarbejdelsen af projektet har jeg haft den hermeneutiske videnskabs teoretiske 

tilgang. Gennem dennes principper om testfortolkning har jeg søgt at skabe en distance 

mellem de udvalgte teorier og tekster, brugt i projektet, for at skabe et overblik over disses 

betydning for hinanden og for derved kunne svare på min problemformulering. Projektet er 

skrevet teoretisk og dermed forsøger det ikke at konkludere en endegyldig sandhed, men i 

stedet at fortolke på flere dele af helheden.                                                                                    

Hermeneutik betyder i sin rene form ”fortolkning” og går tilbage til det græske sprog og det er 

her i primært sociale handlinger, samtaler og tekst der fortolkes (Juul & Pedersen, 2012); 

(Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2014). Espistemologien i hermeneutikken ligger i fortolkning i, at 

kunne forstå os selv, hinanden og omverdenen. Ontologisk er den realistisk og tillader mig, at 

være en aktiv del og fortolker af den virkelighed og diskurs jeg undersøger. Det skal noteres, 

at det ikke er muligt at afkræfte eller bekræfte en fortolknings sandhed indenfor 

hermeneutikken, da denne altid vil være subjektiv og præget af den baggrundsviden og 

erfaring fortolkeren har med det fortolkede. Endvidere tillader denne videnskab at 

argumentere for fortolkningerne og finde frem til en fortolkning der kan antages, som den 

”mest” sandfærdige, selvom dette dog kan genfortolkes (Juul & Pedersen, 2012). For bedre at 

kunne forstå mit arbejde med hermeneutikken vil jeg præsentere og redegøre for den 

hermeneutiske cirkel. 

Den hermeneutiske cirkel 

Den hermeneutiske cirkel er en beskrivelse af fortolkerens forståelse (Juul & pedersen, 2012). 

Formen på cirkel beskriver hvordan min fortolkning af det undersøgte, kontinuerligt vil 

ændre sig gennem indsamling af løbende ny viden og hvordan denne vil give nye muligheder 

for nye fortolkninger og erkendelser. Cirklen viser dermed hvordan vi som mennesker, 

konstant befinder os i en proces, der altid vil forblive uafsluttet, da viden og perspektiver 

løbende vil ændre vores forståelser (Ibid.). Med denne erkendelse har jeg gennem projektet 

derfor taget udgangspunkt i Georg Gadamers (1900-2002) filosofiske hermeneutik. Ifølge 

Gadamer skal den hermeneutiske cirkel ses som værende den ontologiske erkendelse, da 

cirklen er et udtryk for den vekselvirkning, der sker mellem del og helhed, der også inkluderer 

fortolkeren (Højbjerg, 2014). Cirkel er dermed et symbol på den evigt uafsluttede proces, der 
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sker gennem fortolkeren ud til genstanden og tilbage igen. Denne cirkulære proces strutures 

gennem måden hvorpå, vi forstår og fortolker verdenen. Ifølge den filosofiske hermeneutik er 

mennesket et fortolkende, historisk og sprogligt væsen. Dette betyder, at erkendelsen af 

omverdenen er dynamisk og diffus da denne hele tiden ændrer og udvikler sig. Disse 

ontologiske elementer er forudsætninger for individets eksistens og er grundlaget for den 

filosofiske hermeneutik. Endvidere erkendes det, at forståelse er forforståelser. Derfor kan 

disse forståelser af virkeligheden også betegnes som fordomme. Det skal nævnes, at 

fordomme ikke skal opfattes som endegyldige eller negative, men det der binder mennesker 

sammen. Menneskers fordomme er produktive forudsætninger for bedre at kunne skabe 

erkendelser af og omverdenen. Endvidere er det vigtigt at forholde sig åbent og at stille 

spørgsmålstegn, til andres og egne forståelser, for at kunne udvide sin forståelseshorisont 

(Ibid.).     

Min rolle i projektet 

I udarbejdelsen af projektet ses det, at jeg har haft et hermeneutisk ståsted ved, at jeg 

forinden projektets opstart har haft en forforståelse og nogle ideer samt tanker om hvad 

projektets emne samt problemformulering skulle være. Gennem udarbejdelsen af projektet 

har jeg forholdt mig med et åbent sind overfor aktuel teori og input fra min omverden 

velvidende, at disse ville have en stor betydning for min proces. Valget af emnet og 

problemformuleringen har udviklet sig gennem min egen yogapraksis, der gennem fire år har 

hjulpet mig med at forbedre min koncentrationsevne, finde ro og åbne min krop fysisk op. I 

sommeren 2019 blev jeg tilkoblet et community i København, der hedder Rört. Her fik jeg 

virkelig fordybet mig i yoga som helhed og mærkede hvordan denne filosofi og praksis kan, 

bruges som et terapeutisk redskab. Derfor besluttede jeg at tage til Indien i måned og tage en 

Yoga Teacher Traning (YTT) for virkelig at fordybe mig i min egen praksis men også lære 

mere om yogafilosofien. Igennem min fordybelse i yoga har jeg haft, og har stadig, mange 

tanker og fortolkninger af hvordan yoga kan, bruges i ledelse. Jeg erkender, at min erfaring 

med yoga har stillet mig i en positiv og optimistisk position overfor filosofien. For at holde 

projektet på et videnskabeligt niveau, har jeg forsøgt også at supplere mit positive syn på yoga 

med et kritisk syn. Forinden denne interesse i yoga, havde jeg gennem min bachelor i 

Organisatorisk Læring og kandidaten i HRM udviklet en stor interesse for ledelse i 

organisationer. Min interesse i ledelse udspringer fra egne erfaringer på arbejdsmarkedet, 



12 
 

hvor jeg har oplevet nogle rigtig dygtige ledere men også nogle meget uprofessionelle ledere. 

Endvidere har jeg ofte selv arbejdet og ageret som selvledende i jobs og derigennem tilegnet 

mig nogle fordomme og forståelser for, hvor meget frihed dette kan give, men også hvor 

meget frihed det kan tage. Disse har i høj grad påvirket min fortolkningsproces gennem 

projektet og trukket mig i mange retninger, før jeg slog mig fast på min endelige 

problemformulering, empiri og teori.                                                                                                                

Et eksempel på mit hermeneutiske ståsted i udarbejdelsen af projektet er, at jeg oprindeligt 

havde fået etableret et samarbejde med en virksomhed, omhandlende en kvalitativ 

undersøgelse af medarbejdernes yoga praksis. Men grundet udbruddet af Corona virussen og 

ændring af omstændighederne, kunne dette ikke lade sig gøre. Derfor måtte jeg ændre hele 

min forståelse af projektets retning og problemformulering.                                                                   

I projektet har jeg indtaget et synspunkt, der bygger på hvordan medarbejderes syn og 

forforståelse af yoga, kan bruges som et redskab til selvledelse i det grænseløse arbejdsliv. 

Dermed har jeg en dobbelt rolle, dels som undersøger og dels som en medarbejder, der skal 

bruge yoga som et redskab til egen selvledelse. Endvidere fandt jeg det vigtigt at skabe et 

rammebillede af arbejdslivet i dag. Dette ses gennem udvalgt teori om det grænseløse 

arbejdsliv og hvordan det påvirker selvledende medarbejdere i dag. Disse forståelser for og 

fordomme for, hvordan yoga kan ses brugt, i det grænseløse arbejdsliv og i selvledelse har 

udviklet sig gennem mine uddannelser. Gennem min viden indenfor disse felter har jeg fundet 

det ekstremt vigtigt at forholde mig kritisk til HRM, yoga og det stigende udviklingspres på det 

danske arbejdsmarked, for at kunne prikke til synspunktet for, hvad det gode arbejdsliv 

indebærer. Jeg vil dermed gøre læseren opmærksom på, at jeg gennem projektets 

udarbejdelse har forsøgt at forholde mig kritisk til den udvalgte teori om yoga, selvledelse og 

det grænseløse arbejdsliv for at bevare et videnskabeligt niveau. Endvidere vil det ses, at jeg 

gennem analysen drager antagelser om, hvordan virkeligheden kan fortolkes at være, ud fra 

den udvalgte teori. Derved vil min egen forståelse inddrages på en kvalificeret måde. Jeg har 

med projektet søgt at åbne op for diskussion om hvorvidt yoga kan bruges, som et 

ledelsesredskab til at udfordre den eksisterende debat, af det gode arbejdsliv. Min motivation 

for at skrive projektet ligger i interessen for, at synliggøre måder hvorpå yoga kan bruges til, 

at håndtere det pres det ses, at den selvledende medarbejder i det grænseløse arbejdsliv, er 

udsat for. For at gøre denne nuancering mulig, har jeg derfor placeret projektet i en gråzone 

mellem tilhængere og kritikere af udvikling og selvrealisering på arbejdspladser.  
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Metode 

I det følgende afsnit vil jeg præsentere min fremgangsmetode i udarbejdelse af projektet. Dette 

afsnit er opdelt i tre afsnit. Først vil jeg, argumentere for mit valg af den deduktive metode, 

hvorefter jeg vil præsentere brugen af primære og sekundære kilder. Slutteligt præsenterer og 

forholder jeg mig kritisk til projektets hovedkilde Nærmere Noget af Simon Krohn. 

 

Induktiv og deduktiv metode  

Til at producere videnskabelig viden er der to metoder, som kan bruges. Disse to metoder er 

den induktive og deduktive metode (Andersen, 2013). Disse to metoder har hver deres 

slutform, hvilket er beskrivelsen af hvordan en påstand afsluttes og afrundes med en 

konklusion. Hvis der i et projekt gøres brug af den deduktive metode, sluttes dette af fra 

generelle almene regler til et enkelt tilfælde (Fuglsang, Olsen, & Rasborg, 2014). Hvor brugen 

af den induktive metode sluttes fra enkelte tilfælde til almene regler. I denne metode tages der 

udgangspunkt i empirien for at opnå en generel viden om teorien (Andersen, 2013).  

I projektet er er den deduktive metode brugt, da fokus lægger på at nuancere generelle regler 

og teorier ned til enkelte tilfælde og ud fra disse konkludere. Projektet nuancerer teorier 

indenfor det grænseløse arbejdsliv, selvledelse og yoga for slutteligt, at analysere disse 

overfor hinanden og svare på problemformuleringen. Projektet har et hermeneutisk ståsted 

hvilket tillader, belysninger af fortolkninger og genfortolkninger af teorierne for at nå frem til 

en konklusion (Juul & Pedersen, 2012). Endvidere har det, at jeg selv er yogaudøver farvet 

mine forståelser og fortolkninger af projektet. Det erkendes derfor, at hvis projektet var 

udarbejdet af en anden person, ville konklusionen have set anderledes ud, da disse 

forforståelse og fortolkninger af teorierne ville have været anderledes. Derfor kan projektets 

konklusion ikke ses som en endegyldige sandhed, da denne lægger op til genfortolket og 

videre forskning.  

 

Primær- og sekundære kilder  

I dette afsnit vil de primære og sekundære kilder, der er benyttet i opgaven, præsenteres. I en 

videnskabelig opgave skal påstande og antagelser dokumenteres, såfremt de kommer fra 

andre kilder end undersøgeren selv. Det er derfor, i denne sammenhæng, afgørende at 

vurdere kildernes troværdighed og det er vigtigt, at diskutere projektets primære kilder i 



14 
 

forhold til argumentation og kritik (Rienecker, Jørgensen, & Skov, 2012). Endvidere er valget 

af kilder i projektet afgørende for konklusionen og derfor ses det, at et kritisk ståsted overfor 

disse er vigtigt. De primære kilder betegnes som det ”rå” materiale der fungerer som empiri i 

opgaven (Ibid.). I projektet har jeg brugt Simon Krohn som projektets primære kilde. Jeg har i 

hans bog Nærmere noget brugt tre kapitler: Bevidsthed – nøglen til yoga, Sindet som med- og 

modspiller, Krop og sind i samarbejde. I disse tre kapitler giver han en dybdegående 

beskrivelse af hvad yoga er og af nogle af teknikkerne der bruges indenfor denne praksis. 

Projektet har som nævnt til formål at belyse, hvordan yoga kan bruges som redskab i 

selvledelse i det grænseløse arbejdsliv. Teori om yoga bruges derfor som den primære kilde i 

opgaven, da det er dette emne opgaven nuancerer og bruger til, at udfordre teorier indenfor 

HRM og det gode arbejdsliv. Indenfor HRM feltet bruger opgaven teorier om det grænseløse 

arbejdsliv og selvledelse. Disse teorier indenfor arbejdslivet, er brugt som projektets 

sekundære kilder. De sekundære kilder bruges til at fortolke de ”rå” materialer og fungere 

som projektets hovedteorier. Disse bruges som analyseredskab til at forstå den primære data 

og støtte de argumentationer projektet kommer med vedrørende disse (Ibid.).  

 

Som nævnt er Simon Krohn brugt som projektets primære empiri og har udgjort grundlaget, 

for de problemstillinger, der opstilles i projektets analyse. Krohn har forskellige eksempler på 

hvordan yoga kan være med til at afbalancere og styrke mennesker både psykisk og fysisk. 

Den primære empiri bruges i projektet til at kritisere og prikke til relevante sekundære kilder 

og teorier om selvledelse i det grænseløse arbejdsliv. Endvidere bruges denne også til at 

nuancere, hvorvidt yoga er et brugbart redskab til selvledelse og det grænseløse arbejdsliv. 

Projektet stiller sig derved kritisk overfor både den primære og sekundære empiri.   

Endvidere har den deduktive metode tilladt brugen af eksisterende empiri, fremfor 

indsamlingen af kvantitativ og kvalitativ empiri.  

 

Kildepræsentation og kritik 

Nærmere Noget af Simon Krohn (2013) 

Som nævnt er tre kapitler fra værket Nærmere noget af Simon Krohn benyttet som projektets 

primære kilde. For at opsummere er disse kapitler: Bevidsthed – nøglen til yoga, Sindet som med- 

og modspiller, Krop og sind i samarbejde. 



15 
 

Simon Krohn er en af de første yoga lære i Danmark og har haft sin personlige yoga praksis 

siden mødet med en indisk munk i 1996. I dag er han certificeret som E-RYT 500 timer hos 

yoga Alliance. Endvidere er han Cand.mag. i filosofi, hvor han skrev speciale i indisk filosofi. I 

dag er han foredragsholder i yoga, underviser på workshops og yoga læreruddannelser. 

Yderligere har han mange opgaver, hvor han underviser yoga i erhvervslivet (Mindyourself, 

2020). Jeg erkender at min primære kilde dermed kun udspringer fra en mands fortolkning af 

yoga. Det kan endvidere være problematisk, at Simon Krohn har arbejdet med yoga, som sit 

levebrød, da dette kan svække hans evne til at forholde sig negativ kritisk overfor denne. I 

kapitlet Målet med bogen skriver han; ”Yogafilosofien har haft enorm betydning for mig, og 

uden at tøve kan jeg sige, at hvert eneste kapitel i bogen indeholder pointer og tanker, som har 

ændret mit liv.” (Krohn, 2013:15; linje 2-4). Krohn nævner også, at bogen er skrevet som en 

introduktion til yogafilosofien (Krohn, 2013). Bogen er dermed ikke som et akademisk skriv 

og kræver derfor ikke, at han skal forholde sig kritisk til egen praksis og til yogafilosofien. 

Bogen henvender sig derfor til praktikere af yoga fremfor akademikere. Dertil kunne 

projektet have suppleret Krohns introduktion af yogafilosofien med andre teorier herom. 

Endvidere ses det vigtigt at projektet har fokus på disse betragtninger og forholder sig kritisk 

til. 

 

Teori  

Dette kapitel præsenterer projektets teoriapparat der senere i analysen bruges til at nuancere, 

hvordan det kan ses at yoga kan bruges som selvledelses redskab i det grænseløse arbejdsliv. 

Afsnittets første del præsenterer projektets teoretiske begrebsapparat for det grænseløse 

arbejdsliv. Næste afsnit præsenterer teori om selvledelse, hvori en præsentation af tre forskellige 

former for selvledelse gives. Disse er som nævn den: selvstyrende, eksistentielle og strategiske.  

Det grænseløse arbejdsliv  

I dag er det danske arbejdsmarked præget af et fleksibelt, hurtigt og grænseløst arbejdsliv. 

Nutiden er langt fra fortiden og medarbejdere kan ikke mere forvente, at kunne lande på 

deres arbejdsplads og arbejde struktureret efter en nøje detaljeret arbejdsplan. Det 

strukturerede og rutineprægede arbejde, der kom med bureaukratiet, ses sjældnere i 

nutidens post-bureaukratiske organisationer, hvor medarbejderne skal være nysgerrige, 

innovative og selvledende (Maravelias, 2007). Medarbejdere skal nu være i stand til balancere 
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mellem privat-, familie- og arbejdsliv i en konstant krævende og stimulerende verden, hvor 

det kan være svært bare at få et minuts afbræk (Kristensen, 2011). Arbejdsopgaverne er i dag 

langt fra rutineprægede og det er ikke unormalt, at arbejdspladser tager det som en selvfølge, 

at medarbejderne mere eller mindre skal agere selvledende. De faste rammer der førhen 

dannede det traditionelle arbejde, er i dag forsvundet ind i en fleksible og digital hverdag, 

hvor medarbejderne nu bliver udrustet med smartphones, E-mail, intranet og andre 

platforme, som de konstant skal forholde sig til, i og udenfor deres arbejdstid. Dette resulterer 

i et grænseløst arbejdsliv, hvor privatlivet nemt kan distrahere arbejdstimerne og omvendt. 

Denne digitalisering gør det også nemmere for medarbejdere at arbejde mobilt. Dette 

resulterer i at en søndag, der ellers var en fridag med fokus på afslapning og velvære, hurtig 

kan laves om til produktive arbejdstimer (Ibid.). Men selvom det fleksible og selvledende 

arbejdsmiljø i dag er dominerende, har vi dog ikke afskåret den bureaukratiske og 

traditionelle arbejdsværdi fuldstændig. Disse arbejdsidealer eksisterer stadig i mange 

organisationer, men er dog mere og mere underlagt nogle af ”fordelene” ved de udviklende og 

fleksible arbejdsværdier, i form af højere grad af selvledelse og ansvar for egen udvikling på 

arbejdspladsen og i arbejdsopgaver (Kärreman & Alvesson, 2004). Fokus på den udviklende 

medarbejder og det grænseløse arbejdsliv, har mødt megen kritik indenfor 

arbejdslivsforskning og da dette princip udelukkende ses, at fokusere og bygge på 

kapitalistiske mål og ikke tilgodeser medarbejdernes velbefindende (Brinkmann, 2014). 

Organisationer på det danske marked søger i dag den fleksible og udviklingsparate 

medarbejder. Sådan lyder størstedelen af jobannoncerne, hvor potentielle medarbejdere skal 

besidde værdier som; Selvledende, fleksibilitet, autonomi, kreativitet og det at være 

udviklings parat. Mange kritikere mener ikke, at fokus på konstant udvikling bidrager til reel 

frihed, autonomi eller effektiv deltagelse i arbejdet. I stedet ses dette konstante fokus på 

udvikling at fremmedgøre daglige aktiviteter og fremme følelsen af konstant tidsunderskud. 

Konstant udvikling og varetagelse af ansvar er blevet et alment accepteret og dominerende 

arbejdsideal i det danske samfund og vi må aldrig stå stille (Ibid). Dette grænseløse liv og 

udviklingspres har sat sine spor i danskerne og det ses at mange danskere i dag lider af stress, 

depression og udbrændt hed (Hvid, 2006).  
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Selvledelse  

For at kunne nuancere hvordan yoga kan ses brugt i selvledelse, vil jeg i følgende præsentere 

projektets teoretiske forståelse af selvledelse. Herefter vil jeg redegøre for tre former for 

selvledelse: Selvstyrende, eksistentiel og strategisk. For at gøre afsnittet mere læsevenligt, er 

disse tre selvledelsesformer delt op i hvert deres afsnit.  

I dag tager arbejdspladser det som en selvfølge, at medarbejdere besidder kompetencer til at 

agere selvledende (Kristensen og Pedersen, 2012). Anders Kristensen og Micheal Pedersen 

ser på tre forskellige former for selvledelse. Den første form er den selvstyrende selvledelse, 

hvor medarbejderne forpligter sig til at følge organisationens opstillede politikker og regler, 

for derefter selvstændigt at kunne træffe de bedste beslutninger i overensstemmelse med 

disse. Næste form er den eksistentielle selvledelse hvor medarbejderen skal være i stand til at 

definere og trække på indre styrker og svagheder, for at kunne handle og træffe korrekte 

beslutninger. Den tredje og sidste form er den strategiske selvledelse, hvor medarbejderen 

skal kunne sætte sig ind i organisationens strategiske kontekst og agere, som 

beslutningstager, ud fra denne. For at kunne opnå og forstå sig på, at agere strategisk 

selvledende, skal medarbejderen også besidde en klar forståelse af selvstyrende og 

eksistentiel selvledelse og være i stand til at agere herefter. Der kræves meget af den 

selvledende medarbejder og dette kan have sine fordele og ulemper. Det er derfor vigtigt at 

organisationen har disse for øje, når den eksempelvis udarbejder jobbeskrivelser, så der ikke 

forekommer misforståelser i rekrutteringen. Endvidere skal ledelsen gøre det klart med sig 

selv hvilken form for selvledende medarbejder de søger til hvilke stillinger (Ibid.).  

Ifølge Christian Maravelias stiller selvledelse også spørgsmålstegn ved selve frihedsbegrebet. 

Nogle ser selvledelse som en mulighed for at fremme og skabe en automon frihed i arbejdet, 

mens andre ser det som potentiale for arbejdsfrihed. Hegel og Kant har gennem årtier 

defineret den autonome frihed som fri fra eksterne påvirkninger og begrænsninger samt 

drevet af lidenskab og et naturligt drive. For at individer kan opnå denne form for frihed i 

deres arbejde, skal de være i stand til at udvikle en dyb selvforståelse til at danne mulighed 

for selvbevidsthed og refleksion. Hvis dette ses opnået, vil medarbejderen være i stand til at 

sætte afstand mellem jeget og alt andet. Medarbejderen vil da kunne skabe egne love og 

forholde sig udvidende overfor nogen form for opgivelse til verdenen. Dog garanterer denne 

afstand ikke individets praktiske autonomi. Men hvis individet ikke har en forståelse eller 
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kontrol over jeget, er vedkommende ikke i stand til at træffe beslutninger, der ikke er 

påvirkelige af andres negative indflydelser (Maravelias, 2007).       

 

Uddybelse af de tre selvledelses former  

For at organisationens ledelse kan forstå, hvordan deres selvledende medarbejdere skal ledes, 

må de først forstå hvordan disse leder sig selv (Helth, 2013). I følgende afsnit vil jeg definere de 

tre nævnte ledelsesformer der ses brugt i selvledelse. Nedenfor ses en overordnet model 

udarbejdet af Kristensen og Pedersens over disse og jeg vil i dette afsnit uddybe dem yderligere. 

 

 SELVSTYRING EKSISTENTIEL STRATEGISK 

DEFINATION Lede sig selv inden for 

generelle rammer for 

arbejdsopgaven, som er 

fastsat af andre. 

Lede sig selv i forhold til at 

fastsætte egne individuelle 

rammer for arbejdsopgaven.  

Lede sig selv i forhold til, 

hvorfor rammerne for 

arbejdsopgaverne skaber 

værdi for forretningen. 

MEDARBEJDER FOKUS  Hvordan skal 

arbejdsopgaven udføres? 

Hvad er arbejdsopgaven? Hvorfor skaber 

arbejdsopgaven værdi? 

UDFORDRING Faste rammer kan stå i 

vejen for innovation, 

fleksibel produktion og 

individualiseret kundefokus 

Medarbejderen skal kunne 

sætte en individuel ramme 

for, hvordan han/hun leder 

sig selv 

Hvad der udgør den fælles 

forretning, er et 

tilbagevendende problem, 

som ikke kan besvares 

endegyldigt. 

LEDELSES FOKUS Produktion  Person Præstation 

 

(Helth, 2013: figur 3.1; s. 68) 

Selvstyrende selvledelse 

I selvstyrende selvledelse er det medarbejdernes eget ansvar at træffe beslutninger indenfor 

de generelle rammer, som organisationen har opsat for, at arbejdsopgaver udføres korrekt 

(Helth, 2013). I denne selvledelses form forventes det, at medarbejderne har evne, vilje og 

kompetencer til at tage ansvar og træffe beslutninger angående arbejdsmetoder, planlægning 

og gennemførelse af opgaver. Den selvstyrende medarbejder skal kunne kontrollere, at disse 

opgaver gennemføre således, at de realiserer organisationens mål og værdier. Medarbejderne 

skal dermed være kompetent til løbende at evaluere og kontrollere om måden, hvorpå deres 

opgaver løses, lever op til de generelle regler der er sat for arbejdet. Rammerne for 

arbejdsopgaverne ses her typisk gennem deadlines, regler, standarter og virksomhedens 

politikker samt værdigrundlag. Arbejdsopgaverne definerer altså hvad medarbejderne skal 
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arbejde med, men ikke præcist hvordan vedkommende arbejder med disse. Det er den 

selvstyrende medarbejderes eget ansvar at planlægge indenfor de fastlagte rammer. En af 

udfordringerne i denne selvledelsesform er at arbejdsprocedurer, hierarkier og regler kan stå 

i vejen for produktivitet og innovation. Medarbejderen skal derfor være i stand til at vurdere 

hvilke rammer, der skal sættet for deres arbejdsopgaver, så disse giver mest værdi for 

organisationen. Den selvstyrende medarbejder er altså ansvarlig for hvordan egne 

arbejdsopgaver udføres (Ibid.).  

 

Eksistentielle selvledelse 

I den eksistentielle selvledelse arbejdes der udenfor faste og generelle rammer af 

arbejdsopgaver (Helth, 2013). Forskellen mellem denne og den selvstyrende selvledelse er, at 

den eksistentielle selvledelse både har indflydelse på hvordan arbejdsopgaverne skal udføres 

og hvad der skal udføres i hele organisationen. Medarbejderen skal her være i stand, til at 

definere hvad arbejdsopgaverne skal være samt hvorfor og hvordan de giver værdi. 

Medarbejderen skal her løbende evaluere og vurdere hvilke medarbejderopgaver, der skaber 

og kan skabe værdi for organisationen. Den eksistentielle medarbejder kan ikke gemme sig 

bag hierarkier, mål, faglighed og jobbeskrivelser da vedkommende er med til og har ansvaret 

for at designe og udvikle på disse. Dog skal det ikke forstås sådan, at medarbejderen slet ikke 

har nogle ydre rammer og politikker, som de ikke skal forholde sig afgrænsende til. Det har 

den eksistentielle selvledende medarbejder også. Dette ses ved at medarbejderen skal 

etablere egne arbejdsrammer indenfor ydre opstillede rammer i form af deadlines, 

arbejdsmetoder, virksomhedens værdier, kundeforventninger og de faglige kvaliteter der kan 

forekomme modsætningsfulde i arbejdet. Dette er et stort krav til medarbejderen og 

vedkommende skal derfor besidde kompetencer i, at kunne danne en indre individuel 

rammeform for sit arbejde. Disse kompetencer er vigtige for at kunne navigere og prioritere 

jobbets forskellige aktiviteter, så disse skaber værdi for organisationen. Denne selvledelses 

form defineres derfor ved, at medarbejderen skal lede sig selv i den kontekst vedkommende 

indgår i. Disse kontekster kan være alt fra relationer til andre medarbejdere og over til 

skabelse af en produktion eller arbejdsprocesser der giver værdi i de forskellige afdelinger og 

kontekster organisationen har og bevæger sig i. Dermed skal medarbejderne kunne realisere 

sig selv i sit arbejde for at kunne sætte egne standarter i overensstemmelse med hvad deres 

arbejde kræver. Det er den definition, der gør at denne form hedder den eksistentielle 
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selvledelse, fordi medarbejderne heri selv skal finde ud af hvad de kan og hvad der driver 

deres arbejde og motivation. De skal dermed kende sig selv godt nok til at kunne forme og 

styre deres lyster, så disse er brugbare i deres arbejde. Den eksistentielle selvleder skal 

brænde for sit arbejde og ikke lade arbejdet brænde dem ud. De skal være i stand til at agere 

som egen arbejdsgiver og har dermed ansvaret, for at drive deres motivation og mål, så de kan 

skabe værdi for organisationen. Dog ses det at denne indre arbejdsgiverrolle ikke problemfri. 

Hvis medarbejderne har arbejdsopgaver, der interesserer dem, kan de vælge at arbejde videre 

med disse hjemme. Dermed har medarbejderne mulighed for selv at sætte individuelle 

rammer for deres arbejde og tid. Medarbejdernes personlige lyst er et godt styringsprincip, 

men de skal passe på med ikke at blive slaver for egne følelser og interesser. Dette kan nemlig 

resultere i, at medarbejderne påtager sig for mange arbejdsopgaver, hvilket kan skabe et 

uønsket pres. Da den eksistentielle medarbejder selv har påtaget sig disse ekstra 

arbejdsopgaver, kan det være svært at fra lægge sig dem igen. Endvidere har vedkommende 

måske selv designet arbejdsopgaverne, hvilket kan gøre det endnu sværere at videregive dem. 

Det kan derfor være svært og grænseoverskridende for den eksistentielle medarbejder at gå 

til ledelsen for at få hjælp til aflastning. Eksempelvis kan dette synes svært, hvis 

medarbejderen selv, har designet de ekstra arbejdsopgaver og dermed føler at 

overbelastningen er selvforskyldt. Grundet ansvaret for egen ledelse kan den eksistentielle 

selvleder nemmere komme til at føle sig forpligtet til at stå gennem pressede perioder. 

Endvidere kan det være vanskeligt for virksomheden at holde styr på om de eksistentielle 

medarbejderes arbejdsopgaver giver værdi for organisationen. Dette ses svært hvis 

medarbejderne forholder sig blinde og døve overfor organisationens rammer og kun arbejder 

ud fra egne interesser. Det kan resultere i, at virksomheden bliver revet i mange forskellige 

retninger fremfor en. Dermed skal denne form for selvledelse have en grad af strategisk 

styrelse (Ibid.).       

 

Strategisk selvledelse 

I strategiske selvledelse skal medarbejderen have fokus på, løbende at diskutere med andre 

medarbejdere og ledere om, hvad der er optimal forretning for organisationen, så de ansatte 

kan bidrage til denne (Helth, 2013). Denne selvledelsesform har fokus på forretningen og at 

medarbejderen skal lede sig selv i overensstemmelse med denne, da den er grundlaget for 

organisationens eksistens. Medarbejderen sidder her med et stort ansvar. Her skal 
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vedkommende kunne stille spørgsmål omhandlende hvorfor arbejdsopgaver er vigtige at 

udføre og hvilke udfordringer samt muligheder disse kan give organisationen. 

Medarbejderens præstation afhænger altså af den strategiske kontekst, som virksomheden 

befinder sig i og hvordan denne kan skabe værdi. Medarbejderen skal derfor være på forkant 

med udviklingen i virksomheden, for at kunne lede sig selv strategisk i overensstemmelse 

med denne. Et spørgsmål, en strategiske selvledende medarbejdere kan stille sig selv, er 

eksempelvis hvilke udfordringer virksomheden kan møde og hvordan arbejdsopgaver kan 

designes bedst så disse imødekommes. Dermed leder medarbejderen ikke bare de 

eksisterende arbejdsopgaver, men skal også kunne se fremad og lede samt skabe nye 

arbejdsopgaver. Det er vigtigt, at den strategiske selvledende medarbejder har øje for at andre 

selvledende medarbejdere, har individuelle forståelser for hvordan deres arbejdsopgaver 

udføres og hvordan disse skaber værdi. Dette fokus er vigtigt, fordi det er den strategiske 

selvleders opgave at sørge for, at alle har samme opfattelse af hvorfor de agerer som de gør for 

at organisationen ikke bliver trukket i forskellige retninger. Det er endvidere den strategiske 

selvleder der skal sikre, at medarbejderne ikke skaber, løser og designer arbejdsopgaver ud 

fra egen interesse, som ikke er i overensstemmelse med organisationens interesser.  

Yderligere skal den strategiske selvleder have øje for de overordnede problemstillinger, der 

forekommer i og udenfor organisationen, samt hvilke der har værdi for organisationen, at 

løse. Dette kan dog være problematisk at vurdere da forretning i dag er dynamisk og fleksibel. 

Forretningsstrategien kan ikke fastlægges i strategipapirer og målesystemer eller i en 

jobbeskrivelse. Organisationer skal i dag ledes efter, at arbejdsopgaver løbende skal løse 

dynamiske problemstillinger. Dermed skal den strategisk selvleder have frihed til at agere 

som selvledende. Dog skal det sikres, at denne frihed bruges og har sit fokus på værdiskabelse 

for organisationens forretning. Her opstår der ofte nogle dilemmaer, hvis virksomheden enten 

giver medarbejderne for lidt eller for meget frihed til at udføre deres arbejde (Ibid.).  

 

 

 

 

 

 



22 
 

Introduktion til yoga  

Dette afsnit giver en introduktion til, hvordan yoga kan ses misforstået som mindfulness i den 

vestlige verden og hvordan dette kan påvirke udbredelsen af yogafilosofien. I andet afsnit vil 

yoga og teknikker indenfor denne præsenteres af Simon Krohn. Da opgaven har et 

organisatorisk fokus, vil jeg i stedet for menneske og individ skrive medarbejder og hende.  

 

Yoga som mindfulness i den vestlige verden  

Yoga er ikke vidt udbredt i den vestlige videnskab og der er ikke megen akademisk 

opmærksomhed på filosofien. Den psykologiske videnskab har dog længe haft øje for yoga, 

men indenfor ledelsesvidenskaben er den stadig undervurderet. Dette ses også selvom der er 

en stigning af arbejdspladser, som udbyder yogapraksis til deres medarbejdere (Dane, 2011; 

Jochen & Choi, 2014; Vogus & Sutcliffe, 2012). Når folk tænker på yoga, er det ofte forbundet 

med en motionsform, hvilket er en misforståelse (Krohn, 2013). Yoga adskiller sig fra at være 

en motionsform ved, at denne ikke er resultatorienteret og det handler ikke om at vinde eller 

tabe noget. Dybest set handler yoga om at skabe mere bevidsthed om fortagende og i sindet. 

Der ses dog en tendens til, at der kan gå sport i yoga, i forhold til hvem der kan de sejeste 

tricks og har den bedste smidighed. Men i det traditionelle yogaperspektiv er dette sekundært 

og fokus lægges på hvordan øvelserne får medarbejderen til at føle indeni og hvordan disse 

skaber mere selv- og kropsligbevidsthed. Yoga er designet til at skabe en opnåelse af den 

højeste eksistentielle indsigt. Dette sker ved at fokus bliver rettet indad og medarbejderen vil 

derfra kunne gå gennem en fundamental transformation og vokse som individ. Hvis yoga går 

hen og bliver et ydre projekt, er det vigtigt at vende tilbage til dette fokus. Hvis yoga bliver til 

et ydre projekt, vil praksissen kun handle om at booste medarbejderens ego gennem posering 

af flotte stillinger eller ved at prale af at kunne meditere i timevis (Ibid.). Teorien bag 

mindfulness udspringer fra den indiske yoga filosofi og er i dag vidt udbredt i vesten, hvor 

store virksomheder som Google, Apple og McKinsey udbyder dette til deres medarbejdere 

(Jochen & Choi, 2014). Før de tidlige 90´ere var vesten ikke bekendt med fænomenet 

mindfulness. Det var først efter, at Jon Kabat-Zinn udgav bogen Full Catastrophe Living, 

omhandlende hospitalers og rehabiliteringscentres brug af teknikker indenfor dette, at disse 

spredte sig til andre organisationer i vesten. I dag er mindfulness populært indenfor 

forretningens verdener og mange organisationer finder det i dag succesfuldt for deres 
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forretning. Det ses at den akademiske verden også har en voksende interesse i mindfulness, 

gennem en stigning i videnskabelige artikler omhandlende emnet. Siden 90´erne er der 

produceret imponerende resultatet af hvordan træning i mindfulness, kan forbedre 

immunforsvaret, mindske blodtrykket, øge koncentrationens evnen og reducere stress 

niveauer (Kabat-Zinn, 2013; Langer & Moldoveanu, 2000). Endvidere ses det at øvelser og 

studier indenfor mindfulness, længe har være vidt udbred indenfor psykologien og 

psykoterapi, hvor denne bruges i kognitiv terapi, dialektisk adfærdsterapi, accept og 

engagementsterapi (Ratnayake & Merry, 2018). I yoga betyder det at være mindful en 

bestemt måde, at engagere sig i på i øjeblikket på. Det ses ofte at redskaber indenfor dette felt 

involvere mangel på dømmekraft, evaluering og bestemte former for konceptualisering. I dag 

distribueres mange forskellige yoga og mindfulness øvelser gennem selvhjælpsbøger, apps og 

på hjemmesider. Disse anbefales ikke længere kun til personer med alvorligt psykologiske 

problemer, men markedsføres i dag også som et redskab alle mennesker kan bruge til at 

reducere stress, give mere elasticitet på arbejdspladsen, blive lykkeligere og til at finde 

mening med livet. Mindfulness rammer i dag bredt og kobles ofte ikke sammen med yogaens 

filosofiske og spirituelle traditioner, hvilket gør teknikkerne indenfor denne universel. 

Kritikere siger at mindfulness teknikkernes påstande om, at selvet er uforeneligt med religiøse 

og åndelige overbevisninger, kan ses vildledende, da dette betyder at helheden af disse 

øvelsers, er gået tabt i deres løsrivelse fra yogafilosofien (Ibid.).   

En af grundene til at mindfulness og til dels yoga har fået et stort et publikum i vesten, er at 

disse ses at være værdineutrale, ved at de hævdes ikke at komme i kontakt med nogen tro, 

religiøs eller videnskabelig (Aeon.co, 2019; Saraswati, 2013). Yoga forsøger ikke at sælge 

mennesker et trossystem eller ideologi at leve efter. I yoga er mental og fysisk rensning, samt 

styrkelse af disse, det optimale mål. Ifølge den medicinske videnskab er yoga terapi 

succesfuld, fordi den balancerer nervesystemet og det endokrine system hvilket direkte 

påvirker andre systemer og organer i kroppen (Saraswati, 2013). Kabat-Zinn hævder 

endvidere, at en mindfulness praksis vil hjælpe folk med fysiske lidelser og mentale sygdomme 

til at øge deres produktivitet samt kreativitet og slutteligt også med at forstå deres ”ægte” selv 

(Aeon.co, 2019). Dermed ses yoga og mindfulness at kunne sælges og anvendes til at afhjælpe 

en lang række moderne sygdomme. Endvidere sælges disse, som noget uskyldigt, da de nemt 

kan passe ind i alles liv ligegyldigt hvilken baggrund, tro eller værdier man har.  
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Mindfulness er dog ikke uden dens kritikere, der påpeger at dens målsætninger indenfor 

psykoterapi, ikke er i overensstemmelse med de centrale buddhistiske principper og 

yogafilosofien. Dette ses eksempelvis ved at psykoterapi ofte forsøger at reducere lidelse, 

hvor buddhismen i stedet mener, at lidelse er så dybt forankret i mennesket, at man i stedet 

bør bestræbe sig på helt at undslippe den. Endvidere hævdes det, af Professor og direktør for 

Phoenix Australia, David Forbes og administrations professor og forfatter af ”McMindfulness”, 

Ronald Purser at der, i den proces hvor yoga og mindfulness flyttes fra terapi til mainstream, 

ødelægges grundlæggende versioner af disse, gennem markedsføring. Eksempelvis er apps 

som Headspace og Calm samt underviste kurser på skoler og arbejdspladser ofte forenklede 

dele af yoga. Denne tendens til forenkling sker ofte, når man forsøger at tilbyde et 

multifunktionelt middel til flere brugere i forskellige kontekster. Diverse digitale kanaler ses i 

dag at forsimple yogafilosofien og det hårde arbejde det kræver at forstå sig selv og selvet. 

Dog ses mindfulness at passe pænt ind i en kultur med teknofixes og lette tilgængelige svar på 

problemer, for at kunne løse problemet, fremfor faktisk at undersøge grundigt, hvorfor 

utilfredsheden opstod i første omgang (Ibid.). Kritikere mener at mindfulness kan ses som 

aldeles uegnet til reel selvforståelse, da antagelserne om selvet i disse øvelser er 

misfortolkninger af yogafilosofien (Aeon.co, 2019). Mindfulness har sit fokus på, at vi skal give 

afkald på jeget og de mentale fænomener som tanker og følelser da disse ikke er vores egne. 

Det bliver dermed vanskeligere at forstå og analysere, hvorfor vi tænker og føler som vi gør og 

fortælle historien om vores liv. Ønsket om selvforståelse udspringer ofte fra troen om, at der 

er noget der skal forstås og som ikke behøver at være et metafysisk underlag. Det der ønskes 

forstået kan være noget så simpelt som en karakter eller personlighed. Tanker og følelser ses 

dermed ikke som noget, der bare kan kobles fra, men i stedet som noget der tilhører og 

reflekterer os. Eksempelvis vil mennesker, der bekymre sig for om de er neurotiske, højest 

sandsynligt basere denne opfattelse på de kontinuerlige følelser der opleves, som eksempelvis 

usikkerhed og angst. Disse gentagende tanker og følelser vil dermed bekræfte det faktum, at 

mennesket har en bestemt form for karaktertræk i deres personlighed. Yoga kan ses som 

nyttig til at kunne trække sig tilbage fra gentagende følelser som opstår, således at man kan 

skelne mellem mønstre og identificere triggere (Krohn, 2013). Modsat dette tillader 

mindfulness ikke udøveren at tage ansvar for denne analyse af følelser og tanker men i stedet 

en platform, hvor ”jeg ikke er mine følelser” (Aeon.co, 2019). Men uden noget ejerskab over 

følelser og tanker, vil det være svært at tage ansvar for dem. Der tages dermed ikke forbehold 
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for forholdet mellem mennesket og dets mentale fænomener, der omfatter spørgsmål om 

personligt ansvar og historie. Mindfulness kan dermed ses som et nyttigt redskab til at skabe 

afstand for den indre tumult men ikke til løsningen af denne. I dag sælges og præsenteres 

denne teknik dog som et universalmiddel, til at forbygge moderne lidelser, hvilket kan 

diskuteres om det er rigtigt (Ibid.). Der ses dermed en stor afstand mellem yoga og 

mindfulness ved, at yoga er en oldgammel form for sundhedsfremmende aktiviteter der både 

omfatter fysiske og mentale aspekter af afslapning (Follin & Axén, 2017). Yoga omhandler en 

række kropslige bevægelser, der er kombineret med vejrtrækningsøvelser og meditation. 

Opmærksomheden i yoga vendes indad og kroppen bruges her som et værktøj og målet er at 

opnå sundhed og velvære. Denne metode er endvidere evalueret videnskabeligt og har vist 

positive effekter på smerter, stress og livskvalitet. I en undersøgelse blandt sygeplejere sås 

yoga, at forbedre deres søvn og mindske deres arbejdsspændinger (Ibid.). Endvidere ses det 

at yderligere forskning til at understøtte fordelene ved yoga i forskellige jobstillinger og på 

forskellige arbejdspladser stadig mangler. 

 

Yoga ifølge Simon Krohn  

Bevidsthed – Nøglen til yoga  

Bevidstheden er noget af det mest essentielle i livet og uden denne ville man ikke have 

oplevelser, følelser, erindringer eller opfattelser af selvet og andre (Krohn, 2013). Uden 

bevidstheden ville medarbejderne være reduceret til mekaniske organiske maskiner. Men 

hvad er bevidsthed og hvordan defineres den? Det er der ikke noget endegyldigt svar på, men 

indenfor den traditionelle yoga forsøger man at opnå en dyb indsigt i at skærpe og rette 

bevidstheden indad, for at lære sig selv bedre at kende. Medarbejderne skal lære at observere 

deres taktile sanser og kognitive processer. Hvordan disse sansninger bliver til, er interessant 

men man må ikke opfatte bevidsthed med en af vore sanser (Ibid.).  

Selvindsigt 

I yoga handler det dermed også om at opnå og skabe selvindsigt og derfor skal medarbejderne 

lære at vende bevidstheden indad (Krohn, 2013). Det er vigtigt at notere at der findes to 

niveauer for selvindsigt. Den der fokuserer på at lære ens personlige selv at kende og den der 

omhandler det, at lære den universelle tilstand at kende. Når medarbejderne mediterer, har 

de optimal mulighed for at observere deres sinds mønstre og strategier. Når de har lært at 
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navigere i sindets bevægelser, vil de nemmere kunne opnå indsigter, der kan hjælpe dem med, 

at lære deres personlige selv at kende. Medarbejderne bliver dermed både klogere på egne 

følelser og på hvilke reaktioner disse medfører. Yogapraksis vil også gøre dem i stand til, 

løbende at definere hvilke grundlæggende overbevisninger der styrer deres liv (Ibid.). Dette 

kan også opnås gennem andre terapiformer som eksempelvis metakognitiv terapi, hvor man 

her skal lære selv at vælge hvilke tanker og følelser man aktivt tager fat i og arbejde med, 

fremfor at gruble over dem alle (Callesen, 2017).                                                                                                                                                                  

Yoga er designet til både at arbejde med de ydre og indre mørklagte sider af selvet. Når 

medarbejderne få disse oplyst vil de opnå en højere bevidsthed om deres eget selv, hvilket er 

en nødvendighed for at opnå selvindsigt i yoga (Krohn, 2013). I den traditionelle yoga 

betegnes ovenstående selvindsigt som Avidya, altså den ”normale” selvopfattelse, hvor 

medarbejderen identificerer sig med sine roller, historie, følelser, tanker og krop. Ordet 

betyder ”ikke-se” og betyder, at vedkommende ikke ser sig slev klart. I yoga er der endnu et 

lag af selvindsigt, hvilket sker når medarbejderen går endnu dybere ind i sin bevidsthed og 

erstatter Avidya med den eksistentielle visdom Jnana. Her handler det om ikke at rette 

bevidstheden mod noget udenfor denne men kun mod bevidstheden selv. Strategien er at 

skrue ned for indtrykkene og sindets aktivitet, for at skabe fuldkommen ro for stimulering. 

Når der ikke længere er noget at opleve, vil der kun være bevidstheden tilbage (Ibid.). Det kan 

diskuteres om det er fra denne opfattelse, at Kabat-Zinn har udviklet teknikkerne indenfor 

mindfulness (Aeon.co, 2019). 

Nærværende i nuet  

Et af grundelementerne mange forbinder med yoga er evnen til og fokusset på, at være 

nærværende i nuet (Krohn, 2013). Dog kan dette være svært, da fortiden og fremtiden ofte 

afbryder vores oplevelser af øjeblikket i nuet. Folk glemmer at stoppe op og trække vejret, 

mærke vinden på huden og nyde de små øjeblikke. Nærvær er altså en tilstand, der får os til at 

føle os godt tilpas og kan hurtigt blive et mål i sig selv. Indenfor yoga er nærvær ikke målet i 

sig selv, men et redskab til at opnå Jnana. Her skal nærværet bruges til at hjælpe 

medarbejderen ud af fortid og fremtid og ind i nutiden. Endvidere kan følelsen af nærvær også 

bruges som et redskab til at opnå den førstnævnte bevidsthed Avidya. Ved at være 

nærværende med tanker om fortid og fremtid, kan medarbejderen lettere analysere og 
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vurdere sin virkelighed og dermed bedre forstå samt analysere egne tendenser og 

reaktionsmønstre (Ibid.). 

Fokuseret og åben opmærksomhed som yoga teknik.  

Til at træne og skabe bevidsthed og nærvær i det daglige liv, bruges teknikken fokuseret og 

åben opmærksomhed i yoga (Krohn, 2013). Det skal gøres klart, at bevidstheden ikke er en 

ting man kan tænde og slukke for da denne altid vil være aktiv, som et lys der altid skinner. 

Man kan ikke ændre på selve kilden til lyset, men man kan vælge, hvordan lyset skal diageres 

og hvilken retning det skal lyse i. Denne evne til navigation har to elementer der trænes. Disse 

kaldes for fokuseret opmærksomhed og åben opmærksomhed. Den fokuserede 

opmærksomhed går ud på at fokusere koncentration, på et lille område, hvor intensiteten og 

bevidstheden omkring dette bliver høj. Den åbne opmærksomhed henviser i der imod til at 

rette fokus og bevidsthed over et større felt, hvor intensiteten derfor er lavere. Som eksempel 

på dette bruger Krohn solens stråler. Når strålerne rammer bredt og med en lav intensitet, 

kan dette ses som den åbne opmærksomhed. Hvis strålerne derimod fanges i et lup hvortil de 

bliver så fokuserede og intense, at de kan sætte ild i et stykke papir, agere de som den 

fokuserede opmærksomhed. Gennem træning af den fokuserede og den åbne opmærksomhed 

vil medarbejderen opleve en forbedring af deres koncentrationsevne og det vil blive nemmere 

at holde fokus på opgaver i længere tid ad gangen. Denne øvelse er yderst vigtigt for at kunne 

etablere en yoga praksis, da medarbejdernes koncentration skal forblive på og i praksissen, 

for at kunne fordybe sig i denne. Det skal dog nævnes, at ens koncentrationsevne ikke kun 

giver mulighed for at træne og fordybe opmærksomheden men også bevidstheden (Ibid.).  

Brugen af bevidsthed i åben og fokuseret opmærksomhed 

Hvis man arbejder med den form for yoga der omhandler Prana: den universelle energi der 

befinder sig i alt og inden i alle, kan man bruge bevidstheden til at koncentrere Prana et sted i 

kroppen eller lade denne flyde frit rundt (Krohn, 2013). Man kan derefter med den 

fokuserede opmærksomhed, mere intenst følge denne energi og dermed forstærke 

yogapraksissen. Bevidstheden og den fokuserede opmærksomhed kan også fokusere på andre 

områder som eksempelvis indre ro, forhøjet energi eller bevidstheds udvidelse.                              

I modsætningen til den fokuserede opmærksomhed, har den åbne opmærksomhed den 

udfordring, at medarbejderen skal kunne forholde sig åbent overfor al stimuli der 

forekommer i verdenen omkring vedkommende. Et eksempel kunne være, at man øver sig i at 
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lytte til alle lydende i omgivelserne og her forsøger at mærke hvordan dette påvirker hele 

kroppen. Med øvelse og træning kan medarbejderen lære at udvide sin opmærksomhed så 

meget, at denne kan rumme alle de sanseindtryk, tanker, følelser og impulser der kan opstå 

indeni kroppen og i de omgivelser vedkommende befinder sig i. Denne træning gør dermed 

medarbejderen i stand til at være bevidst og opmærksom på alle lagene i vedkommendes liv 

både fysiske og psykiske. Ydermere er dette også en god måde at træne frigivelse af 

kontrollen, for når sindet aktivt fokuserer, vil dette skabe en følelse af kontrol. Når 

medarbejderen har følelsen af kontrol, kan vedkommende selv navigere i, hvornår denne kan 

og skal slippes. Fokuseringsteknikker kan trænes gennem meditation og praksis af Asanas, 

hvilket jeg vil komme mere ind på senere (Ibid.).  

Trsna – Menneskets eksistentielle drivkraft  

I yogatraditionen bruges begrebet Trsna, hvilket beskriver medarbejdernes eksistentielle 

drivkraft, længsel og tørst efter mere i livet (Krohn, 2013). Medarbejderne er altid på vej 

videre. Videre til det næste møde, job eller uddannelse og hvis de i denne travlhed ikke når at 

være nærværende i nuet, hvor er de så henne? De er konstant på vej over hegnet, hvor 

græsset er grønnere og denne konstante længsel samt drivkraft efter noget mere, driver dem 

konstant væk fra nuet. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne lære at stoppe op og se indad, 

for at kunne blive bevidste og nærværende og for at kunne opnå et liv i harmoni.  

Trsna driver altså medarbejderens tørst til mere og hvis medarbejderen ikke er i stand til at 

slukke den tørst, fordi vedkommende er uvidende om eget Avidya; hvem eller hvad hun er, kan 

følelsen af frustration opstå. Endvidere vil dette være et tegn på, at medarbejderen ikke kan 

finde eksistentiel ro i det vedkommende laver. Hvis medarbejderne ikke selv er bevidst om 

denne længsel og hvorfor denne er konstant, kan det være svært at forblive nærværende, 

bevidst og til stede i nuet, hvilket er vejen til at skabe harmoni. Det er gennem bevidstheden 

om nuet, at medarbejderne vil have en mulighed for at kunne skabe selvindsigt i hvad der 

egentlig betyder noget og dermed kunne styre sin eksistentielle tørst.  

Avidya og Trsna tages dermed seriøst i yoga, da disse redskaber kan gøre det muligt at træde 

et skridt tilbage og se det store mønster, over sine roller, forestillinger om verdenen og om sig 

selv, som medarbejdere kan være fanget i. Yoga antager dermed at opnåelse af selvindsigt, vil 

gøre mennesket bedre rustet til at handle og skelne mellem impulser og derfor være i bedre 

stand til at foretage valg, der er i overensstemmelse med egne overbevisninger (Ibid.).  
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Sindet – som med- og modspiller   

Det Autonome Nervesystem  

Når medarbejdere skal arbejde med sindet, er det vigtigt at være bevidst om hvordan det 

Autonome Nervesystem (AN) påvirker dette (Krohn, 2013). AN kendetegnes ved, at det 

varetager de kropslige funktioner og ligger udenfor medarbejderens bevidste kontrol. Det er 

dette system der igangsættes når omgivelserne, på et splitsekund kan opleves så kaotiske og 

voldsomme, at medarbejderne mærker et fysisk chok i kroppen, efterfulgt af, at deres fulde 

opmærksomhed hurtigt rettes mod en given situation. Det er også dette system der varetager 

medarbejdernes puls, vejrtrækning, fordøjelse og mange andre kropslige funktioner. Altså har 

medarbejderne ikke direkte kontrol over AN, da systemet underbevidst regulerer kroppens 

funktioner. I AN findes det sympatiske og det parasympatiske nervesystem, som er vigtige, for 

medarbejderne at forstå, når de dyrker yoga. Sympati er defineret ved, at stimulering af det 

AN, vil påvirke en række kropslige funktioner på én gang. Dermed supplerer disse funktioner 

hinanden og optimalt arbejder de i ”sympati” med hinanden. Det sympatiske nervesystems 

opgave er at sætte krop og sind i alarmberedskab, hvis der er fare på færre. Det er dette 

system, der sætter medarbejderens krop i en kamp/flugt tilstand. Her bliver kroppen hurtig 

gjort klar til at udføre kraftige fysiske handlinger og adrenalin bliver pumpet ud i blodet. 

Medarbejderen vil opleve at pulsen stiger og blodårerne og hjertet udvider sig for at skabe 

flow til musklerne. Endvidere mindskes blodtilførslen til huden og fordøjelsessystemet, da 

blodet skal bruges til at forberede et eksplosivt muskelarbejde. Dette er også grunden til, at 

medarbejderen kan blive bleg og få kolde fødder. Der sker altså en eksplosiv og markant 

ændring i den kropslige atmosfære. Yoga har derfor sit fokus på at denne tilstand nedsætter 

den taktile sans, Følelsessansen. Denne tilstand er yderst brugbar, hvis medarbejderen skal 

slås eller flygte fra noget, men hvis denne mekanisme opstår i situationer, hvor dette ikke er 

tilfældet, er det ekstremt hæmmende for opnåelse af kropslig bevidsthed. Når kroppen er i det 

sympatiske nervesystem, vil medarbejderne udelukkende være styret af egne basale 

instinkter og følelser (Ibid.).                                                                                                                                 

I modsætningen til ovenstående gør det parasympatiske nervesystem det modsatte (Krohn, 

2013). Dette system stimulerer kroppen til at slappe af, hvilket øger fordøjelsen. Gennem 

praksis af Asana stillinger og pranayama øvelser vil medarbejderen opleve, at maven kan 

begynde at rumle og hænder og fødder bliver varme, når vedkommende falder til ro i sin yoga 

praksis. Måske begynder hele kroppen endda at summe og snurre behageligt, alt efter hvor 
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afslappet medarbejderen bliver. Blodet vil i denne tilstand strømme ud til hudcellerne og den 

taktile følsomhed vil øges. Alt dette er tydelige tegn på, at medarbejderens parasympatiske 

nervesystem bliver aktiveret og stimuleret. Det er disse to nervesystemer der skal hjælpe 

medarbejderen med at tilpasse sit sind og sin krop, til de mange forskellige situationer hun 

udsættes for. Man kan dermed sige at det sympatiske nervesystem er speederen og det 

parasympatiske nervesystem er bremsen. At kunne navigere og være bevidst om, hvilke af 

disse to systemer, der er dominerende i forskellige situationer, kan ses at være meget 

brugbart. Ved bevidst at træne sindet og kroppen i at aktivere det parasympatiske 

nervesystem, vil denne tilstand give medarbejderen et større rum til kompleks kognition samt 

større kreativitet og overblik. Medarbejderen vil i denne tilstand være i bedre stand til at 

kunne løse indviklede opgaver og være åben overfor store udfordringer. Dermed er dette ikke 

kun en bremse, men også et redskab til at stimulere medarbejderens fineste kognitive evner. 

At kunne bruge teknikker og yogafilosofien til at forblive i denne tilstand, er dermed en 

forudsætning for at kunne arbejde med sig selv i denne praksis.  

Det sympatiske- og parasympatiske nervesystem som gøren og væren  

Indenfor yogatraditionen omtales de to systemer i AN også som gøren og væren. Her henviser 

gøren til det sympatiske nervesystem og væren det parasympatiske nervesystem. De er 

dermed hinandens modsætninger, så jo mere en medarbejder er i en tilstand af væren, jo 

mindre vil vedkommende kunne være i tilstanden gøren og omvendt. Når medarbejderen er i 

en tilstand af væren, vil vedkommende føle sig rolig, harmonisk, sansende og nærværende. 

Hun vil opleve at være åbne overfor sine omgivelser og mere følsom omkring verdenen samt 

sig selv. Kontrasten til dette er tilstanden af gøren, hvor medarbejderen vil opleve at være 

mindre åben og nærværende. Tempoet vil blive sat op og den fysiske styrke forhøjes. 

Alarmberedskabet er sat i gang. Det er ikke overraskende at yoga traditionen fokuserer på det 

at besidde egenskaben til, at kunne gå fra gøren til væren. Det kan ses svært at få kroppen til at 

falde til ro, når den først er i alarmberedskab. Tilstanden af væren er vigtig at kunne 

fremkalde i yoga, hvis medarbejderen skal gøre sig nogen som helst forhåbning om at opnå 

selvindsigt eller transformation. Da disse to systemer er styret af AN og dermed er udenfor 

medarbejderens direkte kontrol, skal vedkommende aktivt sætte sig ind i hvordan disse to 

tilstande kan opnås gennem kropslig kontakt. Det kan være ekstra svært at finde tilbage til en 

tilstand af væren, hvis medarbejderen er i konstant alarmberedskab, da vedkommende i 
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denne tilstand ikke vil kunne mærke sin kropslighed i en særlig høj grad. Desværre lever 

mange medarbejdere konstant i en tilstand af gøren, hvilket er ekstremt hårdt for kroppen og 

sindet i længen. Medarbejderne kan risikere, at den konstante tilstand i alarmberedskabet kan 

sætte sig fast permanent og at denne konstante stimulering af det sympatiske nervesystem 

kan føre til udbrændthed og stress. Et typisk tegn på stress er eksempelvis søvnproblemer og 

i stedet for at blive frustreret over ikke at kunne falde i søvn, har yogapraksissen nogle 

konkrete teknikker der kan bruges til at påvirke AN, så kroppen falder til ro (Ibid.).  

Amygdala som styrings redskab af AN 

Amygdala er indenfor yoga, nøglen til at forstå de teknikker, der kan give medarbejderen 

mere væren i hverdagen (Krohn, 2013). Amygdala er det område i hjernen der primært 

regulere og styre AN. En kort forklaring over selve processen, der sker i kroppen når 

Amygdala stimuleres er, at denne hjernedel udsender et signal videre til Hypotalamus, 

kontrolcenteret for AN, der derefter sender signalet videre til hypofysen som videresender 

dette til enten det sympatiske eller parasympatiske nervesystem. Amygdala vurderer den 

situation medarbejderen er i og om hvorvidt denne er farlig eller ufarlig, på baggrund af 

vedkommendes tidligere erfaringer, oplevelser og fortolkninger (Ibid.). Yoga kan altså drage 

tråde til hermeneutikken, da det erkendes at medarbejderens forståelse og verdensbillede 

dannes på baggrund af vedkommendes erfaringer og fortolkninger, hvilket påvirker Amygdala 

og AN. Medarbejderne kan med øvelser i at kontrollere Amygdala lære, at navigere samt 

håndtere opnåelsen af væren og gøren (Krohn, 2013). Amygdala har dermed en stærk rolle i 

forhold til medarbejderens hukommelse og til at sortere i vedkommendes sansestimuli. Dette 

gør medarbejderens i stand til at fokusere på det mest relevante i omgivelserne (Ibid.).  

Ekagrata - Fokus som teknik til meditation ifølge Pantanjalis yoga sutras  

I Pantanjalis yoga sutras, der er kendt som manualet til at studere Raja yoga, som er en af de 

ældste yoga filosofier, med mindst 4.000 år bag sig. En af de mange filosofier fra Raja yoga, 

omhandler hvordan yoga og meditation kan bruges til at hjælpe medarbejderne med at stoppe 

sindets bevægelser (Satchidananda, 2012). Altså kan man bruge bevidstheden til at fokusere 

og til sidst finde fred (Krohn, 2013). Hvis dette tages for bogstaveligt, er det en skræmmende 

tanke, der kan opfattes som umulig at opnå. Hvis der i stedet ses fænomenologisk på det, 

handler det mere om at få sindet i ro (Ibid.). Pantanjali beskriver otte forskellige dele af yoga, 

hvor meditation er den dominerende og det centrale element (Satchidananda, 2012). I mange 
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år blev disse teknikker holdt hemmelige og kun videregivet gennem en Guru; Lærer. I dag er 

teknikkerne indenfor yoga let tilgængelige og kan frit bruges (Krohn, 2013). Pantanjali 

beskriver ikke direkte meditationsteknikkerne i sine sutras, men en ting der går igen gennem 

disse, er den førnævnte fokuserede opmærksomhed også kendt som Ekagrata. Her skal 

opmærksomheden holdes på et bestemt punkt og hver gang denne glider væk fra dette, skal 

medarbejderen finde tilbage.  

Opnåelse af Samadhi  

Indenfor yogatraditionen kan tænkning observeres som en negativ ting (Krohn, 2013). Dette 

ses ved at tænkning ofte betegnes som en barriere for at opnå den eksistentielle selvindsigt 

Samadhi. Patanjalis yoga sutras har eksempelvis fokus på, at medarbejderne med tænkning 

kan finde frem til hvem eller hvad de er, men det er først når de kan finde ro fra deres 

tankemylder, at de kan opleve tilstanden af Samadhi. Samadhi er indenfor yoga tradition den 

ekstreme og ultimative tilstand af væren. Derfor er det ikke mærkeligt at sindet, egoet og 

tænkningen indenfor yogatraditionen ofte bliver omtalt negativt. Men tænkning og forståelse 

af ens tanker er et uundværligt element i yoga og er med til at indbyde filosofien. I 

yogafilosofien ses tænkning som et af de vigtigste redskaber individet har og er med til at 

adskille mennesket fra andre dyrearter. Tænkning har den store fordel, at medarbejderne 

med denne kan analysere, lære og fortolke deres fortid, nutid og fremtid. Endvidere hjælper 

tankerne dem med at kommunikere og koordinere strategier og hvordan de interager med 

andre. Det er gennem tænkning, at medarbejderne kan analysere deres liv samt kortlægge 

mønstre og tendenser (Ibid.).  

Tænkning som en mental proces  

For at forstå hvordan tænkning kan bruges til at berolige sindet, skal den mentale proces 

forklares (Krohn, 2013). Når medarbejderne giver deres tanker opmærksomhed, tilfører de 

også brændstof til disse og tankemyldre kan forekomme. For at skabe ro i dette skal 

medarbejderne lære ikke at fokusere på tankerne for at kunne stoppe brændstoffet til hjernen 

og få ro. Dette er ikke en simpel proces og hvordan dette rent praktisk kan opnås, skal 

nuanceres yderligere. I meditation kan Ekagrata, fokuseret opmærksomhed, bruges til at 

holde bevidstheden rettet på et punkt og hvis denne glider væk, skal fokus genoprettes. Her 

bruges tankerne både til at glide væk fra fokuspunktet men også til at opdage, at fokus er 

forsvundet for dernæst at kunne vende tilbage til dette. Tankerne er altså i konstant spil, når 
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medarbejderne mediterer, hvilket kan være en udfordring. Det kan endvidere være svært at 

finde frem til, hvilke tanker der skal ignoreres og hvilke der skal lyttes til for at opnå sindsro. 

Derfor er det vigtigt, at medarbejderne forstår hvad der egentlig sker, når de mediterer. I 

meditation er der to typer tanker som der skelnes imellem, hvor disse er kognition og 

metakognition. Her henviser kognition til alle de tanker medarbejderne er bevidste og 

ubevidste om i det brede tankeflow der forekommer i sindet. Metakognition definerer i stedet 

medarbejderens evne til at forholde sig til egen kognition udefra og er derfor betegnet som 

selvbevidsthed. Medarbejderne bliver i metakognition selvbevidste omkring deres kognition 

og det er denne der ”opdager” når medarbejderne forsvinder i deres kognitive tankeflow for 

så, at føre dem tilbage til fokus. Medarbejdernes metakognition er dermed på hårdt arbejde, 

når de mediterer og det kan være svært at træne denne. Endvidere er dette en meget vigtig 

erkendelse at forstå for at kunne arbejde sig frem til skabelsen af sindsro og komme ind i en 

tilstand af væren. Metakognition kan dermed menes at være en af nøglerne i yoga og til at 

kunne forstå hvordan teknikkerne fungerer (Ibid.).   

 

Asana – Krop og sind i samarbejde  

Yoga øvelser til opnåelse af sindsro  

Indenfor yoga er øvelserne midlet og helt afgørende til at opnå bevidsthed, nærvær og sindsro 

(Krohn, 2013). Dette ses ved, at disse er med til at skabe en dybere følelsesmæssig reaktion. 

Det ses ofte i mange praksisser, at man i starten er helt opslugt af denne i en periode for så 

senere ikke at føle sig ligeså berørt eller inspireret af denne. For at yoga kan internaliseres 

skal deres praksis have et konstant flow uden for mange afbrydelser. Det skal gøres klart for 

medarbejderne, at yoga ikke handler om hvor gode de bliver til øvelserne eller hvor meget de 

ved om disse. Yoga handler i stedet om evnen til at være med sig selv generelt og i øvelserne 

for at disse kan hjælpe medarbejderne med at leve et fuldt og autentisk liv. Derfor kan det 

være meget følelsesladet at begynde på disse øvelser og mange oplever eksempelvis at få ondt 

i halsen og føle svimmelhed af Pranayama, vejrtrækningsøvelserne. Endvidere oplever mange 

også, at irritationer kan opstå, når de eksempelvis udøver Asana stillinger der laver et stræk 

foran på låret. Dette er ikke et problem, så længe det kun er i en kort periode, hvorefter 

medarbejderne efterfølgende vil kunne mærke, hvordan deres yogapraksis begynder at 

ramme følsomheden og dybden i dem (Ibid.).  
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Asana stillingers betydning for yogaøvelserne   

Asana sekvenser kan ses som en vigtig øvelse at supplere meditation med, da disse kan hjælpe 

medarbejderne dybere ind i deres bevidsthed, nærvær og sind (Krohn, 2013). I dag er der en 

tendens til at se en distinktion mellem Asana praksis og den meditative bevidsthedstræning. 

Denne forestilling kan skabe en fordom om, at yoga er en fysisk trænings udøvelse og 

meditation noget sindsligt dybt. Hvis Medarbejderne giver slip på denne forestilling, vil de 

naturligt kunne inddrage visdommen fra yoga og meditationsteknikkerne i deres Asana 

praksis. Dette vil skabe en kraftfuld meditation i deres fysiske yoga praksis.                                     

I de foregående afsnit har jeg gennemgået værdien af bevidstheden og nærværet. Endvidere 

har jeg belyst øvelser til at træne koncentrationsevnen og til at balancere AN med det formål 

at skabe ro i krop og sind. Når medarbejderne inddrager disse teknikker i deres Asana 

praksis, sker der mange fysiske ting i kroppen og det kan være udfordrende at træne denne 

samtidig med bevidstheden. Dette betyder ikke, at det ikke er relevant at arbejde med 

bevidstheden, når medarbejderne udøver Asana sekvenser. Denne træning er yderst effektiv 

og når den først er forankret i kroppen, kan den opleves mere konkret og håndgribelig. 

Træning af bevidstheden i Asana stillinger kan derfor opleves at røre medarbejderne dybere, 

da denne også er kropslig (Ibid.).  

At overføre meditations teknikker til Asana praksis 

Der er mange måder hvorpå medarbejderne, kan overføre de meditative teknikker i deres 

Asana praksis (Krohn, 2013.). Asana sekvenser også kendt som yoga klasser består af en 

række strækøvelser og afsluttes med en afspænding. Medarbejderne vil opleve, at disse 

klasser vil røre dem dybt og at sindet med tiden vil opleves mere roligt, klart og åbent. Dette 

skyldes den meditative del af en Asana praksis, der kan opstå, hvis yogalæreren har sit fokus 

på denne del. Med brug af meditative teknikker i Asana praksissen lærer medarbejderne 

udover stillingerne også at holde fokus samt koncentration på et bestemt punkt eller på 

simple opgaver. Det er her vigtigt at yogalæreren eller medarbejderen selv konstant holder 

sig beskæftiget med små kropslige opgaver for at holde fokus. Derfor skal yogalæreren lægge 

fokus på de små elementer der sker i kroppen, når medarbejderen står i stillingerne. Disse 

kan være instruktioner i at løfte og sprede tæerne eller føle varmen i hælende og hvordan 

vægten er placeret på fødderne. Denne måde at guide medarbejderne på, i deres Asana 
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praksis, vil skabe bevidsthed om et kropsligt fokus. Endvidere vil dette fokus hjælpe 

medarbejderne med at dykke dybere ned i deres fysiske krop og orientere sig i denne.  

For at undgå afbrydelser mellem Asana stillingerne, kan medarbejderne lære at følge og 

koncentrere sig om deres vejrtrækning ind og ud af disse. Ved at medarbejderen fokuserer på 

deres vejrtrækning, kan disse afbrydelser minimeres og vedkommende vil nemmere opleve et 

meditativt flow. Hvis denne overgang ikke er i fokus, kan medarbejderne nemmere lade sindet 

og tankerne flyve over på andre ting i disse afbrydelser. Det at kunne bruge vejrtrækningen til 

at holde fokus og flow i Asana sekvenser vil kunne fylde medarbejdernes yoga praksis med 

mere kropsligst nærvær og fred.  

Dette ses ske, hvis medarbejderne lader bevægelserne koordineres af vejrtrækningen, da det 

vil gøre det uundgåeligt at være nærværende i et uafbrudt flow mellem stillingerne.               

Der er to fundamentale måder at følge vejrtrækningen på. Den ene er, at medarbejderne skal 

lade kroppen følge vejrtrækningen og den anden er at lade vejrtrækningen følge kroppen. 

Disse teknikker omhandler den kontrol medarbejderen vil have eller ikke have i sine flows.. 

Når medarbejderen arbejder på at synkronisere sine bevægelser med åndedrættet, kan 

vedkommende enten vælge, at lade bevægelserne styre åndedrættet og få en oplevelse af at 

kontrollere begivenhederne selv, eller lade vejrtrækningen guide bevægelserne og få en 

oplevelse af at slippe kontrollen. Medarbejderne vil dog opleve, at deres flow bliver mere 

glidende, når de bevæger sig efter deres åndedræt. Dette er en kraftfuld måde at dyrke yoga 

på og det kan være svært, at skelne imellem om det er bevægelserne eller vejrtrækningen der 

styre flowet.  

Meditation og Asana stillinger til kultivering af følelser  

Der findes mange teknikker indenfor meditation, som kan hjælpe medarbejderene ind i en 

bestemt tilstand eller følelse i deres Asana praksis. En af disse metoder er fokuseret 

opmærksomhed på en bestemt kropsdel. At holde et bestemt meditativt fokus gennem en 

Asana sekvens, vil tydeligt kunne mærkes og medarbejderen kan bruge dette fokus til, at 

kultivere en bestemt kvalitet eller følelse ind i deres krop og liv. Krohn siger at man efter kun 

20 minutters meditativ praksis, vil kunne kultivere en følelse klart og hvis denne praksis 

gentages hver dag i en periode, kan denne internaliseres i kroppen og sindet. Endvidere 

igangsætter Asana stillingerne forskellige mekanismer i kroppen og sindet. Hvis 

medarbejderen eksempelvis under fem vejrtrækninger står i urdhvahastasana, hvor 
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vedkommende står med fødderne solidt plantet på jorden og hænderne løftet op over 

hovedet, vil hun efterfølgende, højest sandsynligt, føle sig opløftet, stolt og åben. Det er dette 

fokus på følelser og kvaliteter den fysiske krop kan skabe og dette kan hjælpe medarbejderne 

med at kultivere bestemte værdier.  

Ofte bruger medarbejderne kropssproget som en måde til at udtrykke, hvordan de har det. De 

kan være frustrerede eller åbne hvilket kan fremstilles tydeligt for andre mennesker at aflæse 

gennem kropssproget også selvom vedkommende måske prøver at skjule det. I yoga arbejdes 

der bevidst med at ændre ens kropssprog, så dette ændrer hvordan man reelt har det. Asana 

stillingerne er udviklet til, at medarbejderen kan udøve kropslige udtryk, der kan ændre 

hvordan vedkommende har det indeni. Disse stillinger er derfor mere end blot strækøvelser. 

For at få forståelse for hvordan Asana stillingerne påvirker medarbejdernes følelser, vil nogle 

af de overordnede stillingskategorier samt de følelser og kvaliter disse bestræber sig på at 

skabe nævnes. 

 

 Siddende stillinger kan skabe følelsen af ro og det at være introvert.  

 Stående stillinger kan skabe varme, stabilitet og mod.  

 Bagoverbøjninger skaber åbenhed, overgivelse og glæde. 

  

Asana sekvenser ses dermed at kunne designes til, at opbygge specifikke kvaliteter 

medarbejderne gerne ser forankret i kroppen. Det er meget vigtigt, at praksissen ikke bliver 

tilfældig, da det så er usandsynligt, at medarbejderne vil få den fulde effekt. Nogle af 

ulemperne ved Asana praksis kan eksempelvis forekomme, hvis en medarbejder er en 

kontrolfreak og derfor vil være tilbøjelig til at lave stillingerne for anspændte. Hvis 

medarbejderne i stedet går systematisk til værks og har styr på hvilke følelser og kvaliteter 

der skal være i fokus, kan de bedre øge effekten af deres praksis (Ibid.).  

 

Teoretisk afklaring 

Det ses altså, at der er sket en række ændringer i arbejdslivets dimensioner. Dette har 

resulteret i radikale ændringer af lønarbejdet, som vi kender det fra industrisamfundet, hvor 

taylorismen er blevet udvisket og helt forsvundet (Kristensen, 2011). I dag opfatter mange 

medarbejdere ikke deres arbejde som lønarbejde, da de gennem den høje grad af selvledelse 
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er personligt involveret i dette. Medarbejderne står i dag ikke udenfor arbejdslivet og skal 

løbende definere sig selv med diverse roller, der skal påtages i det dynamiske og fleksible 

arbejdsliv. Mange af disse roller kan ses at have et dobbeltliv ved, at de både kommer på 

banen på arbejdspladsen og i medarbejdernes privatliv. Arbejdslivet er altså i dag mere 

individualiseret end i lønarbejdet, hvor arbejdsopgaverne kunne defineres mere generelt. I 

stedet skal medarbejderne i det grænseløse arbejdsliv hele tiden definere indholdet og 

grænserne i eget arbejde (Ibid.). Det er i dag bredt omdiskuteret, hvilke redskaber 

medarbejderne kan bruge til at håndtere dette grænseløse arbejdsliv. Selvledelse er her et 

populært begreb og der er mange bud på, hvordan dette kan bruges bedst muligt til at 

håndtere balance mellem familie- og arbejdslivet og stress. Det er i dag bredt anerkendt, at 

medarbejderne er mere produktive og effektive når de er kompetente til at lede sig selv 

(Ibid.). Dog ses det i dag at antallet af medarbejdere, der går ned med stress og bliver 

udbrændte, er stigende grundet overbelastning over en længere periode (Hvid, 2016). 

Projektet har derfor til formål teoretisk at undersøge, hvordan yoga kan ses som et redskab, 

for den selvledende medarbejder, til at håndtere dette pres fra det grænseløse arbejdsliv. 

Yoga er indenfor ledelsesvidenskaben i vesten blevet erstattet og forvekslet med mindfulness. 

Selvom studier viser at mindfullness og yoga har en positiv effekt på arbejdsmiljøet, har disse 

også deres kritikkere. I dag sælges øvelser indenfor yoga gennem selvhjælpsbøger, apps og på 

hjemmesider for alle frit at benytte (Ratnayake & Merry, 2018). Da yoga ikke er en religion 

eller ideologi kan øvelserne og principperne indenfor denne ses nem at udbyde på 

arbejdspladser, da disse ikke har til formål at blande sig i medarbejdernes overbevisninger. 

Dog kan det ses, at mindfulness øvelserne udviklet af Jon Kabat-Zinn har skabt vildledelse og 

afstand fra formålet med yoga (Ratnayake & Merry; Kabat-Zinn, 2013). Det kan derfor 

diskuteres om yoga overhovedet kan udbydes som et redskab til selvledelse på 

arbejdspladser eller om denne videnskab skal holde sig indenfor det psykologiske og 

terapeutiske felt. Det er dette grænseland projektets analyse har til formål at bevæge sig ud i.  

Simon Krohn er i projektet brugt til at introducere yogafilosofien og nogle af dens teknikker. 

Denne introduktion vil bruges som empiri til at analysere hvordan yoga kan bruges som 

redskab i selvledelse samt hvilken betydning denne kan have for det grænseløse arbejdsliv. 

Der findes mange begreber, teorier og holdningerne indenfor yoga, selvledelse og det 

grænseløse arbejdsliv, da disse er veldiskuterede og diffuse felter. For at holde projektet 

læsevenligt har jeg derfor valgt, at forholde min analyse og diskussion til den teoretiske 
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afklaring, der er præsenteret. Indtil videre har jeg præsenteret teori om det grænseløse 

arbejdsliv, selvledelse og yoga. Projektets analyse bruger teori om bevidsthed, sind og krop i 

samarbejde, til at nuancere hvordan yoga kan bruges som selvledelses redskab i det 

grænseløse arbejdsliv i et komplekst begrebsapparat. Endvidere tages der yderligere højde 

for, at medarbejdere i dag skal kunne navigere mellem det grænseløse arbejdsliv og 

selvledelse i et komplekst frihedsapparat.  

 

Projektets analyse  

Følgende afsnit består af projektets analyse, der har til formål at besvare problemformuleringen:  

Hvordan kan yoga bruges som et selvledelses redskab i det grænseløse arbejdsliv? Analyse 1 vil have fokus 

på at nuancere hvilken betydning yoga kan have for det grænseløse arbejdsliv.  

I analysens anden del vil det først afsnit nuancere, hvordan det grænseløse arbejdsliv kan have en 

betydning for selvledelse. Anden del af analyse to vil gå i dybden med yogas betydning for de tre 

selvledelses former: Selvstyrende, eksistentiel og strategisk selvledelse.  

Analyse del 1 

Bevidsthed om presset i det grænseløse arbejdsliv 

Erkendelsen i det grænseløse arbejdsliv er, at medarbejderne konstant skal navigere mellem 

arbejdsliv og fritid (Kristensen, 2011). Dette resulterer i at medarbejdere døgnet rundt, skal 

forholde sig til deres arbejde og denne konstante forbindelse mellem de ansatte og 

organisationen kan resultere i et konstant pres. Endvidere ses det, at medarbejderne i deres 

arbejde konstant skal forholde sig åbne, udviklende og innovative til deres arbejdsopgaver 

(Brinkmann, 2014). Yoga handler om at skabe bevidsthed om fortagende og sindet (Krohn, 

2013). Hvis en organisation vælger at implementere yoga på arbejdspladsen, kan tiltaget 

forventes at blive modtaget, som endnu et udviklingsredskab og dermed tilføre yderligere 

pres og tidspres på medarbejderne (Brinkmann, 2014). Det kan dermed diskuteres hvad det 

gode arbejdsliv er i dag, da det grænseløse arbejdsliv tillader organisationer at pålægge 

medarbejderne et konstant udviklingspres, samt at de skal arbejde på alle døgnets timer. 

Medarbejdere er dermed i dag bevidste eller ubevidste underlagt et pres, der kan være svært 

at sige fra overfor, grundet diverse negative påvirkninger fra deres omverden. Grundet dette 

pres kan det ses svært for medarbejderne at finde tid og overskud til at kunne håndtere og 

arbejde med deres bevidsthed i en yoga praksis. Endvidere kan det diskuteres om det ligger i 
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organisations interesse, at medarbejderne bliver bevidste om hvilken betydning dette pres 

egentlig har for deres krop og psyke. Ifølge Krohn er det endvidere vigtigt at et yogatiltag ikke 

går hen og bliver set som et motionstiltag (Krohn, 2013). Yoga må ikke blive 

resultatorienteret, men det kan diskuteres om ledelsen kan undgå dette fokus, da dette højest 

sandsynligt implementeres med det formål at fremme virksomhedens sundhedstal og skabe 

mindre sygedage på bundlinjen. I dag ses det at yoga udbydes til en bred gruppe mennesker 

og sælges på at være sundhedsfremmende, hvilket den videnskab, der er lavet på området, 

også viser at den gør (Follin & Axén, 2017; Ratnayake & Merry, 2018). Endvidere er det derfor 

vigtigt at ledelsen kommunikerer klart ud, at yoga ikke kun handler om forhøjet sundhed men 

også om at give medarbejderne et redskab til, at skabe mere bevidsthed og ro i sindet, hvilket 

kan antages at hjælpe dem med bedre at kunne navigere og koordinere mellem deres arbejds- 

og privatliv. Udover at være fysisk sundhedsfremmende kan yoga også ses at blive brugt som 

et redskab til at skabe psykisk balance og overskud. Yoga kan bruges som et redskab, til 

medarbejderne i det grænseløse arbejdsliv, til at bremse ned og reflektere over deres arbejde 

og tilstand (Krohn, 2014).  Dog kan det antages at medarbejderne i det grænseløse arbejdsliv 

har en tendens til bare ride med på udviklingsbølgen (Brinkmann, 2014). Dette kan i værste 

tilfælde resultere i, at de ender med at gå sygemeldte hjem med stress eller andre fysisk og 

psykisk lidelser (Hvid, 2006). Endvidere kan implementeringen af yoga på en arbejdsplads 

også ses at fremme sygemeldinger, hvis medarbejderne ikke er bevidste om at de er stressede. 

Dette ses ved at en yoga praksis kræver at medarbejderne skal reflektere og opnå 

selvbevidsthed om hvem de er og hvordan de har det, hvilket kan føre til en erkendelse af at 

de er stressede.  

Yoga må ikke blive endnu et performancetiltag men i stedet et afbræk  

Det er vigtigt, at medarbejderne ikke udvikler et konkurrencepræget miljø i deres yoga 

praksis på arbejdspladsen, men ser denne som en individuel udfoldelse, som ingen andre kan 

bedømme. Yoga handler ikke om, hvem der kan udvikle sig hurtigst, meditere længst eller 

bruge redskabet mest effektivt eller innovere først på denne (Krohn, 2013). Hvis dette sker, 

bliver yoga til en ydre præstation der ender med kun at booste medarbejdernes ego, hvilket 

ikke er meningen. Yoga skal derimod handle om at skabe bevidsthed, selvindsigt og faktisk 

give medarbejderne et afbræk fra deres ego og tankemyldre (Krohn, 2013). Afbræk fra den 

konstant bippende arbejdsmobil, der sender meddelelser fra familien, kollegerne, lederen og 
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vennerne (Kristensen, 2011). Afbræk fra den forstyrrende kolleger der snakker for højt i de 

åbne kontorlandskaber og de selvkritiske indre tanker der minder medarbejderen om, at 

vedkommende ikke er god nok eller ikke udvikler sig hurtig nok. Et afbræk fra den selvkritik 

som mange medarbejdere kan have inden de skal til møder, MUS-samtaler eller videregive 

arbejdsopgaver. Denne selvkritik kan komme fordi de måske ikke føler, at de er gode nok eller 

ikke har udviklet sig effektivt nok i forhold til de mål de har eller er blevet pålagt (Brinkmann, 

2014). Yoga kan dermed antages at få en dobbelt rolle i organisationer, da det kan virke 

urealistisk for en organisation, der er drevet af intern konkurrence, som eksempelvis en 

salgsvirksomhed, at implementere yoga. Her kan der argumenteres for, at ledelsen ikke 

ønsker at deres medarbejdere skal udøve yoga i arbejdstiden, da denne kan ses som spildtid, 

da yoga er et redskab medarbejderne skal bruge til at komme i kontakt med deres bevidsthed, 

nærvær og krop, for at opnå en eksistentiel indsigt, hvilket ikke ses at spille den store rolle i 

en salgsorganisation, hvor fokus udelukkende ligger på et økonomisk overskud. Dermed kan 

yoga ses at være mere brugbar i videns organisationer, da de ansatte heri kan antages at 

skulle være indsigtsfulde, selvstændige og handlekraftige for at sikre organisationens 

overlevelse. 

Yoga som et tiltag med fokus på medarbejdernes velbefindende  

I det grænseløse arbejdsliv er der som nævnt meget fokus på udvikling og medarbejderne skal 

hele tiden realisere sig selv, så de kan yde mere (Brinkmann, 2014). Hvis arbejdspladser 

implementerer yoga, som et terapeutisk redskab, kan det virke grænseoverskridende og etisk 

ukorrekt, at forvente af medarbejderne, at bruge. For hvem har givet organisationer magt til 

at bestemme om deres medarbejdere skal i terapi? Endvidere kan det tolkes som om, 

arbejdspladsens udviklingspres har taget så meget overhånd, at medarbejderne har brug for 

terapi. Yoga som direkte terapi kan derfor give bagslag i implementeringen. Yoga er et 

redskab, der kan hjælpe medarbejderne med at samle deres refleksioner og få belyst nogle af 

de mørklagte sider som kan være med til at gøre dem mere selvbevidste om egne evner og 

mål (Krohn, 2013). Yogateknikkerne kan antages at hjælpe medarbejderne med at finde ro og 

sige fra overfor det grænseløse arbejdsliv. Dog ses dette også at have sine bagsider, da 

medarbejderne i processen kan komme til erkendelser af at de er stressede, demotiverede 

eller ikke hører til i den organisation de er i. Yoga kan dermed bruges som en bremse.                                                                                                                                                                     

Den selvudviklende medarbejder er et stort emne og har modtaget megen kritik indenfor 
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arbejdslivs forskning, hvor dette fokus kun ses at fokusere samt bygge på kapitalistiske mål og 

ikke tilgodeser medarbejdernes velbefindende (Brinkmann, 2014). At implementere yoga 

som et tiltag på arbejdspladser, kan ses at sætte fokus på medarbejdernes velbefindende i 

denne selvudvikling. Dog kræver yoga tid og frihed til fordybelse og autonomi for at 

medarbejderne kan bruge dette optimalt i deres arbejde (Krohn, 2013). Dermed kan et sådan 

tiltag ses som endnu et redskab til at presse medarbejderne ud i en selvudvikling, de ikke selv 

har valgt (Brinkmann, 2014). Hvis yoga modtages med denne fordom, kan det skabe en følelse 

af tidsunderskud. Derfor skal det kommunikeres klart ud, hvordan redskabet kan hjælpe 

medarbejderne med, lettere at kunne korrigere og finde ro, i det grænseløse arbejdsliv. 

Endvidere skal det gøres klart, at yoga skal prioriteres højt som arbejdsopgave, for at denne 

kan blive internaliseret i medarbejdernes arbejdsuge. Denne internalisering kan antages at 

være en nødvendighed, for at yoga kan bruges optimalt og for at medarbejderne vil prioritere 

at vedligeholde deres praksis. Studier viser at hvis yoga internaliseres og bruges optimalt på 

arbejdspladser, vil denne praksis have positive effekter på medarbejdernes velvære (Follin & 

Axén, 2017). Det vigtigt at ledelsen er med på ideen om yoga og sælger denne på at bidrage til 

medarbejdernes velbefindende, for ellers kan det antages, at tiltaget kan synes meningsløst og 

ikke blive en integreret del af arbejdsmiljøet og kulturen.  

Selvindsigt som redskab til bedre navigation i det grænseløse arbejdsliv 

For at opsummere, er de to former for selvindsigter i yoga, Avidya (den normale selvindsigt) 

og Jnana (den eksistentielle visdom) (Krohn, 2013). Disse kan antages at være yderst 

brugbare for medarbejderne, til at opnå indsigter om dem selv, deres roller, historie, følelser, 

tanker og se deres krop mere klart i den kontekst de selv eller organisationen sætter dem i 

(Ibid). Endvidere kan det antages at mestringen af Avidya og Jnana, vil kunne bruges til at 

finde fuldkommen ro i de pressede og stressede situationer, som det grænseløse arbejdsliv 

udsætter medarbejderne for. Selvledelse ses at være underlagt ”fordelene” ved det udviklende 

og fleksible arbejdes værdier (Kärreman & Alvesson, 2004). Yoga kan endvidere sælges som 

et redskab, der kan lære den selvledende medarbejder, at drage nytte disse ”fordele”. Dette 

ses ved, at medarbejdere, med tiden, vil være bedre i stand til at genkende og observere egne 

sindsmønstre og arbejdsstrategier. Når medarbejderen er bevidst om disse, vil de kende deres 

egen arbejdsmoral bedre og vide hvilke følelser og reaktioner forskellige arbejdssituationer 

vil vække i dem (Krohn, 2013). Denne selvindsigt kan antages at gøre medarbejderne bedre 
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rustet til, at sige fra overfor arbejdsrelaterede situationer, som de ved, vil påvirke dem 

negativt. I forhold til kravene der kommer med det grænseløse arbejdsliv, kan denne form for 

selvindsigt antages at skabe mere autonomi og frihed for medarbejdernes udvikling (Krohn, 

2013). Dette ses ved, at medarbejderne med en regelmæssig yoga praksis kan føle sig bedre 

rustet til selv at sætte eget tempo for deres udvikling (Krohn, 2013). Medarbejderne vil med 

tiden blive i stand til at træde et skridt tilbage fra helheden og se hvor de står og passer ind i 

denne. Det kan have den fordel, at hvis medarbejderne laver en fejl eller ikke når en deadline, 

kan de roligt kan træde et skidt tilbage og se helheden i deres opgaver og derfra navigere, den 

uløste opgave ind i fortiden, nutiden og fremtiden. Hvis medarbejderne ikke kan håndtere 

dette, kan det antages, at den uløste deadline vil hænge dem over hovedet og plage dem i 

deres fremtidige arbejde, hvilket kan lægge et unødvendigt pres på dem.   

Yoga som hurtig fiks i det grænseløse arbejdsliv 

I det grænseløse arbejdsliv er medarbejderne hele tiden på vej videre (Brinkmann, 2014). 

Derfor kan evnen til at være selvbevidst og nærværende ses som et moderne og eksklusivt 

redskab, som virksomheder forsøger at sælge til både private personer og virksomheder 

gennem dyre eksklusive retreats og kurser. Det at kunne være nærværende, kan i dag 

opfattes, som en luksuriøs ting, da mange mennesker mangler det i deres hverdag og liv 

(Krohn, 2013). Men hvis medarbejderne ikke er tilstede i deres bevidsthed og nærvær, hvor 

er de så? I det grænseløse arbejdsliv, kan der argumenteres for, at de er på vej videre. De er på 

vej til den næste aftale, deadline, møde eller jobstilling (Brinkmann, 2014). De er konstant et 

skridt foran sig selv i arbejdsprocessen og får kun sjældent et afbræk, hvor de så også her er 

desperate efter at indgå i en hurtig samtale med en kollega eller ven (Kristensen, 2011). Det 

ses derfor i dag, at mange virksomheder bruger mindfulness øvelser til at skabe dette afbræk. 

Ofte involverer implementeringen af redskabet, at der ses en generel mangel på dømmekraft, 

evaluering og former for konceptualisering. Dog kritikeres mindfulness i dag for at have glemt 

de vigtigste elementer i yogafilosofien, da øvelserne har deres fokus på at medarbejderne skal 

”tømme” deres sind (Ratnayake & Merry, 2018). Det kan dermed diskuteres om denne teknik 

kan ses som et hurtig fiks, for virksomheder at implementere, i stedet for en hel yoga praksis. 

Redskabet mindfulness kan dermed antages ikke at være lige så tids- og energikrævende for 

medarbejderne at udøve. Dog kan det ske at disse øvelser kan gå hen og fremme stress hos 

medarbejderne, da det kan være vildledende og stressende at tømme et sind, som er konstant 
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aktivt. Endvidere har medarbejderne med denne øvelse ikke den store baggrundsviden om 

selvet, som yoga filosofien præsenterer. I yoga betyder det at være mindful en måde hvorpå 

man engagerer sig i øjeblikket, hvorimod mindfulness øvelserne har fokus på at frarive sig sine 

tanker og selvet for at opnå Samadhi (Ratnayake & Merry, 2018 Krohn, 2013). Endvidere 

udbydes mindfulness redskabet i dag som et mainstreamprodukt, der er hurtigt tilgængeligt 

gennem diverse platforme, som eksempelvis appen Headspace og Calm (Ibid.). Det ses 

dermed, at når yoga flyttes væk fra at være et terapeutisk redskab til mainstream bliver de 

grundlæggende visioner ødelagt gennem markedsføring. Yoga bliver et produkt, der hurtigt 

kan sælges og udbydes til arbejdspladser, til brug for at opnå hurtige afbræk fra det konstante 

stimulerende arbejde, der ses i det grænseløse arbejdsliv. Nogle organisationer sender i dag 

medarbejderne på dyre kurser eller retreats i yoga og mindfulness i et håb om at 

medarbejderne tager øvelser og redskaber med sig tilbage på arbejdspladsen. Det kan 

endvidere diskuteres, hvor stor indvirkning et kursus eller retreat egentlig kan have på 

medarbejderne, hvis dette opfattes som endnu et tiltag, der skal overstås for at komme videre 

med arbejdet. Dette er en vigtig pointe at tage højde for, i en tid hvor medarbejderne har 

uendeligt travlt og konstant har flere ting, at skulle forholde sig til (Kristensen, 2011). 

Ledelsen skal altså bedømme om de vil investere i yoga, så denne ikke bliver et hurtigt fiks 

gennem en mindfulness app. Yoga er et tiltag der kræver tid og med denne vil medarbejderne 

på sigt opnå en selvindsigt, der vil hjælpe dem til at holde fokus i længere tid og være 

nærværende i arbejdet (Krohn, 2013). Nærværet vil gøre medarbejderne i stand til, at komme 

ud af fortiden samt fremtiden og ind i deres eksisterende virkelighed for at kunne analysere 

og trække på egne tendenser og reaktionsmønstre, så de bedre kan stå ved deres valg (Ibid.).  

Yoga i håndtering af forstyrrelser og stimuli 

Forstyrrelser i det grænseløse arbejdsliv påvirker i dag også arbejdspladsens miljø, og åbne 

kontorlandskaber ses oftere i organisationer (Kristensen, 2011). Dette åbne kontorlandskab 

kan antages at være larmende og forstyrrende samt give anledning til overspringshandlinger 

for medarbejderne. Endvidere har mange medarbejdere i dag en arbejdsmobil der også 

bruges, som deres private mobil. Dette resulterer i at medarbejdernes arbejds- og privatliv er 

tæt sammenfiltret, da det kan være svært at slippe privatlivet i arbejdstiden og omvendt 

gennem de digitale platforme en smartphone kan rumme (Ibid.). Det kan her ses, at yoga kan 

være brugbar for medarbejderne, til at finde sindsro og til at styrke deres koncentrationsevne, 
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så de nemmere kan navigere i dette fleksible og kaotiske miljø. Ved hjælp af øvelse i fokuseret 

og åben opmærksomhed, kan medarbejderen lære at holde fokus på en arbejdsopgave i 

længere tid også selvom vedkommende er omringet af larm og stimuli (Krohn, 2013). Et 

simpelt eksempel kan være, at medarbejderen vælger at slukke sin mobil, i en kort periode, i 

arbejdstiden for at kunne koncentrere sig om en vigtig arbejdsopgave, fordi vedkommende 

ved at hun ellers vil blive distraheret af denne. Det kan endvidere være nemmere for 

medarbejderen at sige fra overfor forstyrrende kolleger, hvis vedkommende er i et godt 

arbejdsflow, der ikke må forstyrres. Med træning mellem den åbne og den fokuserede 

opmærksomhed, kan medarbejderen hurtig fokusere på forstyrrelsen, afvise den og vende 

tilbage til arbejdsopgaven uden problemer. Bevidstheden er som nævnt, ikke et element man 

bare kan slukke for, da den altid er tændt (Krohn, 2013). Medarbejderne skal altså lære, at 

navigere efter hvor deres fokus skal være, for at kunne være bevidste herpå. Dette kan trænes 

gennem kropslig fokus, hvor medarbejderne i diverse Asana stillinger skal fokusere på 

forskellige steder i kroppen og fordybe sig i disse (Krohn, 2013). Dette vil i meget høj grad 

træne deres koncentrationsevne, så de kan stille skarpt på et fokusområde eller en 

arbejdsopgave også selvom de måske har mange afbrydelser omkring sig. Dog kan det 

diskuteres om dette fokus kan opnås i de konstant larmende kontorlandskaber, hvor mobilen 

bipper konstant. Fristelserne og forstyrrelserne er mange og medarbejderne er ikke 

afskærmet fra disse, som når de befinder sig på deres yogamåtte i et lukket lokale med ro 

omkring sig. Det kan dermed diskuteres, hvorvidt det er for svært at bruge yoga i det 

grænseløse arbejdsliv, da yoga tidligere er blevet blev brugt i en tid, hvor stimuleringen ikke 

var så intens, som den er i dag.  Endvidere kan det diskuteres om den mængde tid, det vil tage 

og kræver af medarbejderne, at lære disse teknikker, vil komme i vejen for vedligeholdelsen af 

praksissen. Grundet det udviklingspres der ligger på medarbejderne i dag, kan organisationen 

risikere, at medarbejderne falder fra i praksissens startfase, hvis de måske ikke kan se 

meningen med tiltaget. Yoga ses også at få medarbejderne til, at føle sig ubehagelig og dårlig 

tilpas i opstartsfasen af deres praksis, fordi deres krop vil begynde at udrense. Hvis 

medarbejderne endvidere er pressede eller stressede kan det tænkes, at bare det at trække 

vejret rigtigt også i starten kan virke ubehageligt (Krohn, 2013). Det kan antages at 

medarbejderne med tiden vil opleve en fysisk balance i kroppen. De kan nu bruge denne til at 

mærke, hvordan en sund balance mellem fritid og arbejdsliv kan skabes samt vide hvor fokus 

skal lægges, for at kunne forblive nærværende i det grænseløse arbejdsliv. Et eksempel på 
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dette kan være, at medarbejderen med denne stærke viljestyrke nemmere kan vælge, at 

slukke mobilen for ikke at blive forstyrret af familielivet i arbejdstiden og dermed arbejde 

mere fokuseret, så de kan holde fri bagefter. Dette kan virke nemt, men hvis tankerne 

konstant glider fra arbejdet over på den slukkede mobil og på nysgerrigheden om hvorvidt 

familien er ok, fungerer dette lille tiltag ikke. Yoga vil gøre medarbejderen i stand til at holde 

sit fokus på den arbejdsopgave, vedkommende har sat sig for at udføre og med tiden vil 

medarbejderen slet ikke behøve at slukke for mobilen. Medarbejderne skal erkende, at yoga 

er en proces der tager tid, ellers kan tiltaget gøre mere skade end gavn på grund af følelsen af 

pres, stress og manglende tid til rådighed.  

Trsna som drivkraften af det grænseløse arbejdsliv  

I yoga beskrives Trsna, som den eksistentielle drivkraft i mennesket (Krohn, 2013). Der kan 

argumenteres for, at det grænseløse arbejdsliv i dag har til formål hele tiden at stimulere 

medarbejdernes Trsna, gennem et konstant fokus på forandring, udvikling, selvledelse og 

diverse human ressource management tiltag (Brinkmann, 2014). Dette fokus på 

medarbejdernes udvikling og velbefindende kan antages at være designet til, at presse 

mennesket ud i en dyrkelse af dets eksistentielle drivkraft, der tørster og længes efter mere. 

Ved at designe det moderne arbejdsliv efter Trsna, kan organisationerne bevidst og ubevidst 

presse medarbejderne på nye måder gennem fine begreber som Work Life Balance, 

Performance og Development Management samt etablering af HRM afdelinger, der har til 

formål at varetage medarbejdernes velbefindende og udvikling. Denne udvikling kan ses at 

være sket i takt med, at det i det grænseløse arbejdsliv nu er en nødvendighed for at 

medarbejderne kan agere selvledende, selvmotiverende og fleksible, for at kunne følge 

markedet (Kristensen, 2011). Dog kan dette skabe frustration hos medarbejderne, hvis ikke 

de lærer, at navigere i de roller og ansvarsområder, der kommer med selvledelse og de 

fleksible arbejdsopgaver. Hvis ikke organisationen tilstræber, at medarbejderne tillærer sig 

redskaber til håndtering og harmoniskabelse af deres Trsna kan virksomheden risikere, at de 

går ned med stress, får fysiske mén og måske bliver demotiverede og frustrerede. Yoga kan 

være et redskab, ud af mange, som medarbejderne kan bruge til at kontrollere og navigere i 

deres naturlige Trsna, så denne ikke bliver overstimuleret. Det kan endvidere antages, at 

organisationen, med implementeringen af yoga, med tiden vil have mere velfungerende og 

psykisk stærkere medarbejdere, der kender sig selv og deres grænser. Dette tiltag kan dermed 
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antages, at resultere i lavere stress tilfælde, færre antal sygedage og effektiviteten vil stige, 

hvilket alt sammen vil kunne måles og ses på bundlinjen (Follin & Axén, 2017). 

 

Sindet som med og modspiller i det grænseløse arbejdsliv  

Brugen af det Autonome nervesystem i det grænseløse arbejdsliv 

Når ledelsen skal implementere yoga som redskab i deres organisation, er det vigtigt at 

praksissen og teorien bag, bliver forklaret detaljeret, så medarbejderne forstår meningen med 

denne. Hvis dette ikke sker, kan det antages at medarbejderne ser tiltaget som endnu en 

døgnflue, de lige skal presse ind i deres allerede pressede hverdag, for hurtigt at kunne 

glemme alt om den igen (Brinkmann, 2014). Endvidere kan yoga måske synes hårdt at kaste 

sig ud i og mange fordomme kan eksistere i medarbejdernes tanker, inden tiltaget 

overhovedet er præsenteret og forklaret. Det grænseløse arbejdsliv kan siges også at have 

denne påvirkning på medarbejderne, da de i dag er vant til at blive kastet ud i diverse 

udviklingstiltag, der skal hjælpe dem til bedre koordinering og arbejdsglæde (Ibid). Det kan 

derfor antages at være svært at navigere i, hvilke tiltag der egentlig er brugbare i længden, 

hvis de alle sammen implementeres med en fordom om, at de er døgnfluer. For at 

medarbejderne kan internalisere og bruge yoga på arbejdspladsen, skal de have en klar 

erkendelsen af, hvad denne praksis indebærer, for at kunne se mening med tiltaget. Viden om, 

hvordan yoga anatomisk og psykologisk påvirker sindet og kroppen, kan være vigtige 

elementer for medarbejderne at kende, for at undgå fordomme om tiltaget. Her kan en 

præsentation af AN og dennes funktion til at styre kroppens sympatiske og parasympatiske 

nervesystem, være god viden at videregive for meningsskabelse. For at opsummere, sætter 

det sympatiske nervesystem kroppen i alarmberedskab, hvor det parasympatiske 

nervesystem er bremsen (Krohn, 2013). I det grænseløse arbejdsliv, kan det antages at være 

brugbart, at kunne navigere sindet mellem disse to systemer. Medarbejderne er langt fra 

urmennesker, der skal flygte fra fare eller kæmpe sig gennem hårde miljøer. Derfor kan man 

stille sig selv det spørgsmål, om medarbejderne ikke bare skal forblive i det parasympatiske 

nervesystem hele tiden, da dette ses at skabe mest ro og fremmer kreativiteten. Det ses dog at 

begge disse tilstande er vigtige at være i stand til at igangsætte, i det grænseløse arbejdsliv. 

Dette ses ved, at det sympatiske nervesystem er en fysisk givende tilstand at indtage og den 

kan fremme fysisk krævende arbejdsopgaver. Hvis medarbejderen tager denne tilstand til sit 

yderste punkt, vil common sense dog forsvinde og de vil udelukkende handle på instinkter og 
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følelser (Ibid.). Dette ses ikke at være givende for eksempelvis en videns organisation, da 

medarbejderne heri skal bruge deres analytiske evner, uden distraktioner for at kunne 

innovere. Dog er det sympatiske nervesystem eksempelvis godt, hvis en medarbejder skal 

lægge ekstra kræfter i en fysisk arbejdsopgave, hvor deadlines er vigtige for en organisations 

overlevelse. Hvis vedkommende eksempelvis arbejder som politimand eller på en byggeplads, 

kan indtagelse af denne tilstand være ekstrem vigtig for arbejdet. Dette ses vigtig ved, at man 

som politimand måske skal sætte efter en forbryder, eller hvis man som arbejder på en 

byggeplads ser en ulykke ske og derfor skal være i stand til at handle hurtigt. I begge de 

nævnte eksempler, ville det dog være brugbart for medarbejderen at finde en balance i deres 

AN, så de ikke risikerer at nå ud til nervesystemernes yderpunkter. Det kan i dag ses, at 

mange medarbejdere lever i det sympatiske nervesystems yderpunkt, ved at flere og flere 

danskere lider af stress, depression og udbrændthed (Hvid, 2006). Dette ses også selvom 

mange medarbejdere i dag ikke er i fysisk krævende jobs. I stedet er mange jobs i dag psykisk 

krævende på grund af presset fra de mange deadlines, møder, forventninger og målinger af 

medarbejdernes præstationer. Dette psykiske pres ender ofte ud i at blive fysisk krævende, da 

det fremkalder en effekt i AN, der sætter kroppen i flygte og kæmp tilstanden (Krohn, 2013). 

Derfor kan medarbejderne være fanget i en tilstand, der faktisk gør dem ude af stand til at 

udføre deres arbejde effektivt og ordentligt. At være fysisk og psykisk udkørt kan betyde, at 

aktivering af det parasympatiske nervesystem kan være afgørende for medarbejdernes 

velvære, ro og produktivitet. Når medarbejderne er i denne tilstand, vil kroppen stimuleres til 

at slappe af og fordøjelsen vil fremmes, hvilket kan virke befriende (Ibid.). Dermed kan 

medarbejderne agere afslappede og oplevelsen af fysiske barrierer, som eksempelvis 

søvnmangel, der ofte er associeret med stress, vil blive afviklet og kan dermed ikke påvirke 

deres koncentrationsevne negativt (Follin & Axén, 2017). Som nævnt skal medarbejderne i 

dag, konstant navigere mellem privat- og arbejdslivet via digitale platforme i et fleksibelt 

arbejde (Kristensen, 2011). Der kan dermed argumenteres for, at medarbejdere, som er i en 

tilstand af ro, vil være bedre rustet til at skabe overblik over både arbejdsprocesser og deres 

privatliv. I et kropsligt stadie, hvor det parasympatiske nervesystem er dominerende, vil det 

være nemmere for medarbejderne at stimulere deres fineste kognitive redskaber og finde ro i 

kroppen, til at arbejde effektivt på en kreativ og løsningsorienteret måde (Krohn, 2013). 

Denne tilstand kan endvidere ses som yderst brugbar i det grænseløse arbejdsliv, hvor 

medarbejderne konstant skal udvikle sig (Brinkmann, 2014). Denne kognitive tilstand kan 
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yderligere gøre det nemmere for medarbejderne at kontrollere deres egen udvikling, så denne 

kan bruges og internaliseres i deres arbejde og arbejdsmoral. Altså vil det parasympatiske 

nervesystem kunne hjælpe medarbejderne med at bremse ned, være nærværende og kreative 

i deres læringsprocesser, for at kunne skabe en holdbar og sund udvikling (Krohn, 2013). 

Amygdalas indflydelse på gøren og væren i det grænseløse arbejdsliv  

Yoga kan som nævnt give medarbejderne redskaber, til at navigere mellem gøren og væren 

(Krohn, 2013). Men før medarbejderne kan lære dette, skal organisationerne skabe fokus på 

ro og plads i arbejdslivet, så begge disse tilstande i AN, kan dyrkes og koordineres ind i det 

grænseløse arbejdsliv. Medarbejderne bliver gennem viden om AN også bevidste om, hvordan 

Amygdala, bruger hjernen som et navigationsredskab af AN (Krohn, 2013). Viden om 

Amygdala kan hjælpe medarbejderne til en erkendelse af, at de selv er herre over hvordan de 

opfatter en situation og hvordan de går til denne, på baggrund af tidligere erfaringer. Dette ses 

ved at medarbejderne vil blive rustet, til at sortere i deres hukommelse og dennes påvirkning 

på den sansestimuli de påvirkes af i deres forskellige arbejdsopgaver. I det grænseløse 

arbejdsliv får medarbejderne endvidere løbende tildelt forskellige arbejdsopgaver, som de 

skal forholde sig innovative og nysgerrige til (Maravelias, 2007). Baggrundsviden om hvordan 

og hvorfor yoga virker, er derfor meget vigtigt at kommunikere ud til medarbejderne, da dette 

kan siges at være med til at skabe en forståelsesramme og meningsdannelse, for hvad yoga 

egentlig har af betydning for arbejdet.  

Yoga, som en måde til at fralægge sig ansvaret, for udviklingspresset  

Yoga kan antages at lægge yderligere pres og ansvar på medarbejderne. Dette ses ved at de, 

med viden om yoga, får anatomisk og psykologisk viden til selv at håndtere det pres de 

udsættes for og derfor nu selv har ansvaret for at kontrollere dette. Dermed kan et tiltag som 

yoga, også ses som en måde hvorpå organisationer frasiger sig ansvaret for medarbejdernes 

arbejdspres. Det kan derfor ses vigtigt, at organisationen tager et stort ansvar for, at yoga 

bliver implementeret ordentligt og at ledelsen ser denne praksis, som et redskab til at hjælpe 

medarbejderne i det grænseløse arbejdsliv og ikke som en måde, hvorpå de kan fralægge sig 

ansvaret. Dette fokus er vigtigt for at yoga ikke ses misbrugt på arbejdspladser. I 

organisationer hvor performance kulturen er høj, kan det ses svært for medarbejderne at 

finde ro til at analysere og arbejde med yoga, hvis ledelsen bruger belønninger som 

lønforhøjelse, status og magt til at motivere dem i gang med denne. Dette kan antages at gøre 
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yoga til et konkurrencepræget tiltag, hvor medarbejderen ikke har fokus på at fordybe sig 

(Krohn, 2013). Det kan derfor være en fordel hvis yoga præsenteres som et redskab til 

medarbejderne, som kan hjælpe dem med at balancere mellem gøren og væren. Belønningen 

kan her i stedet være at give medarbejderne tid, forståelse og rum, til at lære dette redskab at 

kende på arbejdspladsen. Dog kan yoga forventes at modtages som et useriøst tiltag i 

performance prægede organisationer, hvor medarbejderne hellere ser at bruge deres tid på 

opnåelse af mål der giver et økonomisk overskud. Det kan derfor diskuteres om yoga kan 

betale sig økonomisk, for alle organisationer. Endvidere er yoga meget individ-orienteret og 

det kan derfor være svært for organisationen at holde styr på, om medarbejderne bruger yoga 

og hvor langt de hver især er i deres praksis, hvis ikke de kan måle på dette. En måde dette 

redskab kan måles på, kan være ved at inddrage yoga i arbejdsmiljøundersøgelser, målinger 

af stresstilfælde og ved at se på antallet sygedage, efter implementeringen af praksissen.  

Hvordan ses det at yoga kan bruges til at opnå sindsro i det grænseløse arbejdsliv  

Ifølge Pantanjalis yoga Sutras handler yoga, som nævnt, om at stoppe sindets bevægelser 

(Satchidananda, 2012). Det kan virke skørt og som tidsspilde for organisationer at investere 

tid og penge i, at medarbejderne skal lære at stoppe sindets bevægelser midt i deres arbejde 

for at kunne opnå sindsro. Det er derfor vigtigt, at organisationens ledelse selv forstår 

formålet med tiltaget, så dette ikke virker som en forkert investering. Yoga teknikker som 

Ekagrata vil, som nævnt, på sigt hjælpe medarbejderne med at berolige sindet for nemmere, 

at kunne navigere AN samt opleve en højere grad af kropslig bevidsthed (Krohn, 2013). Hvis 

en medarbejder eksempelvis har en vigtig arbejdsopgave der kræver fordybelse, som ikke kan 

opnås grundet larmen fra et åbent kontorlandskab, kan vedkommende her bruge teknikkerne 

åben og fokuseret opmærksomhed. Her er disse øvelser brugbare til at kunne holde AN i det 

parasympatiske nervesystem og dermed kroppen i ro, fremfor at denne slår over i 

alarmberedskab grundet stimuli fra alle indtrykkene i kontorlandskabet. For at nå til dette 

punkt skal medarbejderen tage sig tid til at lære yogateknikkerne, enten gennem meditation, 

pranayama og Asana sekvenser eller ved at bruge dem alle på en gang (Ibid.). Dog ses disse 

teknikker ikke at være hurtige at lære og tillæres kun gennem regelmæssig udøvelse i en 

længere periode, hvorefter de løbende kan bruges og implementeres, som et redskab i det 

grænseløse arbejdsliv.  
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Dette ses fordi der skal en del tænkning og analysering til inden kontrol over sindet og 

tankerne kan opnås (Krohn, 2013). Det kan endvidere diskuteres, om dette redskab 

overhovedet kan implementeres i det grænseløse arbejdsliv, fordi fokus på udvikling, her kan 

argumenteres at være langt fra opnåelsen af sindsro (Brinkmann, 2014). Det grænseløse 

arbejdsliv har ikke fokus på, at medarbejderne skal lære sig selv bedre at kende eller forbedre 

deres personlige selvrealisering, men mere på den professionelle udvikling af deres karriere 

(Ibid.). Dog kan det diskuteres om disse to ikke går hånd i hånd i det grænseløse arbejdsliv, 

fordi tidsrammen for hvornår medarbejderen holder fri eller er på arbejde, i dag er fleksibelt 

(Kristensen, 2011). Endvidere skal medarbejderne leve og ånde for deres arbejde, hvilket 

kræver at de kender sig selv godt nok, til at kunne være autentiske i dette. Det kan endvidere 

tænkes at være næsten umuligt for medarbejderne at få presset tænkning og selvrealisering 

ind i deres allerede overfyldte arbejdsliv, selvom dette ses som en nødvendighed for udvikling 

(Brinkmann, 2014). Dermed ses der en dobbeltrolle i det grænseløse arbejdsliv, hvor 

medarbejderne skal udvikle sig hurtigt og konstant, men alligevel ikke har, eller får, tiden til at 

gå i dybden med dette. Så hvor effektiv kan denne udvikling nogensinde opnås at blive? 

Ifølge Krohn vil tilstanden i samadhi bedre kunne hjælpe medarbejderne med at opnå ro og 

dybde i deres selvudvikling. For at medarbejderne kan opnå samadhi, der er den ultimative 

tilstand af væren, skal de først have styr på deres tankemylder (Krohn, 2013). Mange 

organisationer vil måske se yoga som et alt for følelsesladet tiltag og som spildtid 

medarbejderne bruger på til at gruble over hvem og hvad de er. Yoga kan altså virke alt for 

diffust for nogle organisationer og fordelene ved denne praksis kan virke urealistiske og 

ligegyldige for organisationens forretning. Hvad nu hvis medarbejderen når denne forhøjede 

selvrealisering og tilstanden af Samadhi og finder ud af at de slet ikke hører til i 

organisationen? Dette er en risiko, som organisationens HRM-afdeling skal arbejde med og de 

må se på yoga enten, som en positiv investering der kan vække muligheder for 

medarbejderen, eller som en negativ risiko som kan medføre tab af gode ressourcer. 

Mulighederne for afkast af yoga kan være at medarbejderne finder en indre motivation og 

intensitet i deres eksisterende arbejde, eller modsat måske finder ud af at et andet arbejde 

udenfor eller i organisationen, ville være mere interessant for dem. I værste tilfælde kan 

medarbejderen vælge at opsige sin stilling. Dette kan både ses som negativt og positivt ved at 

medarbejderen måske i forvejen var ekstrem demotiveret i sin stilling og derfor var på vej til 

at blive udbrændt. Hvis dette er tilfældet, vil organisationen med opsigelsen fra 
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medarbejderen have sparet tid, ressourcer og penge på at hjælpe medarbejderen. Dette ses 

ved at medarbejderen kan undgå at blive udbrændt og ved at organisationen får mulighed for 

at rekruttere en ny medarbejder, der oprigtigt er motiveret for jobbet. I dette eksempel er 

yoga en måde, hvorpå organisationer kan presse medarbejderne ud i den selvudvikling, som 

det grænseløse arbejdsliv også indbyder til (Brinkmann, 2014). Dog giver yoga mere plads til 

en personlig og sund proces ved at medarbejderne, gennem denne praksis, har mulighed for 

at skabe dybde og ro og nå frem til en erkendelse af, hvad der gavner deres karriereudvikling. 

Dette kan argumenteres som værende sundere og bedre end at medarbejderne oplever 

fysiske og psykiske problemer grundet presset i det grænseløse arbejdsliv, før de når frem til 

denne erkendelse.  

 

Krop og sind i samarbejde i et grænseløst arbejdsliv  

Asana sekvenser som tiltag i organisationer  

Yoga kan i dag nemt misforstås, som at være en motionsform, der skal forbedre 

medarbejdernes form og sundhed (Krohn, 2013). Endvidere kan de konstante udviklingstiltag 

det grænseløse arbejdsliv medføre at fokus fjernes fra de daglige arbejdsopgaver og giver en 

følelse af kontant tidsunderskud hos medarbejderne (Brinkmann, 2014). Det kan diskuteres 

om tiltag som små meditationsøvelser også kendt som mindfulness øvelser, vil være nok til at 

medarbejderne kan få det optimale udbytte ud af deres yoga praksis (Aeon.co, 2019; Follin & 

Axén, 2017). Yoga er som nævnt en mere kraftfuld praksis, hvor både sind og krop arbejder 

sammen (Krohn, 2013). Asana sekvenser må ikke forveksles med at være et motionstiltag og 

det er vigtigt, at medarbejderne finder tid til at udføre disse med et fokus på at opnå fysisk og 

psykisk ro. Medarbejderne skal sætte tid af til at udøve Asana stillingerne regelmæssigt enten 

hjemme eller på arbejdspladsen, før de kan yde godt af fordelene (Ibid.). I dag er det dog ikke 

en selvfølge, at virksomheder stiller yogarum til rådighed for medarbejderne. Udøvelsen af 

yoga og Asana sekvenser behøver dog ikke et specielt rum. Øvelserne kan godt udføres ved 

skrivebordet, i kantinen eller i et mødelokale, hvor møblerne bliver skubbet lidt til side. Det 

mest optimale er dog at have et stille rum eller hjørne at praktisere i, hvor medarbejderne 

også kan føle at de får lidt privatliv (Ibid.).  



52 
 

Hvordan kan yoga blive taget seriøst på arbejdspladser 

Fleksibiliteten i hvor yoga og Asana sekvenser kan udføres, kan have en useriøs effekt på 

medarbejderne. Dette kan ses ske, hvis organisation ikke tager sig den tid og bruger de penge 

det kræver at implementere og indrette organisationen således at yoga kan udføres. Hvis ikke 

dette sker, kan tiltaget virke useriøst og ligegyldigt i forhold til andre arbejdsopgaver. Hvis 

organisationer skal vise seriøsitet omkring implementeringen af yoga på arbejdspladsen, kan 

det være en ide at lade denne indgå i værdisættet og regelsætte og håbe på at kulturen med 

tiden vil internalisere denne. Det kan ses at være grænseoverskridende for medarbejderne at 

udføre yoga øvelser foran andre medarbejdere, eller bare ved deres eget skrivebord i et åbent 

kontorlandskab. Ved at internalisere yoga i organisationskulturen, kan det måske med tiden 

blive normalt at Tanja står på et ben med lukkede øjne i et minut eller to og at Ben nogle 

gange sidder roligt på en måtte i et tomt mødelokale og mediterer. Endvidere kan mange af 

meditations- og vejrtrækningsøvelserne nemt laves ved skrivebordet og behøver ikke at tage 

mere end 10-20 minutter (Krohn, 2013). Dog kan disse øvelser antages, at blive afbrudt af 

kolleger, mobiler samt E-mails der presser utålmodigt og venter på besvarelse (Kristensen, 

2011). Disse forstyrrelser gør det vigtigt, at organisationen udarbejder et regelsæt angående 

yoga. Eksempelvis kan medarbejderne sætte et ”ikke forstyrre” skilt op, sætte mobilen på 

flytilstand og lukke computeren ned eller bruge ørepropper, så larm bliver reduceret. Der er 

mange muligheder i det grænseløse arbejdsliv, hvilket i sig selv kan antages at have en 

stressende effekt på medarbejderne (Hvid, 2006).  

Der kan argumenteres for, at det mest optimale ville være, at organisationen havde yoga 

undervisning med en kompetent yogalærer. En yogalærer betegnes som kompetent ved, at 

vedkommende har fokus på at træne yogateknikkerne, åben samt fokuseret opmærksomhed 

og på hvordan medarbejderne kan bruge Asana stillinger til, at kultivere bestemte følelser i 

kroppen og slutteligt hvordan Pranayama vejrtræningsøvelser kan bruges til at balancere AN 

(Krohn, 2013). Yoga undervisning kan antages at aflaste medarbejderne fra deres allerede 

fyldte arbejdsliv ved, at de ikke selv skal designe deres yogaøvelser men kan overlade dette til 

yogalæreren. Det kan være en lang og tung opgave at komme i gang med yoga og den 

selvrealisering denne praksis medfører. Endvidere kan det også gøre fysisk ondt på kroppen 

og medarbejderne vil mærke og erkende ting om dem selv, de ikke viste eksisterede (Ibid.). 

Det er derfor vigtigt at organisationen har en kompetent ”go to guy” eller yogalærer, som 

medarbejderne kan betro sig til. Det kan diskuteres om en kompetent yogalærer, er en 
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nødvendighed, for at ansvaret for den udvikling yoga kan have på medarbejderne, ikke kun 

pålægges dem alene. En yogalærer kan skabe solidaritet og støtte til medarbejderne gennem 

deres udvikling. I nogle perioder kan medarbejderne måske være helt opslugt af deres yoga 

praksis og andre gange slet ikke (Krohn, 2013) Endvidere kan ansvaret for at medarbejderne 

vedligeholder deres praksis også pålægges yogalæreren. Hvis yogalæreren får til opgave at 

minde medarbejderne om, at de skal vedligeholde deres praksis, kan dette ses som endnu et 

pres. Dog kan det ses nødvendigt, indtil medarbejderne udøver en regelmæssig praksis, da de 

grundet pres og svingende arbejdsopgaver, kan have en tendens til at glide ind og ud af 

praksissen (Kristensen, 2011). Det at have en regelmæssig praksis og god en yogalærer, der 

kan inspirere, guide og forklare praksissen, kan derfor antages at være en stor 

motivationsfaktor for vedligeholdelse af praksissen. Endvidere kan medarbejderne måske føle 

sig mere trygge i deres selvrealisering, fordi de får støtte i denne. Dog kan det også ses som 

endnu et pres og opleves som ubehageligt, hvis medarbejderne ikke ønsker at deltage i tiltaget 

eller ikke har en god kemi med yogalæreren.                                                                                               

I det grænseløse arbejdsliv bliver medarbejderne konstant pålagt nye opgaver og tiltag der 

ses at være fordelagtigt for det selvledende og fleksible arbejde (Kärreman & Alvesson, 2004). 

For at yoga kan tages seriøst på arbejdspladsen, kan det antages at være vigtigt for ledelsen at 

holde fokus på yoga, som en arbejdsopgave og proces der skal internaliseres i 

medarbejdernes arbejdsdag, før denne kan give positive tal på bundlinjen. Yogateknikkerne er 

som nævnt, ikke noget medarbejderne kan lære på en eller to uger og hvis medarbejderne er 

tidspresset i forvejen, kan det tage endnu længere tid. Hvis medarbejderne også er fysisk 

pressede, skal de først lære at trække vejret rigtigt, hvilket i sig selv kan være en stor 

udfordring og faktisk gøre fysisk ondt det første stykke tid (Krohn, 2013). Hvis en 

medarbejder eksempelvis har vejrtrækningsbesvær, skal vedkommende kun lave Pranayama 

øvelser i mindre end et minut ad gangen og gennem vedligeholdelse af øvelserne hver dag, 

arbejde sig op på 5 – 10 minutter. Øvelserne skal dermed startes op meget forsigtigt, hvilket 

er ressourcekrævende for organisationen. Yoga er altså ikke et lille tiltag eller et hurtig 

udviklingskursus, som det grænseløse arbejdsliv ofte udbyder. Yoga er et stort tiltag, der kan 

antages at skabe effektiv selvudvikling, som kan hjælpe medarbejderne med at navigere, 

koordinere og udvikle sig fysisk og psykisk i det grænseløse arbejdsliv, hvis dette prioriteres 

rigtigt. 
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Hvordan kan Asana stillinger bruges i det grænseløse arbejdsliv  

I dag ses det selvledende arbejdsmiljø som dominerende, men vi har dog ikke helt afskrevet 

de bureaukratiske og traditionelle arbejdsmiljøer. Dog er disse i dag underlagt fordelene ved 

de udviklende og fleksible arbejdesværdier (Kärreman & Alvesson, 2004). Dette ses ved, at 

det er organisationens ansvar at implementere yoga og retningslinjerne for praksissen, som 

skal pålægges medarbejderne, men ansvaret for at sætte sig ind i egen yoga praksis og teorien 

bag, ligger individuelt hos medarbejderne. Som et eksempel på dette, vil jeg bruge 

løbetræning. Hvis man bare hopper i løbetøjet og løber ud ad døren fordi nogen fortæller en, 

at det er sundt, vil man hurtig stoppe op, forpustet og med ømme skinneben. Derfor er det 

vigtigt, at vedkommende, der har anbefalet en at løbetræne, forklarer hvorfor, hvordan, hvor 

langt og hvor ofte men skal løbetræne. Endvidere skal man også selv sætte sig ind i 

teknikkerne og teorien bag løbetræning, for at finde den helt rigtige løbestil, der passer til ens 

mål. Ovenstående eksempel gælder også for kombinationen af meditation, Pranayama og 

Asana sekvenser. Medarbejderne får altså tildelt teoretisk og praktisk viden om, hvad 

meditation og Asana sekvenser indebærer, men helt præcis hvordan denne bruges i deres 

arbejdsliv, skal de løbende selv finde frem til. Det kan antages at være nemmest for 

medarbejderne først at arbejde med deres meditation og koncentrationsevne på 

arbejdspladsen og når disse er mestret til en vis grad, kan de indføres i Asana sekvenser for et 

dybere resultat (Krohn, 2013). Asana sekvenser kan dog ses som effektiv, hvis en 

medarbejder nemt bliver distraheret. Dette ses ved at medarbejderen kan bruge den kropslige 

funktion til at holde fokus (Ibid.). Endvidere kræver det øvelse at gå dybt i et Asana flow, hvor 

vejrtrækningen enten styrer eller lader sig styre. Hvis medarbejderne er stressede, kan det 

antages at de vil have en tendens til, at lade kroppen styre, så de hurtigt kan komme gennem 

deres sekvens og tilbage til skrivebordet (Krohn, 2013; Brinkmann, 2014). Det er her vigtigt 

at organisationen hyrer en kompetent yogalærer der har fokus på, at medarbejderne lærer at 

lade vejrtrækningen styre flowet og ikke omvendt (Krohn, 2013). Hvis vejrtrækningen styrer 

flowet kan medarbejderne have nemmere ved at opnå dybde i følsomhed, kropslighed og ro 

da denne er sværere at speede op end kroppens bevægelser.  

Asana øvelser har også til formål at lære medarbejderne kunsten at være med sig selv også i 

pressede situationer (Krohn, 2013). Mange af øvelserne vil starten give medarbejderne en 

følelse af irritation, hvor de efter en periode vil mærke følsomheden, lettelsen og dybden i 

deres krop (Ibid.). Altså vil de på sigt kunne mærke hvordan de opnår mere kropslig 
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bevidsthed samt at deres krop slapper mere af, hvis den har være anspændt. Endvidere kan 

stillingerne virke afslappende i pressede situationer. Medarbejderne kan på sigt lære hvilke 

Asana stillinger, der kan bruges til at kultivere, bestemte følelser i deres krop, i forskellige 

situationer. Det kan antages at medarbejderne i det grænseløse arbejdsliv, ofte kan føle sig 

presset inden, eksempelvis en vigtig præsentation, da denne kan ses som vigtig for deres 

karriere og organisation (Kristensen, 2011). I denne situation kan medarbejderen 

eksempelvis bruge stående Asana stillinger til at åbne op, slappe af og få gå på mod, før 

præsentationen. Endvidere kan medarbejderen bruge vejrtrækningsøvelser samt træning i 

fokuseret samt åben opmærksom til at holde ro og fokus på præsentationen, så tankerne ikke 

glider andre steder hen. For at medarbejderne skal kunne nå hertil i deres yoga praksis, skal 

de lære at kombinere de forskellige teknikker bedst muligt, så den ønskede effekt nemmere 

kan opnås.  

 

Analyse del 2  

Selvledelse i det grænseløse arbejdslivs 

Det kan være svært at finde bremsen i det grænseløse arbejdsliv og til at nuancere hvordan dette 

kan ses, har første del af analyse 2 fokus på hvilken betydning selvledelse har for det grænseløse 

arbejdsliv.  

 

Hvilken betydning ses selvledelse at have for det grænseløse arbejdsliv 

Det grænseløse arbejdsliv kræver i dag, at medarbejdere i hvilken som helst jobstilling, på den 

ene eller anden måde skal agere selvledende (Maravelias, 2007). Dette ses ved at 

medarbejderne har fået et større ansvar for egne opgaver og håndteringen af egen tid, hvilket 

gør arbejdet fleksibelt (Kristensen, 2011). I det grænseløse arbejdsliv skal medarbejderne 

selv navigere mellem arbejds- og privatliv, hvilket kræver en ny form for disciplin og 

arbejdsmoral end i den bureaukratisk prægede tid, hvor arbejdet var rutinepræget og 

medarbejderne kunne holde fri uden forstyrrelser, når de kom hjem. I dag forventes det, at 

medarbejderne forpligter sig til at følge organisationernes opstillede politikker og regler for at 

bruge disse som pejlemærker i deres selvledelse samt når de skal agere som ansvars- og 

beslutningstagere på organisationens vegne (Kristensen og Pedersen, 2012). Selvledelses 

formerne i det grænseløse arbejdsliv lægger dermed ansvaret for egen udvikling, 
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kompetencer samt mål over på medarbejderne og er ikke længere noget ledelsen skal diagere. 

Kapitalistisk set kan det antages som værende en selvfølge i dag, at medarbejderne skal følge 

med organisationens udvikling, så denne kan følge med det kontant foranderlige marked. 

Kritikere af det grænseløse arbejdsliv mener dog ikke, at dette er en valid grund til at 

nedlægge et udviklingspres på medarbejderne og dække det ind med ”goderne” i selvledelse 

(Brinkmann, 2014). Endvidere kan det diskuteres om det er holdbart for organisationer at 

deres medarbejdere skal 24/7 samt konstant at skulle navigere mellem arbejd og privatliv. 

Endvidere skal den selvledende medarbejder også løbende finde tid til at forholde sig til og 

udvikle på indre styrker og svagheder som kan ses nyttige i deres arbejde. Yderligere kræver 

selvledelse også, at medarbejderne sætter sig ind i organisationens overordnede strategiske 

kontekst, for at kunne gøre korrekt forretningen i overensstemmelse med denne. På det 

fleksible marked der kommer med det grænseløse arbejdsliv, resultere i at organisationens 

forretningsstrategi konstant kan ændre sig, hvilket kræver at medarbejderne står 

udviklingsparate overfor disse ændringer (Kristensen og Pedersen, 2012). Det ses altså, at det 

grænseløse arbejdsliv og selvledelse i dag er langt fra det rutineprægede arbejdsideal.   

Selvledelse kan antages at være hårdt arbejde, der kræver disciplin, fokus, bevidsthed og 

nærvær i nuet da medarbejderne ofte skal slippe gamle vaner, for at udvikle og internalisere 

nye. Endvidere kræver selvledelse meget kommunikation medarbejderne imellem, da 

arbejdsopgaverne er foranderlige og skal navigeres, så de stemmer overens med andres 

opgaver i et fælles projekt, kontor eller afdeling (Kristensen, 2011). For at 

arbejdsforstyrrelser kan minimeres kræver denne kommunikation god navigation og 

koordination. Endvidere kan selvledelse lægge et pres på medarbejderne, der resultere i at de 

i alle døgnets timer føler, at de er på arbejde. Dette pres kan ses opstå fordi de selv står med 

ansvaret for deres mange forskellige arbejdsopgaver der også kan ses at være vigtige for 

andre medarbejderes arbejde. Det kan i nogle organisationer og jobstillinger ses at være ok at 

kontakte medarbejdere udenfor deres arbejdstid. Den fleksible arbejdstid i dag gør endvidere 

at den selvledende medarbejder kan have skæve arbejdstider, hvilket resultere i at 

vedkommende kan være nødsaget til at forstyrre andre medarbejdere med ”normale” 

arbejdstider, hvis en information mangles for at hun kan komme videre med en vigtig opgave 

(Kristensen, 2011). Det kan derfor være svært, som selvledende medarbejder, at sige fra 

overfor det grænseløse arbejdsliv, da dette følger dem over alt. Endvidere resultere det 

grænseløse arbejdsliv i at den selvledende medarbejder ofte skal forholde sig til fleksible og 
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udviklende opgaver med et optimistisk fokus på at disse vil forbedre vedkommendes 

kompetencer og mål. Fokus på konstant udvikling kan også sælges som en måde hvorpå 

organisationer kan vedligeholde medarbejdernes motivation. Dette ses ved at den selvledende 

medarbejder til en vis grad selv er herre over at designe opgaver, så deres arbejde forbliver 

autentisk og interessant. Dog kan mange medarbejdere også helt lavpraktisk ses at frygte en 

fyresedlen og derfor agere som udviklingsparate. Ja tankerne og bekymringerne kan være 

mange i det grænseløse arbejdsliv og de lægger et stort pres på selvledelse og formålet med 

dette. Medarbejdere kan ikke længere læne sig tilbage når det ”gode stykke arbejde er gjort” 

indenfor jobbeskrivelsen, som i den bureaukratiske tid. I det grænseløse arbejdsliv kan alting 

altid gøres mere effektivt, designes bedre så spildtid undgås og laves billigere (Kristensen, 

2011).  

Frihed i selvledelse  

Selvledelse i det grænseløse arbejdsliv stiller også spørgsmålstegn ved frihedsbegrebet 

(Brinkmann, 2014). Helge og Kant ser at den autonome frihed, er fri fra eksterne påvirkninger 

og drevet af lidenskab og menneskets naturlige drive, indenfor yogafilosofien også kendt som 

Trsna (Maravelias, 2007; Krohn, 2013). Det kan dog antages at være svært at opnå erkendelse 

om hvorvidt ens følelse af frihed i selvledelse og det grænseløse arbejdsliv er drevet af denne 

autonome frihed eller af presset fra organisationen, samfundet, markedet samt fyringssedlen. 

Endvidere kan det ses svært at finde tid til ro og refleksion over om arbejdsfriheden er 

autonom når det grænseløse arbejdsliv, kontant kræver at man skal forny og udvikle sig. 

Udviklingstiltag kan i dag ses at være designet til at forbedre opnåelse af organisationens 

værdier og mål hvilket betyder, at de ofte ikke er drevet af medarbejdernes egne lyster. Det 

kan dermed ses svært for den selvledende medarbejder, at op starte personlige projekter der 

bidrager til deres egne lyster, da de fleksible arbejdstider i det grænseløse arbejdsliv kræver 

deres kontante opmærksomhed også når de ikke er på arbejde. Dette kan antages at være 

yderst drænende for medarbejderne og overskuddet til dyrkelse af egne projekter kan ses 

svækket. Endvidere kan dette mistende overskud til egne projekter antages at ske fordi 

arbejd- samt privat livet i dag er tæt forbundet og mange organisationer forventer at deres 

ansatte skal ånde og leve for deres job, som hvis det var et fritidsprojekt. Ifølge Hegel og Kant 

skal medarbejderne dermed være i stand til at udvikle en dyb selvforståelse, før de kan 

reflektere og blive selvbevidste omkring, hvad der skaber deres autonome frihed (Maravelias, 
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2007). Det kan derfor diskuteres om det grænseløse arbejdsliv, selvom dette lægger op til 

selvudvikling og refleksion, overhovedet giver plads til autonomi da medarbejderne konstant 

forstyrres på arbejdspladsen og i hjemmet. Medarbejderne får i mange organisationer dermed 

ikke tildelt tid til at finde ro og sindsro medmindre de bevidst selv tager sig denne.                 

For at kunne tage sig denne tid, kræver det at medarbejderen har autonom frihed i deres 

arbejde og liv. Hvis denne opnås, vil medarbejderen være i stand til at fjerne afstanden 

mellem jeget og alt andet. Dette vil betyde at medarbejderen ikke lader sine beslutninger 

påvirke af negative indflydelser (Maravelias, 2007). Medarbejderen kan med denne frihed 

være bedre rustet til at tage sig tiden til at skabe ro og overblik i det fleksible arbejde. For at 

fremprovokere autonom frihed hos medarbejderne, kan organisationer implementere 

arbejdsopgaver som indbyder tid til at finde ro og giver redskaber til at skabe autonom frihed 

så styrken til at tage egne beslutninger fremmes. Medarbejderne vil dermed blive i stand til at 

opsætte egne regler for deres arbejde og ikke overgive sig selv til omverden. Dette kan både 

have positive og negative effekter for organisationen. De positive effekter af dette kan være at 

medarbejderne vil være bedre rustet til at tage ansvar og beslutninger i deres arbejde. En 

negativ effekt kan være, at medarbejderne bliver stædige på deres overbevisninger og hvis 

disse ikke tilgodeser organisationens værdier og mål, kan dette påvirke forretningen og 

arbejdsmiljøet negativt. Det kan derfor være en god investering for organisationer at give 

medarbejderne tid til at fordybe sig i den selvudvikling som det grænseløse arbejdsliv 

efterspørger, med det formål at skabe autonom frihed i deres selvledelse. Denne kompetence 

og selvkontrol kan argumenteres for at være ekstrem vigtig for den selvledende 

medarbejderne at mestre, hvis de skal kunne agere effektivt og selvsikkert ud fra egne 

forståelse og erfaring. Beslutninger der er taget af en erfaren, motiveret, rolig og stærk 

medarbejder kan argumenteres for altid at være bedre end beslutning taget af en uerfaren, 

umotiveret, stresset og forvirret medarbejder. Endvidere kan man argumentere for, at det 

grænseløse arbejdsliv i dag kræver at medarbejdere har autonom frihed i deres lyst til at 

arbejde da denne er med til at drive deres motivation. Som nævnt kan medarbejdere ikke 

længere læne sig tilbage og arbejde efter strukturerede arbejdsplaner men i stedet konstant 

kommunikere med kolleger for at kunne innovere og udvikle på eksisterende samt nye 

arbejdsplaner. For at medarbejdere kan udføre effektiv og god selvledelse kan det diskuteres, 

om deres jeg skal være uafhængig af deres omverden. Dette ses fordi omverdenen i det 

grænseløse arbejdsliv, kan ses at være fuld af pres (Hvid, 2016). Dette pres kan komme fra 
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andre kollegers indflydelse på vedkommendes arbejdsopgaver, forfremmelser der skal skåles 

for, familie og venner der i arbejdstiden sender beskeder over mobilen og så videre. 

Medarbejdere er konstant stimuleret og det kan være svært at stå fast på noget (Brinkmann, 

2014). Denne konstante stimulering kan derfor antages at være yderst forstyrrende for 

opnåelsen af autonome frihed, da det at stå fast på noget kan virke useriøst. For at kunne 

imødekomme dette udviklingspres med en følelse af autonomi kan det diskuteres om hvorvidt 

den selvledende medarbejder løbende, skal tage sig tid til selvrealisering og selvbevidsthed. 

Man kan endvidere stille spørgsmålstegn ved om den selvledende medarbejder i det 

grænseløse arbejdsliv, overhovedet har nogen form for frihed, hvis ikke de kan tage sig tid til 

at implementere ro og pauser til refleksion over egen udvikling. Dog kan sådanne pauser i 

arbejdstiden ikke ses at gavne organisationen økonomisk, hvilket kan gøre det svært at stå 

fast på et sådan tiltag. Dog kan det diskuteres om det overhovedet er organisationens ansvar 

at varetage medarbejdernes udvikling. Hvis det er organisationen der har pålagt 

medarbejderen denne udvikling, kan det synes som unfair at medarbejderen skal bruge sin 

fritid på denne. Dog selv det i selvledelse i det grænseløse arbejdsliv at medarbejderne i dag 

brænder så meget for deres arbejde, at de ikke stiller spørgsmålstegn til frihedsbegrebet i 

dette. Endvidere kan medarbejderne måske opleve, at de bliver dømt eller set ned på fra 

andre kolleger, hvis de efterspørger ”tid til selvudvikling” i arbejdstiden, da dette kan ses som 

spildtid. Vi er dermed tilbage til at den autonomi frihed i selvledelse altid på en eller anden 

måde, vil være forbundet med organisationens værdier og indflydelse, hvilket stiller 

spørgsmålstegn ved om denne overhovedet kan eksistere i det grænseløse arbejdsliv. 

 

Yoga betydning i de tre selvledelses former 

I denne analysedel vil jeg gennemgå de forskellige niveauer af selvledelse og hvordan yoga kan 

ses at have en betydning for disse. For at gøre analysen mere læsevenlig har jeg delt niveauerne 

op i hvert deres afsnit. Slutteligt er en model udarbejdet til opsamling over hvilke yoga teknikker 

og fokus hvert selvledelses niveau bedst kan udnytte for at skabe autonom frihed. 

Selvstyrende selvledelse 

Opnåelse af autonom frihed gennem bevidsthed om stadierne væren og gøren  

Som nævnt handler den selvstyrende selvledelse om at planlægge, udføre og træffe 

beslutninger indenfor organisationens opstillede regler, politikker og rammer så 
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arbejdsopgaver udføres effektivt (Helth, 2013). Denne ledelses form kræver vilje, 

ansvarsbevidsthed og kendskab samt kompetencer indenfor metode, planlægning og 

gennemførelse af diverse praktiske arbejdsopgaver i virksomheden. Endvidere skal 

medarbejderne have et godt kendskab til regler samt rammerne, for at kunne evaluere og 

kontrollere om disse er effektive for deres arbejdsproces (Ibid.). Ifølge Krohn er yoga designet 

til at skabe mere bevidsthed, nærvær og et roligt sind så opgaver i nuet kan håndteres bedre 

(Krohn, 2013). Dermed kan det ses at yoga kan være et brugbart redskab for den selvstyrende 

medarbejder til opnåelse af bevidsthed om hvornår vedkommende, har påtaget sig for mange 

arbejdsopgaver og derfor måske kan føle sig presset. Her kan yoga siges at bruges til at bevare 

ro i sindet og nærværet i arbejdet. Grundet de arbejdsopgaver den selvstyrende medarbejder 

ses at skulle varetage, kan det være gavnligt for vedkommende at kunne skelne mellem 

stadierne gøren og væren i deres arbejde. Ved at lære hvad disse stadier betyder for deres 

krop og sind kan medarbejderen lettere bedømme hvornår en opgave kræver hurtig tænkning 

og fysisk styrke samt hvornår en opgave vil kræve tid, nærvær og ro til kreativitet. Ved at 

kunne stå fast på disse to stadier og navigere imellem disse, kan der argumenteres for, at 

medarbejderen vil kunne skabe mere autonom frihed i sit arbejde, fordi vedkommende er 

selvsikker i sine beslutninger. 

Ledelsens ansvar for implementering af yoga i den selvstyrende selvleders arbejde 

Yoga kan som nævnt hurtig gå hen og blive forvekslet med en motionsform (Krohn, 2013). 

Hvis yoga ikke bliver implementeret og forklaret ordentligt af ledelsen, kan det antages at den 

selvstyrende selvleder kan have en tendens, til at skabe et konkurrencepræget miljø i deres 

yoga praksis. Dette kan antages at ske da disse medarbejderes arbejde er bundet op på 

virksomhedens værdier og regler hvilket kan lægge et større pres på at disse udføres bedst 

muligt. Medarbejdende får altså tildelt arbejdsopgaver og hvis disse udføres korrekt og bedre 

end de andre kan dette skabe mulighed for forfremmelse. Endvidere kan det også antages at 

den selvstyrende medarbejder, ikke kan se formålet med yoga da vedkommende ikke påtager 

sig mere end højest nødvendigt og dermed ikke har brug eller lyst til at udvikle sig.                     

Dog kan det ses at et konkurrencepræget miljø kan opstå, da den selvstyrende 

selvledelsesform ikke har lige så meget mellem ørerne, udenfor de opsatte arbejdsopgaver, 

som de andre selvledelses former og derfor kan have mere tid til at skabe et socialt miljø 

omkring yoga med kolleger. Ledelsen skal derfor have øje for, at yoga ikke går hen og blive en 
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konkurrence mellem medarbejderne om hvem der kan bruge øvelserne bedst og mest 

effektivt. Dette kunne siges at komme i fokus indenfor Performance Management men i yoga 

er dette er individuel praksis hvor ingen kan vinde eller bruge det bedst. For at sikre at den 

selvstyrende selvleder, tager yoga seriøst og vedligeholder deres praksis, kan ledelsen 

implementere dennes værdier i det eksisterende værdi- og regelsæt samt rammesætningen 

for øvelserne. Da den selvstyrende medarbejder har en mere klar og struktureret oversigt 

over deres arbejdsopgaver end de andre selvledelses typer, kan det ses nødvendigt at ledelsen 

sætter tid af til, at de kan lave yoga i arbejdstiden. Det er endvidere vigtigt at organisationen 

fremlægger vigtigheden og meningen med yoga for at medarbejdere tager tiltaget seriøst. 

Yoga og Asana sekvenser kan her fremlægges som et styringsredskab, der skal ruste 

medarbejderne med kompetencer, til at kunne stå fast på beslutninger og grænser. Yoga skal 

endvidere hjælpe medarbejderne med at undgå overbelastning i form af for mange ineffektive 

arbejdsopgaver, der kan føre til stressede og pressede situationer i arbejdslivet. Det kan 

antages at være svært at nedlægge regler for, at medarbejderne skal lave yoga på 

arbejdspladsen da etikken og moralen i dette kan diskuteres. Det at ”tvinge” medarbejdere til 

at lave yoga kan ses som misbrug af magt og det kan diskuteres om organisationer i dag, kan 

blande sig i medarbejdernes velvære og sundhed (Brinkmann, 2014). Endvidere kan 

medarbejderne måske syntes at det er urimeligt af organisationen at kræve, at de gennemgår 

en selvudviklingsproces der er så individ orienteret som yoga, da dette kan overskride deres 

personlige frihed og fire vilje til selv at bestemme over egen krop.  

Yoga som redskab til at skabe ro og overblik  

Yoga handler om at skabe ro og at få medarbejderne i kontakt med deres krop så de er i bedre 

stand til at træde tilbage og se helheden (Krohn, 2013). Dette kan argumenteres for at være 

brugbart for den selvstyrende selvleder da vedkommende ofte kan få tildelt mange 

arbejdsopgaver på en gang der skal planlægge, udføre og træffe beslutninger omkring (Helth, 

2013). Det at kunne træde et skridt tilbage, trække vejret og finde ro i kaos kan derfor ses som 

et yderst brugbart redskab. For at medarbejderne kan opnå denne selvbevidsthed, skal de 

arbejde på deres fokusevne og det at være nærværende i diverse arbejdsopgaver. Hvis 

medarbejderne træner disse evner, kan det antages, at de mere effektivt kan evaluere om 

arbejdsprocedurer, hierarkier og andre elementer står i vejen for produktivitet og innovation 

i organisationen. Hvis medarbejderne intet overblik har over arbejdsopgaver eller sig selv i 
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disse, kan det diskuteres om de overhovedet er i stand til at fortage valide bedømmelser af 

arbejdsopgavernes brugbarhed i forhold til organisationens regler og værdier. Endvidere kan 

medarbejderne med yoga, løbende blive i stand til at se og analysere hvilke, af de forskellige 

arbejdsopgaver, der kan skabe ens formede tendenser og reaktionsmønstre i deres arbejde. 

Hvis disse er effektive, kan de også implementeres og bruges i andre kontekster, men hvis de 

er negative, er medarbejderne nu bevidste om dette og kan arbejde på at ændre disse.         

Yoga kan endvidere antages at skabe en sindsro, som medarbejderen bruge til at finde egen 

kreativitet samt erfaringer frem og bruge effektivt i overensstemmelse med organisationens 

værdier. Yoga er designet til at skabe refleksion, tænkning og selvbevidsthed (Krohn, 2013) 

Det er gennem medarbejderens bevidsthed om egne arbejdsforhold og opgaver at 

vedkommende danner oplevelser, følelser og erindringer. Uden bevidsthed ville 

vedkommende ikke være i stand til at vurdere hvordan arbejdsopgaver skal varetages og 

udføres effektivt, så disse gavner organisationen. Derfor kan det ses vigtigt, at organisationen 

erkender at de selvstyrende selvledere er fulde af tanker og følelser, der skal tages hensyn til. 

Endvidere ville det være optimalt at medregne disse i det organisatoriske værdisæt, så 

medarbejderne ikke ses som mekaniske organiske maskiner, der selvstændigt kører der ud 

ad. Dette er ses som en vigtig pointe fordi mange medarbejdere i det grænseløse arbejdsliv 

bare køre på indtil de brænder ud (Hvid, 2016). Hvis medarbejderne opnår bevidsthed og 

selvindsigt om egen rolle i deres arbejde, kan det antages at vedkommende vil have nemmere 

ved at sætte grænser og vide hvornår nogle arbejdsopgaver ikke er deres ansvar at påtage. 

Ved at ledelsen implementerer yoga på arbejdspladsen, kan dette også signalere at 

medarbejderne skal udvikle en autonom frihed, for at kunne sige fra overfor pres. En yoga 

praksis på arbejdspladsen kan antages at lære medarbejderne at mærke efter hvornår 

arbejdspresset bliver for stort og dermed have nemmere ved at sætte egne grænser og undgå 

eventuelle skader eller stres. Endvidere vil medarbejderen gennem sin yoga praksis komme i 

bedre kontakt med sine sanser og kognitive processer (Krohn, 2013).  Dette kan antages at 

have en positiv og effektiv indflydelse på evalueringen af egne arbejdsopgaver og processer. 

Yogapraksissen kan hjælpe medarbejderne med at lære sig selv bedre at kende, så de på sigt 

er i bedre stand til at forudse hvilke følelser og forskellige reaktioner arbejdsopgaver kan 

fremprovokere hos dem (Krohn, 2013). Dette kendskab til eget selv, kan være brugbart til at 

håndtere og undgå negative samt ineffektive situationer der ikke gavner medarbejderens 

arbejde. Fokus og klarhed om egne grundlæggende overbevisninger og hvordan disse styrer 
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ens arbejde, kan dermed argumenteres for at være yderst brugbart. Eksempelvis hvis ledelsen 

opsætter en ny regel, der ikke er i overensstemmelse med den selvstyrende medarbejders 

overbevisning om, hvordan arbejdet skal udføres, vil vedkommende være bedre rustet til at 

forklare sin uoverensstemmelse, fremfor bare at lade reglen glide og ”måske” implementere 

denne ind i arbejdsprocessen. Hvis en yoga praksis implementeres og bruges rigtigt kan 

denne antages at skabe mere gennemsigtighed i om ledelsen og medarbejderne arbejder i 

sammen retning eller om de lader deres vaner samt følelser styre virksomheden i alle mulige 

retninger. At have selvbevidste selvstyrende medarbejdere kan dermed ses som en stor fordel 

for organisationen. Endvidere kan dette også ses som en ulempe hvis medarbejderne gennem 

denne bevidsthed beslutter sig for, at de slet ikke høre hjemme i organisationen. Hvis denne 

erkendelse opnås, kan medarbejderen antages at have svært ved at arbejde inden for de 

opstillede rammer og regler fordi disse ses hæmmende for vedkommendes motivation. 

 

Eksistentielle selvledelse  

Hvilken betydning kan det Autonome Nervesystem have 

Den Eksistentielle selvledelse adskiller sig fra den selvstyrende ved at medarbejderne i denne 

har indflydelse på egne og andres arbejdsopgaver i organisationen (Helth, 2013). 

Medarbejderen skal her være i stand til at definere hvad, arbejdsopgaverne er og hvorfor de 

er til gavn. Medarbejderen skal være i stand til at trække på indre styrker samt svagheder for, 

at kunne handle korrekt og træffe de rigtige beslutninger. Dette pålægger medarbejderen et 

større ansvar end i den selvstyrende selvledelse, da vedkommende her har ansvar for egne og 

andres arbejdsopgaver. Medarbejderen i denne selvledelse har derfor selv kontrol og magt 

over hvor mange arbejdsopgaver de varetager og skaber, hvilket kan ses værende en 

bekymring. Denne bekymring opstår hvis medarbejderen over bebyrde sig selv med 

arbejdsopgaver grundet udviklingspresset fra det grænseløse arbejdsliv kan skabe 

(Brinkmann, 2014). I yoga kan dette pres antages at sætte medarbejdernes AN på overarbejde 

og en konstant tilstand i det sympatiske nervesystem kan være en risiko (Krohn, 2013).      

Når ledere skal implementere en yoga praksis i det grænseløse arbejdsliv, kan det dermed 

antages at være vigtigt, at gøre medarbejderne bevidste om hvordan det AN påvirker sindet 

og de kropslige funktioner. Som nævnt kendetegnes dette nervesystem ved, at det varetager 

de kropslige funktioner og ligger derfor udenfor medarbejderens bevidste kontrol. Hvis 

omgivelserne på et splitsekund opleves så kaotiske, at medarbejderne mærker et fysisk chok i 
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kroppen, er det dette system der igangsættes (Krohn, 2013). Med viden om yoga og AN, vil 

medarbejderne være mere bevidst om, hvorvidt en arbejdsopgave skal udføres grundet pres 

fra eksempelvis en deadline eller om denne kan og skal udføres med kroppen i ro. I nogle 

perioder kan det antages, at organisationer har mere travlt end i andre, hvor der her vil blive 

pålagt medarbejderne et ekstra pres. Derfor kan det ses vigtigt, at medarbejderen er forberedt 

på denne kaotiske tid og har redskaber til ikke, at lade det sympatiske nervesystem tage 

overhånd og arbejde på højtryk (Helth, 2013). For at opsummere er det sympatiske 

nervesystem det, der sætter kroppen i alarmberedskab og medarbejderne vil her have en 

tendens til udelukkende, at handle på instinkter og følelser (Krohn, 2013). Det kan antages at 

dette system bliver aktiveret, hvis en medarbejder er bagud med deadlines, mister overblik 

eller føler sig presset og stresset. Med fokus på yoga og Asana sekvenser kan medarbejderen 

antages at blive bedre rustet til, at holde AN i balance og forblive i det parasympatiske 

nervesystem, selv i disse pressede tider. Når kroppen er i ro i det parasympatiske 

nervesystem, har sindet mere frihed til at skabe overblik og løse indviklede opgaver (Krohn, 

2013). Dermed kan medarbejderen have nemmere ved at bedømme hvornår og i hvilke 

opgaver de skal indtage en tilstand af enten gøren eller væren. Gøren er som nævnt, den 

tilstand hvor medarbejderen kan bruge sin fysiske styrke til at komme i mål og modsat er 

væren der hvor medarbejderen er i kontakt med sin bevidsthed og kreativitet hvilket kan gøre 

det nemmere at i overensstemmelse med egne overbevisninger (Krohn, 2013). Der kan 

argumenteres for, at den eksistentielle selvleder mest skal forholde sig i en tilstand af væren. 

Dette ses fordi vedkommende har til opgave at bevare overblikket over egne og andres 

arbejdsopgaver samt beslutte og bedømme hvorvidt disse udføres effektivt i 

overensstemmelse med organisationens regler, rammer og værdier. Hvis den eksistentielle 

leder eksempelvis skal rette en ansats fejl udelukkende på impulser og følelser kan denne 

irettesættelse antages at gå hen og blive uprofessionel. Hvis den eksistentielle selvleder oveni 

er under pres, kan denne udvikle sig til en konflikt som kan få alvorlige konsekvenser for 

begge parter. Derimod hvis lederen i stedet er i en tilstand af væren, vil vedkommende måske 

have mere overskud til at agere roligt og fattet på fejlen og det kan antages at være nemmere 

for vedkommende at give en mere detaljeret samt logisk forklaring af hvordan den ansatte 

kan rette sine fejl fremadrettet. Altså kan denne tilstand af væren også antages, at føre til en 

mere diplomatisk og motiverende fremgangsmetode overfor andre medarbejderes opgaver i 

den eksistentielle selvleders kommunikative evner. Derfor kan det antages at medarbejderen 
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kan bruge yogaøvelser og viden om hvordan AN kan håndteres, til at bevare sindsro og 

kontrol over kroppen, når arbejdsopgaverne bliver for mange. Det ses ekstremt vigtigt at den 

eksistentielle medarbejder kan bevare overblik og sindsro over de mange arbejdsopgaver da 

fejl og mistet overblik kan have store konsekvenser for organisationen (Helth, 2013). Hvis 

medarbejderen lære at forholde sig i det parasympatiske nervesystem, vil dette fremme 

sindsro og kan være afgørende for medarbejderens kreativitet og effektivitet (Krohn, 2013). 

Hvis medarbejderen bukker under for udviklings- og arbejdspresset, vil dette skabe ubalance 

i AN hvilket kan have både psykiske og fysiske konsekvenser der kan distrahere 

medarbejderens arbejde og i værste tilfælde resultere i udbrændt hed. Dog kan det diskuteret 

om yogaøvelser vil være nok til at balancere den eksistentielle selvleders AN da det måske 

kan siges svært, at finde tid og rum for medarbejderen at lave disse. Dette kan ses ved at 

medarbejderen har flere bolde i luften end den selvstyrende medarbejder og måske også 

endda flere samarbejder der skal vedligeholdes. Dermed kan det diskuteres om nogle få 

yogaøvelser i ugen er nok. For at denne type selvleder virkelig kan få udbytte ud af yoga, kan 

det antages at vedkommende skal opnå en regelmæssig dyb praksis og baggrundsviden om 

denne for at opnå en højere refleksion over hvordan denne virker.  

Avidya og Trsnas betydning for den eksistentielle selvleder  

Selvindsigten der er betegnet som Avidya, henviser til den normale selvopfattelse hvor 

medarbejderen skal være i stand til at identificere sig selv med sine roller, følelser, tanker, 

krop og historie (Krohn, 2013). Hvis medarbejderen ikke har Avidya og nærvær i de 

forskellige roller der ses i den eksistentiel selvledelse, kan dette antages at påvirke 

vedkommendes arbejde negativt i form af følelser som forvirring, pres, de-motivation og 

misforståelse. Hvis en organisation her vælger at implementere yoga i form af mindfulness 

øvelser af Jon Kabat-Zinn, kan dette forvirre medarbejderen, da disse øvelser har fokus på at 

tanker til opnåelse af Avidya, skal ignoreres for at finde ro. Dermed kræver opnåelse af Avidya 

en dybere yoga praksis, der tillader medarbejderne at analysere og udforske deres tanker og 

følelser i de forskellige arbejdsroller de udsættes for (Krohn, 2013; Aeon.co, 2019; Ratnayake 

& Merry, 2018). I og med at den eksistentielle medarbejder selv kan bestemme og vurdere 

hvornår samt hvordan deres arbejdsopgaver koordineres og udføres indenfor 

organisationens værdier. Ved at medarbejderen har mere magt til at designe og påtage sig 

arbejdsopgaver der har deres personlige interesse, kan dette resultere i at vedkommende 
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oftere vil tage arbejdet med hjem (Helth, 2013). Her kan yoga argumenteres for at være 

brugbare, til at holde medarbejdernes Trsna, eksistentielle drivkraft og tørst efter mere, ved 

lige (Krohn, 2013). Mennesket er naturligt altid på vej videre og i det grænseløse arbejdsliv 

kan det antages, at være nemt for organisationer at presse og stimulere denne drivkraft 

gennem fokus på selvledelse og udvikling. I den eksistentielle selvledelse kan det diskuteres, 

om medarbejderne tager arbejdet med hjem grundet egen interesse eller fordi de er pressede 

af deadlines og andre kollegers forventninger. At implementere yoga på arbejdspladsen, kan 

derfor måske hjælpe den medarbejderne med komme i harmoni med egne lyster og 

bestræbelser så disse ikke løber afsted med dem. Det kan antages at en medarbejder i 

harmoni er i bedre stand til at bedømme, hvornår en arbejdsopgave er vigtig nok til at tage 

med hjem og i forhold til om denne vil påvirke AN positivt eller negativt. For at 

medarbejderne kan være i stand til at fordybe sig i deres yoga praksis, er det ud fra 

ovenstående vigtigt at Avidya og Trsna tages seriøst (Krohn, 2013). Dertil kan dette yoga være 

med til at slukke den evige tørst efter mere og bringe medarbejderne ned i helheden af nuet, 

nærværet og kreativiteten.   

Yoga som redskab til at opnå Autonom frihed i Eksistentiel selvledelse 

Kendskab samt mesterring af teknikkerne indenfor yoga og det grænseløse arbejdslivs 

udfordringer vil gøre det muligt for medarbejderne, at kunne træde et skidt tilbage og se 

helheden i deres eksistentielle selvledelse. Endvidere kan det diskuteres, hvor stor autonom 

frihed der er og kan være i den eksistentielle selvledelse, hvis medarbejdere konstant 

glemmer sig selv og lader sig påvirke negativt af både den højere ledelse og de andre 

medarbejdere (Maravelias, 2007). Medarbejderne kan, med et fokus på helheden, antages at 

have nemmere ved at erkende deres forskellige ledelses roller og om de har autonom frihed i 

disse eller om de sidder fanget. Dermed vil de også være bedre rustet, til at se mulige mangler 

samt muligheder i egen og andres selvledelse og opgaver, for mere selvsikkert at kunne tage 

fat i disse. Endvidere kan det antages, at en forhøjet bevidsthed og selvindsigt vil gøre lederne 

bedre rustet til at handle og skelne mellem deres impulser i arbejdslivet samt ruste dem til at 

foretage gode fornuftige valg der er i overensstemmelse med egne overbevisninger om hvad 

der gavner organisationen. Endvidere skal den eksistentielle medarbejder kunne realisere sig 

selv i deres arbejde og være i stand til at sætte egne standarter for deres arbejde (Helth, 

2013). Yogapraksis kan antages at give medarbejderen en større følelse af autonom frihed i 
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vedkommendes arbejde, da vedkommende med yoga bevidst kan arbejde imod at blive slave 

for egne følelser og negative påvirkninger. Endvidere skal medarbejderen også være bevidst 

om hvad der driver deres motivation for arbejdet (Helth, 2013). Medarbejderne skal gerne 

brænde for deres arbejde og ikke lade arbejdet brænde dem. De skal kunne agere som egen 

arbejdsgiver, der driver deres motivation og mål så disse gavner organisationen. 

Medarbejderen skal dermed være i stand til at kunne bedømme hvornår en arbejdsopgave, 

har overvægt af egen interesse fremfor organisationens. Ved at kunne navigere og genkende 

hvilke opgaver der er personlige og hvilke der er arbejdsrelaterede, kan medarbejderen 

undgå konflikter med ledelsen. Den eksistentielle medarbejder skal dermed kende sig selv 

godt for at kunne forme og styre lyster, så disse er brugbare for deres arbejde (Helth, 2013). 

Det er derfor vigtigt at organisationen gør det klart for de eksistentielle selvledende 

medarbejdere, at yoga ikke er et styringsredskab, der har fokus på, at de skal udvikle sig 

udover deres ansvarsområder. De kan i stedet, bruge yoga til nemmere at navigere mellem 

gøren og væren i de arbejdsopgaver de har fået tildelt og til at koordinere deres arbejdstid og 

energi efter disse. Endvidere kan deres yoga praksis hjælpe dem med at skabe mere kontrol 

over AN og træne deres koncentrationens evne hvilket kan siges at skabe mere autonom 

frihed (Krohn, 2013).  

Yogaøvelsernes betydning i eksistentiel selvledelse 

Det kan antages at den eksistentielle selvleder skal besidde gode evner til, at bevare fokus og 

koncentrationen da de konstant har mange bolde i luften (Helth, 2013). Ekagrata, er som 

nævnt en teknik til at træne koncentrationsevnen gennem skabelse af fokuseret 

opmærksomhed (Krohn, 2013). Træning af fokusevnen kan antages at gøre medarbejderen 

bedre rustet til at kontrollere pressede situationer og navigere mellem mange forskellige 

arbejdsopgaver med et roligere sind. En øvelse i arbejdstiden kunne være at holde fokus på en 

arbejdsopgave af gangen og hvis fokus så glider over på mobilen og beskederne fra vennerne 

må fokus strakt vendes tilbage på opgaven (Krohn, 213). At blive bevidst om denne øvelse og 

træne den er yoga i sig selv. Når der i meditationen kun fokuseret på udramatiske ting vil 

Amygdala og det sympatiske nervesystem ikke blive stimuleres, hvilket er med til at skabe 

komplet ro (Krohn, 2013). Derfor kan meditationens øvelser hvor medarbejderen ikke 

fokusere på en arbejdsopgave i små ti minutter også implementeres som et redskab til at 

finde ro, hvis der er for meget stimulering omkring vedkommende. Disse øvelser kan som 
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nævnt også ses som mindfulness øvelser, men her kan det ses at stresse og vildlede 

medarbejderen, da vedkommende måske vil stresse over, ikke at kunne tømme sindet for 

tanker (Aeon.co, 2019). Dette kan antages at ske hvis den eksistentielle selvleder har mange 

tanker og måske endda tanke myldre fordi vedkommende har et stort ansvar og måske en del 

medarbejdere at forholde sig til. Indenfor yoga kan der ses en tendens til at for meget 

tænkning, kan ses som en negativ ting, da det står i vejen for opnåelse af Samadhi (Krohn, 

2013). Det kan derfor diskuteres om den eksistentielle selvleder, vil have for svært ved at 

opnå den optimale tilstand af væren i sin yoga praksis, hvis vedkommende har for mange 

tanker at forholde sig til. Dog kan tænkning aldrig helt undgås, fordi det er et af menneskets 

vigtigste redskaber og vil hjælpe medarbejderen med at analysere, lære og fortolke på sin 

virkelighed. Medarbejderen bruger også sine tanker til at navigere og koordinere i hvordan 

vedkommende kommunikere og integrere med andre mennesker (Krohn, 2013). Denne 

egenskab og selverkendelse kan ses at være yderst nødvendigt i den eksistentielle selvledelse 

da medarbejderen ofte her, har arbejdsopgaver af betydning for andres arbejde. Derfor kan 

andre medarbejdere måske ikke kan komme videre med deres arbejde, før den eksistentielle 

selvleder har færdiggjort sit (Helth, 2013). Medarbejdere ses også i dag ofte at arbejde 

selvstændigt i projektgrupper, hvilket kræver klar og effektiv kommunikation samt god 

forventningsafstemning. Altså er tankerne og følelserne vigtige elementer at have under 

kontrol for at kunne udvikle gode analytiske kompetencer, der kan bruges effektivt i det 

fleksible arbejdsliv. Yoga kan argumenteres at være en god praksis til at træne disse 

kompetencer, da denne har sit fokus på at analysere og øve det at være med egne tanker for at 

kunne bruge og kontrollere disse (Krohn, 2013).  

At implementere yoga i den eksistentielle selvledelse  

Det kan antages at være nemmere for ledelsen at implementere yoga i den eksistentielle 

selvledende medarbejders arbejde end den selvstyrende. Dette ses ved at et af kravene til den 

eksistentielle leder, imødekommer at vedkommende, skal og har arbejdet med sig selv, for at 

kunne udøve god ledelse (Kristensen og Pedersen, 2012). Disse krav til ledelse kan ændre sig 

over tid, men hvis medarbejderen generelt ikke er bevidst om hvorfor samt hvordan 

vedkommende kan trække på sine styrker og forbedre eller acceptere svagheder, kan dette 

resultere i dårlig selvledelse. Yoga kan her være et brugbart redskab for medarbejderne til 

løbende at evaluere og erkende disse styrker og svagheder, så disse gavner deres arbejde. 
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Dermed kræves det at den eksistentielle medarbejder arbejder med at opnå bevidsthed og 

selvindsigt i hvorfor vedkommende er i sit arbejde og hvordan dette motiverer 

vedkommendes kreativitet og arbejdslyst. Denne selvindsigt kan siges at skabe ro og styr på 

det tankemylder, den eksistentielle medarbejder kan opleve i arbejdet.  

Udførelse af Asana sekvenser kan endvidere antages at være en god investering, da disse kan 

hjælpe medarbejderne dybere ned i deres kropslige bevidsthed (Krohn, 2013). Endvidere er 

disse også øvelser, som medarbejderen kan udføre ved skrivebordet eller på gangen før en 

vigtig præsentation og så videre. Fokus på yoga, som en fysisk praksis, kan gøre det mere 

håndgribelig for medarbejderen at arbejde med, fremfor meditations- og mindfulnessøvelser 

der kun forgår i sindet. Endvidere kan det igen diskuteres, om medarbejderne kan se mening 

med en yogapraksis, i deres arbejde. Hvis medarbejderne er velfungerende og fuldt 

motiverede for deres arbejde, kan implementeringen af yoga måske ses som en fornærmelse 

eller som et for drastisk skift i deres fokus. Hvis medarbejderne føler at de har styr på deres 

arbejde og er gode ledere, kan yoga endvidere synes unødvendigt og det kan være svært for 

ledelsen at skabe mening omkring tiltaget. Endvidere er det måske ikke alle organisationer 

der ser det fordelagtigt, for den eksistentielle selvleder, at have en yogapraksis. Eksempelvis 

vil organisationer med fokus på salg og performance måske synes, at yoga er tid der istedet 

kunne bruges på at tjene penge.  

Hvis yoga implementeres, kan det ses vigtigt at yogalæreren, der bliver tilknyttet 

arbejdspladsen, er kompetent og har fokus på at den eksistentielle medarbejder når dybt ned i 

sin praksis (Krohn, 2013). Det kan ses vigtigt at yogalæreren, som tilknyttes en arbejdsplads, 

har fokus på at medarbejderen lærer at være med sig selv, for at vedkommende kan leve et 

mere autentisk arbejdsliv med fokus på autonom frihed, for at kunne blive i stand til at 

identificere sig selv med deres ledelsesstil. Det kan diskuteres om dette fokus kan eksistere 

hos en yogalærer og hvis dette sker, om yoga så stadig er i overensstemmelse med den 

traditionelle form. Det sås ske i Jon Kabat-Zinn øvelse i mindfulness, hvor denne mistede dele 

af yogafilosofien, for at kunne passe ind i det grænseløse arbejdsliv (Aeon.co, 2019).  

Det kan igen diskuteres, om organisationer overhovedet kan kræve, at den eksistentielle 

selvleder har en yogapraksis på arbejdspladsen. Dette kan eksempelvis ses ved at yoga kan gå 

hen og virke, som en udbydelse af terapi eller metakognitiv psykologi til medarbejderne.  
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Strategisk selvledelse  

Yogas påvirkning på den strategiske selvledelse 

I den tredje og sidste form for selvledelse, skal medarbejderne have samme ansvarsfokus og 

besidde de samme kompetencer, som i den selvstyrende og den eksistentielle 

selvledelsesform (Helth, 2013). Endvidere har medarbejderen her også ansvaret for at handle 

efter organisationens strategiske kontekst. Udover at skulle forholde sig til om egne og andres 

arbejdsopgaver er i overensstemmelse med virksomhedens rammer, regler og politikker, skal 

den strategiske selvleder også forholde sig til virksomhedens strategiske kontekst. Endvidere 

er det den strategisk selvleder der har ansvaret for at optimere og udvikle arbejdsopgaverne i 

organisationen, så disse er designet således, at organisationen kan lave optimal og korrekt 

forretning. Yderligere er det denne medarbejders ansvar, løbende at diskutere og evaluere 

med medarbejderne samt andre ledere i organisationen, for at sikre, at deres arbejde bidrager 

til forretningen (Ibid.). Medarbejderen sidder dermed med ansvaret for organisationens 

eksistens, hvilket kan være en tung byrde at bære for både krop og sind. Der kan derfor 

argumenteres for, at det vil gavne både organisationen og denne medarbejder, at 

vedkommende har et stærkt sind og en stærk krop, for at kunne håndtere alle disse opgaver 

og det ansvar der fører med strategisk selvledelse.                                                                                            

Yoga teknikker indenfor både Pranayama og Asana sekvenser ville her være gavnligt for 

denne selvleder. I og med at disse øvelser får medarbejderen dybt ned i egen bevidsthed og 

krop, skaber denne kombination af teknikker også en dybere og mere nærværende praksis 

(Krohn, 2013). Yoga kan ses at hjælpe og sikre medarbejderen autonom frihed i selvledelsen, 

hvilket kan argumenteres for at være ekstremt vigtigt, for denne type selvledelse at have, 

grundet det store ansvar vedkommende sidder med. Yoga kan antages at give den strategisk 

selvledende medarbejder et kontinuerligt frirum, til at minde sig selv om hvem vedkommende 

er og hvad hun står for. Dette kan ses nødvendigt i det grænseløse arbejdsliv, for ellers kan 

medarbejderen risikere at arbejde på højtryk døgnet rundt, grundet det store ansvar og pres, 

der kan ses at kommer med denne ledelsesform.  

Asana sekvenser som redskab i strategisk selvledelse   

Den strategiske selvledende medarbejder skal være i stand til at kunne se helheden i 

organisationen og analysere hvorfor medarbejderne arbejder som de gør (Helth, 2013). 

Udøvelse af Asana sekvenser og brugen af meditation i disse kan argumenteres at være 
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brugbare, til at forbedre vedkommendes koncentrationsevne, bevidsthed, nærvær og sindsro. 

Udover de andre yogaredskaber, der er præsenteret for de andre selvledelsesformer, kan det 

ses ekstra vigtigt, at den strategiske selvleder har en kontinuerlig Asana praksis, da denne 

medarbejder, også kan ses at skulle agere, som forbillede for praksissen. Dette kan ses hvis 

medarbejderen har været med til at bestemme, at yoga skulle implementeres og derfor har en 

forforståelse af hvorfor medarbejderne laver yoga. Som nævnt kan der være en distinktion 

mellem Asana og meditativ bevidsthedstræning, hvilket i dette tilfælde ville være en ærgerlig 

fejl at begå (Krohn, 2013). Hvis medarbejderen kun udøver Asana sekvenser uden 

meditationen, kan yoga gå hen og blive et sundheds- eller motionstiltag for vedkommende og 

derfor ikke have den forventede effekt. Fokus skal derfor lægges på den meditative del af 

praksissen, for at opnå en kraftfuld fysisk og meditativ yogapraksis, som medarbejderen kan 

nyde gavn af. Endvidere kan det ses ekstra vigtigt, at den strategiske selvleder kan balancere 

AN, da vedkommende ofte kan udsættes for tunge arbejdsopgaver og derfor et større pres end 

i de andre selvledelsesformer. Derfor ses det ikke optimalt at have en strategisk selvleder, 

som konstant befinder sig i en tilstand af gøren og ikke tænker klart. En fuld yogapraksis med 

jævnlig udøvelse af Asana sekvenser, hvor meditation er involveret, kan antages at være den 

mest effektive, for denne type selvleder. Endvidere kan det synes svært for denne selvleder at 

finde tiden til en sådan krævende praksis og meningen med denne, skal i høj grad 

internaliseres i vedkommendes virkelighedsbillede, for at denne vil vedligeholdes.          

Grunden til at den strategiske selvleder skal praktisere yoga og Asana sekvenser sammen, er 

fordi det antages at kunne mærkes og røre dem dybere og de efterfølgende vil have en større 

følelse af at være mere rolige, klare og åbne. Dette er gode egenskaber for medarbejderen at 

bestræbe sig på at udstråle, da vedkommende gennem en arbejdsdag, skal agere som leder 

overfor andre medarbejdere og eventuelle forretningspartnere af organisationen. Hvis denne 

leder ikke er rolig, åben og selvsikker, kan dette smitte af på medarbejderne samt 

samarbejdspartnerne, hvilket kan argumenteres for, at have en negativ effekt på 

organisationens strategiske forretning. Asana sekvenser kan dermed ses, som et rum for 

medarbejderen, til at tage en pause fra hverdages og arbejdslivets drama for en lille stund, 

inden vedkommende igen springer ud i dette. Gennem en kropslige praksis, vil 

medarbejderen lære at holde fokus og koncentration på et eller flere punkter, der skal udføre 

simple opgaver som får kroppen i ro. Når kroppen falder til ro, vil sindet følge med og der vil 

ikke gives brændstof, til medarbejdernes tanker og følelser, i dette øjeblik (Krohn, 2013). 
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Dette kan argumenteres for at give en følelse af autonom frihed på arbejdspladsen fordi 

vedkommende ved, at lige meget hvor stresset en arbejdsdag eller uge hun har i vente, kan 

disse små afbræk tages.                                                                                                                                                                  

Yoga og Asana stillingerne er som nævnt designet til at skabe forskellige mekanismer i 

kroppen, der gør at vi kan føle på bestemte måder (Krohn, 2013). Hvis eksempelvis, den 

strategisk selvledende medarbejder, i en uge føler sig lille, svag og introvert, hvor 

vedkommende skal agere det modsatte, kan den Asana sekvens, med fokus på meditation, 

hjælpe med at kultivere de ønskede følelser i kroppen. Eksempelvis ville en sekvens med 

mange stående stillinger og bagoverbøjninger være effektiv, til at skabe følelser af stabilitet, 

mod, åbenhed og glæde hos den nedtrykte og pressede medarbejde. For at få den optimale 

virkning af Asana stillingerne, må medarbejderne ikke agere som kontrolfreaks og spænde for 

meget op i disse (Krohn, 2013). Hvis lederen opnår en reel yogapraksis og læring om de 

forskellige Asana stillingers effekt, kan dette hjælpe vedkommende med at udstråle 

selvsikkerhed og autonomi i deres ledelse. Vedkommende skal kunne gå systematisk til 

værks, for at kunne mærke hvilke kvaliteter og følelser, der er i fokus og til stede i deres 

praksis. Når disse er identificeret, kan vedkommende arbejde videre med disse gennem Asana 

sekvenser. Medarbejderen kan derefter komme ud på den anden side af praksissen med et 

åbent og roligt sind, klar til at indtage, navigere og koordinere, i de mange forskellige 

arbejdsopgaver, vedkommende har, i den strategiske selvledelse. Endvidere kan Asana 

sekvenser også designes, så vedkommende bagefter vil føle sig udadvendt, stærk og med en 

følelse af overskud til at møde de andre medarbejderes spørgsmål og problemstillinger.                                                                                                                   

Hvordan kan yoga modtages af den strategisk selvleder  

Som nævnt kan disse resultater godt tage tid at opnå, hvis medarbejderen ikke har udøvet 

yoga før. Dette ses ved at yoga er en læringsproces for både sind og krop. Medarbejderne kan i 

starten af deres praksis føle sig overvældede, fysisk dårligt tilpas og forvirrede. Dermed kan 

det antages, at mange vil have tildens til at falde fra og ikke tro på at fordelene ved yoga, kan 

opnås for dem. Dette kan argumenteres at ses, fordi medarbejdere i dag lever i konstant 

udvikling, hvor løsninger på problemer ikke længere må være en lang proces. Hurtig 

problemløsning, kan dermed antages at være en ting, der ikke ses forekomme i yoga. Den 

strategisk selvledende medarbejder skal endvidere kunne forudse de udfordringer, som 

virksomheden kan risikere at møde og analysere, hvordan disse kan løses på bedst mulig vis 
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(Helth, 2013). Vedkommende kan derfor antages at have meget travlt og vil måske se yoga 

som et unødvendigt tiltag, der tager for lang tid at internalisere i organisationen. Endvidere 

kan det være svært at se hvordan yoga skal gavne organisationens forretning. Hvis dette fokus 

er dominerende, kan det måske være svært for lederne at tage yoga seriøst og se andre tiltag 

som bedre at kaste sig over. Endvidere kan det ses at yoga kan modtages som et spirituelt 

tiltag, som den strategiske selvleder ikke kan se, passer ind i forretningsstrategien. Dermed 

kan succesraten på om yoga virker i strategisk selvledelse også komme an på hvilken 

organisation denne implementeres i. Dog kan yoga sælges på at være et godt redskab til, at 

hjælpe lederen med at håndtere de mange arbejdsopgaver. Dette kan ses fordi medarbejderen 

gennem yoga, kan opnå selvindsigt om egne ledelses-, analyse- og navigationsevner, så disse 

er i overensstemmelse med de krav organisationen stiller. Endvidere kan medarbejderen 

bruge yoga til at styrke sin koncentrations- og fokuseringsevne, så disse ikke bliver trukket i 

alle mulige retninger, i pressede situationer (Krohn, 2013). I styrkelsen af ovenstående kan 

medarbejderen i sidste ende ses at opnå mere autonom frihed i sit arbejde.  

Yoga som ledelsesredskab i sociale kontekster  

Den strategiske selvleder skal ofte agere med mange mennesker gennem en arbejdsdag, både 

fysisk og digitalt (Helth, 2013; Kristensen, 2011). Hvis medarbejderen ikke er nærværende i 

samtaler og interaktioner med ansatte, kan vedkommende antages at virke useriøs, 

selvoptaget, stresset og fraværende. At være nærværende og tilstedet i nuet, kan derfor 

antages at være en meget vigtig kompetence at mestre, for den strategiske selvleder, for at 

kunne udøve god ledelse. Der er dermed mange fokuspunkter, arbejdsopgaver og krav til 

sociale kompetencer i den strategiske selvledelsesform (Helth, 2013). Det kan antages at være 

nemmere for øverste ledelse at præsentere yoga og Asana sekvenser overfor de strategiske 

selvledere, som en fast praksis, der forventes at blive prioriteret højt. Dette kan ses ved at 

denne ledelsesform kræver, at medarbejderne bevarer og vedligeholder deres 

ledelseskompetencer samt at de er nærværende og bevidste omkring deres ansatte. Den ro 

yoga kan antages at give den strategiske selvleder, kan være vigtig for virksomheden at skabe 

og bevare, så vedkommende kan agere som forbillede, uden at blive udbrændt på grund af 

arbejdspres. Dette kan gavne organisationen, fordi det er disse ledere, der skal forudse og 

arbejde strategisk med forretningsmodellen, så alle de andre medarbejdere følger og udvikler 

sig efter denne (Helth, 2013). Hvis den strategiske selvleder er udbrændt, stresset og mister 
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overblikket kan resultaterne af dette, have store konsekvenser for organisationen. Endvidere 

er disse medarbejdere sværere at erstatte, fordi de besidder en dyb intern og ekstern viden 

om organisationens strategiske kontekst, forretning og medarbejdere. At investere i disse 

medarbejdere kan derfor ses som afgørende, for organisationens velbefindende og 

overlevelse. Om yoga er den rigtig investering, kan diskuteres alt efter hvilken organisation 

medarbejderen arbejder i.    
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Opsummerende model over yoga i de tre forskellige selvledelses former  

Som opsummering på analyse to, har jeg udarbejdet en udvidelse af Kristensen og Pedersens 

figur over de tre former for selvledelse, der den også indeholder yoga.  

 SELVSTYRING EKSISTENTIEL STRATEGISK 

DEFINITION Lede sig selv inden for 

generelle rammer for 

arbejdsopgaven, som er 

fastsat af andre. 

Lede sig selv i forhold til at 

fastsætte egne individuelle 

rammer for arbejdsopgaven.  

Lede sig selv i forhold til, 

hvorfor rammerne for 

arbejdsopgaverne skaber 

værdi for forretningen. 

MEDARBEJDER FOKUS  Hvordan skal 

arbejdsopgaven udføres? 

Hvad er arbejdsopgaven? Hvorfor skaber 

arbejdsopgaven værdi? 

UDFORDRING Faste rammer kan stå i 

vejen for innovation, 

fleksibel produktion og 

individualiseret kundefokus 

Medarbejderen skal kunne 

sætte en individuel ramme 

for, hvordan hun leder sig 

selv 

Hvad udgør den fælles 

forretning, er et 

tilbagevendende problem, 

som ikke kan besvares 

endegyldigt. 

LEDELSES FORKUS 

 

Produktion  Person Præstation 

YOGA FOKUS  

 

Skabe selvbevidsthed for at 

kunne træde tilbage og se 

helheden. Kunne sætte 

grænser for arbejdspres  

Håndtering af AN, Avidya, og 

Trsna for ikke at påtage sig 

for meget ansvar og 

arbejdsopgaver uden for 

jobkravende og blive 

udbrændt 

Styrkelse af det sindet og 

den fysiske krop, til at drive 

rolig og autonom ledelse 

overfor organisationens 

medarbejdere  

MULGIEHDER  

 

Medarbejderne lærer egne 

mønstre og grænser at 

kende, hvilket kan skabe 

autonom frihed indenfor de 

opsatte rammer 

Medarbejderen kan bruge 

yoga til at skabe harmoni og 

bevidsthed om egne evner, 

for at kunne skabe autonom 

frihed i sin ledelse 

Udførelse og kendskab til 

yoga og Asana sekvenser og 

deres virkning, vil hjælpe 

lederen til at være fysisk og 

psykisk stærk, i de mange 

kontekster vedkommende 

er i  

BARRIERER  Medarbejderne finder ud af 

at de ikke hører til i arbejdet 

eller organisationen.  

Yoga bliver 

konkurrencepræget. 

At kræve en yoga praksis på 

arbejdspladsen, kan krænke 

den frie vilje.  

Yoga kan her tænkes som 

terapi eller metakognitiv 

terapi og misforstås som 

ledelsesredskab, til at skabe 

styrke og frihed.  

Det kan være svært at 

overbevise lederne om at 

starte en yoga praksis, da 

dette er en lang og 

krævende proces, at 

igangsætte hos en 

medarbejder, der allerede 

har mange ansvarstunge 

arbejdsopgaver at varetage  



76 
 

Som det ses, har jeg til modellen tilføjet; Yoga fokus, muligheder og barrierer. Jeg har i disse 

kategorier givet en kort opsummering af, hvad analysen fandt frem til. Jeg vil gerne gøre 

læseren opmærksom på, at selvom disse oversigter er delt op under de forskellige 

selvledelsesformer, betyder det ikke endegyldigt, at de muligheder der eksempelvis er ved 

selvstyrende selvledelse, aldrig ville gøre sig gældende hos den strategisk selvledende 

medarbejder og så omvendt.  

 

Diskussion  

I dette kapitel vil nogle af projektets analytiske pointer blive diskuteret. Afsnittet har til formål at åbne 

op til videre diskussion og forskning.  

Yoga i det grænseløse arbejdsliv  

Yoga kan i dag ses at ligestilles med coaching, hvor det ses at balancen mellem, hvornår 

redskabet bruges i et organisatorisk henseende og hvornår det overskrider personlige 

grænser, hos medarbejderen, er ustabil. Coaching fokuserer på medarbejderens psyke og det 

at finde frem til vedkommendes fulde potentiale. For at kunne finde frem til dette potentiale, 

ledes medarbejderen ofte ud i følsomme og private problemstillinger, som den der coacher, 

ikke har redskaber til at hjælpe med at bearbejde og dette kan have store psykiske 

konsekvenser (Ørsted, 2013). Ligesom coaching kan yoga ses som et redskab, der skal ramme 

medarbejderen på et dybt, ligefrem terapeutisk niveau, for at vedkommende bedre kan 

navigere i sin udvikling. Dette er en udvikling, som påkræves af det grænseløse arbejdsliv og 

lige meget, hvor meget yoga forsøges solgt som et redskab, til at understøtte disse krav om 

udvikling, kan det ligestilles med terapi og det er meget diskuteret om ledere og 

organisationer, har magten og redskaberne til at påtvinge medarbejderne en sådan form for 

terapi. Medarbejderne kan se yoga som endnu et krav fra ledelsen, som de skal leve op til og 

hvis de allerede er fuldt booket med arbejde, kan yoga blive en stress fremkaldende faktor. 

Det nævnes endvidere i projektet at yoga kan ses at være fysisk og psykisk anstrengende. 

Derfor kan det diskuteres om organisationer har og overhovedet skal have redskaber, i form 

af psykologer og terapeuter, stående til rådighed, hvis medarbejderne gennemgår traumatiske 

oplevelser på vejen til at finde deres indre potentiale. Endvidere kan der argumenteres for at 

medarbejdere i dag kan være så resultatorienterede, at hvis de gå ind i en yogapraksis med 

fokus på at ”løse” deres problemer, fremfor at fokusere på løsninger, kompetencer og gode 
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erfaringer i arbejdet, vil de hurtig få en følelse af at fejle, hvilket kan føre til mere pres og 

stress. Endvidere kan det også ses at medarbejderne med en yogapraksis på arbejdspladsen 

vil betro sig dybere til denne. De kan altså blive meget afhængige af praksissen og det 

fællesskab der skabes i dette. Det diskuteres om yoga kan skabe terapeutisk alliance på 

arbejdspladser. Dette begreb henviser til at medarbejderne åbner op, overfor kolleger og 

ledere, om ting de ellers ikke har lyst til at dele. Disse delinger af arbejds- og personrelaterede 

følelser og bør lederen måske slet ikke kende til, da dette kan forstyrre vedkommendes evne 

til at lede medarbejderne rigtigt. Endvidere ses det at magtfordelingen mellem ledere og 

medarbejdere kan være skæv, hvortil yoga er endnu et redskab til at skabe mere ubalance. 

Yoga lægger op til en større fortrolighed imellem medarbejderne og lederne, gennem deres 

yogapraksis, for hvordan skal det ellers kunne undersøges om tiltaget virker? Yoga kan 

dermed ses, som endnu et individorienteret tiltag, der presser medarbejderne og 

organisationen ud i psykiske og terapeutiske situationer, som de ikke har redskaberne til at 

håndtere. Det er disse individualiseringer af komplekse situationer, der gør at redskaber som 

yoga kan ende med at hyper motivere medarbejderne og føre til stress.  

Selvledelse i det grænseløse arbejdsliv  

Selvledelse, kan ses som det ultimative magtredskab, organisationer i dag er i besiddelse af. 

Virksomheder kan i dag dække over deres fejl, ved hjælp af kurser om mindfulness, teamwork, 

ledelseshåndtering og så videre, for dermed at sende et budskab til medarbejderne om, at det 

er deres mentale tilstand der fejler noget. Medarbejderne menes i dag at besidde uendelige 

ressourcer og kompetencer, som de bare skal indstille deres mindset efter at finde, så disse 

kan udnyttes. Dermed ses medarbejderne både som problemet, men også som løsningen på 

dette, hvis de bare er udviklingsparate. Her bliver selvledelse farligt, da dette øger presset på 

medarbejderne, fordi de selv ses at være problemet. Endvidere ses der problemer i, at mange 

selvledede medarbejdere i dag, ikke er ledelsesuddannede, men forfremmet ind i deres 

stillinger, fordi de har klaret deres arbejdsopgaver godt. Dermed kan en medarbejder, der 

klarede et arbejde, med rammer og regler godt, ikke automatisk forventes at være en god 

leder. Ingen er fødte ledere. Det handler om at der er kompetencer, der skal udvikles og 

tillæres. Endvidere ligger selvledelse op til at medarbejderne i dag ligger inde med 

specialkendskab til deres arbejde, hvilket kan siges at gøre dem uundværlige. Denne 

tankegang kan diskuteres at være problematisk, da dette kan gå ud over medarbejdernes 
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privatliv. Dette ses gennem digitaliseringen, der gør at medarbejderne i dag konstant kan 

svare på arbejdsrelaterede mails, beskeder og opkald udenfor arbejdstiden. Medarbejderne vi 

nu nemmere have en tendens til at bruge deres fritid på deres arbejde, fordi dette er en del af 

deres identitet og mening i hverdagen. De føler sig vigtige og som en del af det overordnede 

ansvar for at organisationen klarer sig godt, hvilket kan have store konsekvenser på sigt 

(Ørsted, 2013).    

Yoga i selvledelse  

I dag brænder danskerne for deres arbejde og det ses at vi er et af de lande i verden, der 

arbejder mest også selvom vi ikke få mere i løn. I dag ses at presset ikke længer kommer ude 

fra men indefra. Dette indre pres ses at opstå gennem selvledelse, hvor arbejdsopgaver i dag 

er gjort til medarbejdernes egne og tidsrammen og reglerne for hvornår disse udføres, er op 

til den enkelte at bedømme (Ørsted, 2013). Dermed ses det, at konstruktionen af den perfekte 

medarbejder, med tiden har ændret sig meget. Kravene og diskursen af hvad medarbejderne 

er og skal, blev gennem 90´erne raffineret i kraft af, at HRM paradigmet fik fokus på den 

emotionelle kapital og ”den hele medarbejder” (Kirkeby, 2011). I dag ses det at 

medarbejderne er kommet i fokus, som virksomhedens vigtigste ressource og selvledelse er i 

dag et dominerende arbejdsideal. Medarbejderne kan i dag ses som ”det spirituelle 

menneske” der indeholder mere end de giver udtryk for. Dette ses ved at 

medarbejderidentiteten og det personlige selv, i dag ofte er sammensmeltede. Mange ser 

deres arbejde som dybt meningsfuldt og vil næsten ofre deres liv for dette. Her er antallet af 

selvmord, der ses sket grundet arbejdspres i Japan, et godt eksempel på, hvor galt det kan gå, 

når medarbejderne lever og ånder for deres arbejde, i så høj grad, at dette bliver hele 

meningen med deres liv (Ørsted, 2013). Dette kan ses ske, fordi virksomheder i dag tager fat i 

de enkelte medarbejderes synspunkter, for at evaluere på, hvad der kan gøres anderledes i 

virksomheden. Dermed behandles symptomerne og ikke årsagerne. Ud fra ovenstående kan 

det diskutere om det er moralsk og etisk korrekt at organisationer i dag, kræver at 

medarbejderne gennemgår en personlig udvikling på arbejdspladsen. Yoga er et redskab, der 

kræver at den selvledende medarbejder, går dybt ned og arbejder med sin bevidsthed og 

selvindsigt, for at finde mening med deres eksistens. Dermed kan det antages, at man forsøger 

at gøre noget psykologisk og meget personligt, til organisatorisk læring der skal kunne måles 

på og udnyttes. Hvis organisationen vælger at bruge yoga på arbejdspladsen, kan der 
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argumenteres for, at dette vil kræve endnu en investering i at have psykologiske og 

terapeutiske redskaber til rådighed, hvis medarbejderne gennemgår traumatiske oplevelser. 

Dermed skal organisationen ikke kun investere i en yogapraksis, men også i ressourcer, der 

kan hjælpe medarbejderne, hvis de fejler i denne.                                                                                         

Endvidere kan det ses, som etisk og moralsk korrekt og som en selvfølge, at organisationer i 

dag skal tilbyde en form for psykologisk og terapeutisk hjælp, til den selvledende 

medarbejder, hvis det forventes at vedkommende skal lægge sit liv og sjæl i arbejdet. 

Endvidere kan det diskuteres om det er godt for medarbejdere, der i mange år har arbejdet 

hårdt uden at stoppe op og reflektere, pludselig at skulle kigge indad og arbejde med sin 

identitet samt lære sig selv at kende. Der kan i dette antages at være en risiko for, at 

medarbejderne får en identitetskrise, der i værste fald kan resultere i en depression. 

Endvidere kan medarbejderne også risikere at opdage, at de allerede lider af stress eller andre 

psykiske og fysiske lidelser. Fra organisationens synspunkt kan dette gå hen og blive dyrt og 

ressourcekrævende. Disse tanker kan resultere i, at de ikke ønsker at investere i yoga og 

andre terapeutiske tiltag men alligevel ser det værdiskabende, at indføre overfladiske tiltag 

for at udstråle ”omsorg” for medarbejderne. I sidste ende handler målene for alle 

organisationer om at skabe overskud i virksomheden, for at sikre overlevelse og dermed vil 

medarbejderne næsten altid antages at komme i anden række.   

Konklusion  

Projektet har vist, at antagelser og teorier om hvordan yoga kan bruges som et 

selvledelsesredskab i det grænseløse arbejdsliv er mange samt diffuse. Selvledelse i dag 

kræver at medarbejderne lever og ånder for deres arbejde. De opfattes i dag som uundværlige 

og arbejdet ses ofte er være menings- og identitetsskabende for den selvledende 

medarbejder. Dermed kan det ses at yoga kan være et effektivt redskab at implementere på 

arbejdspladser, til at hjælpe den selvledende medarbejder med at finde ro samt balance i krop 

og sind. Der hvor yoga ses at blive problematisk, er at praksissen går ind og virker som 

direkte terapi for medarbejderen, hvilket kan diskuteres, om er etisk og moralsk korrekt af 

organisationen, at pålægge vedkommende. Dette ses fordi den frie vilje, som yoga kan hjælpe 

medarbejderne med at opnå, egentlig er blevet dem pålagt og dermed kan magtelementer 

kommer i spil og påvirke yogapraksissen negativt. Organisationer kan gennem en yogapraksis 

fremprovokere nogle skyggesider og følelser, som medarbejderen ikke havde lyst til at vække. 
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At implementere yoga på arbejdspladsen, kan gå hen og blive opfattet som en krænkelse af 

medarbejdernes frie vilje til selv at bestemme, om de vil i ”terapi” eller udvikle sig på et privat 

og personligt niveau, hvilket yoga ikke kan undgå at medføre. Yoga kan dermed ses som et 

magtredskab til at fremprovokere en selvrealisering og udvikling i medarbejdernes 

erkendelser af deres arbejdsliv, som de ikke selv er herre over. Dog kan denne selvrealisering 

også ses at hjælpe medarbejderne med at finde og styrke deres autentiske og motiverede selv, 

i deres selvledelse. Denne selvindsigt kan endvidere resultere i, at medarbejderne når til en 

erkendelse af, at de ikke hører til i et bestemt job, eller i værste fald, i organisationen. Begge 

disse slutresultater kan dog ses som positive for organisationen, da de på den ene side kan 

skabe motiverede og effektive medarbejdere og på den anden side her får mulighed for, på en 

konstruktiv måde, at afvikle eller hjælpe demotiverede og stressede medarbejdere. 

Endvidere ses det, at yoga som redskab i selvledelse, måske ikke er hensigtsmæssigt i alle 

organisationer. Performanceorienterede virksomheder, der udelukkende bestræber sig på at 

skabe et økonomisk overskud, kan eksempelvis antages at udvikle en tendens til at misforstå 

og udnytte yoga, så denne ikke bruges rigtig. Derfor kan en succesfuld yogapraksis ikke 

garanteres i organisationer. Det ses dog at yoga har haft stor succes indenfor den medicinale 

verden, hvor studier af sygeplejeres brug af yoga, var positive og ses at dæmpe de psykiske og 

fysiske udfordringer, som deres arbejde medførte. Yoga kan måske ses, som en løsning til, at 

medarbejderne i dag, lærer at balancere deres Autonome nervesystem og dermed nemmere 

opdage og erkende om deres krop er i konstant stimulering af det sympatiske nervesystem, 

for derefter at kunne aktivere det parasympatiske nervesystem og finde ro.                                                                                                                                                                   

Slutteligt kan projektet konkludere, at forskning og videre undersøgelser af, hvad og hvordan 

yoga kan bruges i selvledelse og det grænseløse arbejdsliv, er nødvendig. Forskningen 

indenfor yoga og psykologi er stigende men halter stadig indenfor ledelsesvidenskaben. Det 

ses at begreber og øvelser indenfor mindfulness indtil videre, har været mere dominerende, 

når yoga er indblandet, hvilket dette projekt kan konkludere at være vildledende. Dette ses 

fordi mindfulness øvelser undlader mange vigtige dele af yoga, hvilket ofte kan resultere i 

overfladiske tiltag, der ikke internaliseres ordentligt i organisationerne.   
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