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SAMMANFATTNING

Stressen i vårt samhälle växer och har blivit ett av våra allra största hälso- problem. Forskning visar att

kvinnor i storstäder rapporteras ha de största problemen. Kvinnors livssituation har förändrats mest

och stress är idag betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Att vara småbarnsförälder innebär

ett enormt ansvar och fokus. Forskning visar att det också ofta är en stressfylld ekvation att vara

yrkesarbetande och samtidigt kvinnlig småbarnsförälder. Svensk och internationell forskning förevisar

att yoga, den 5000-åriga livsfilosofin och träningsformen från Indien, påverkar människan både fysiskt

och psykiskt och sägs verka både terapeutiskt och stressreducerande. Syftet med min uppsats har

därför varit att belysa och beskriva hur mödrar med upplevd stressproblematiks upplevelser av

Ashtanga Vinyasa (fortsättningsvis förkortad till A V) yoga ser ut. De har alla uppfyllt kriterierna för

målgruppen jag sökte. De var alla mödrar i åldersgruppen 30-45 år med barn mellan ett till sex år och

har också tränat A V yoga regelbundet en till två gånger i veckan under minst sex månader. De

frågeställningar jag bar med mig under uppsatsen gång var följande: hur har dessa mödrar påverkats

av sin A V yoga träning i sitt förhållande till stress samt hur har dessa mödrar påverkats av sin A V

yoga utövning? Min förhoppning med uppsatsen var att genom kvalitativa intervjuer med åtta mödrar

lyfta fram deras subjektiva upplevelser av hur A V yoga påverkat just dem och hur deras yogautövning

påverkat dem i deras förhållande till stress. Målgruppen/intervjupersonerna behövde (för att kunna få

medverka i studien) ej utav läkare ha fått diagnoser relaterad till stressproblematik, utan det räckte

med att de själva upplevt sig ha erfarenheter av stressproblematik. Jag använde mig av den semi-

strukturerade kvalitativa forskningsmetoden med en abduktiv ansats. Analysmetoden jag använde

kallas för en fenomenologiskt baserad meningskoncentrering. Resultatredovisningen visar att samtliga

av kvinnorna har haft starkt begränsat med egen tid och mått bra av att gå på sina A V yogapass. Alla

intervjuade har prioriterat A V yoga framför andra motionsformer. Majoriteten av dem menar att de

upplevt sig bli bättre mammor samt att de hanterat stress bättre genom sitt yoga-praktiserande.

Samtliga upplever också att de blir mer harmoniska och lugna efter yogautövning och att

träningsformen är fysiskt krävande. De anser att kombinationen av att vara yrkesarbetande och

småbarnsförälder annars är en stressande ekvation. Mödrarna tror inte att A V yoga är en träning som

passar alla utan att det beror på både kroppstyp, mottaglighet och öppenhet. Negativa upplevelser av A

V yoga är bland annat att det är dyrt att gå på yoga-klasser, att prestation förekommer och att det finns

en skaderisk om man inte tränar varsamt. Det har varierat mellan mödrarna i hur mycket av yogans

filosofi de tagit till sig men samtliga upplever att A V yogan påverkat dem både psykiskt och fysiskt i

positiv riktning. De känner sig starkare psykiskt/fysiskt och önskar utöka sin yoga utövning i takt med

att deras barn blir äldre. Nyckelord: Ashtanga Vinyasa yoga, mödrar + stress, Ahtanga Vinyasa yoga +

mödrar, kvinnor + stress, stress. Engelska nyckelord: Ashtanga Vinyasa yoga, mothers + stress,

Ashtanga Vinyasa yoga + mothers, women + stress, stress.
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FÖRORD

Först och främst ett varmt tack till alla mödrar som jag har fått möta och intervjua. Ni inspirerade mig

på många sätt och fick mig att känna en ännu större nyfikenhet och motivation till att fördjupa mig i

studien om Ashtanga Vinyasa yogans effekter på människan. Ett stort tack också till alla de olika

yogacenter som bidrog till att jag kom i kontakt med dessa mödrar som stämde in på målgruppen. De

yogacenter jag särskilt riktar mitt tack till är: Its ´s yoga Stockholm, Ashtanga Vinyasa yoga skolan,

Yogashala, Atmajyoti samt Yogayama. Jag vill även innerligt tacka min familj som stöttat mig under

hela uppsatsen och under studietiden. Ni har hela tiden funnits där som stöd och bidragit till upp-

satsens genomförande. Ni har också varit min drivkraft under studietiden. Vill även tacka mitt

”vänskaps/barndoms gäng” som också alltid funnits med humor och värme. Vi har gjort mycket roligt

tillsammans och det har verkat som en bra balans från tentor och höga krav. Jag vet att ni har gjort de

här fyra åren mycket lättare. Själva idén till den här uppsatsen kom till redan under det första året på

Socionomlinjen. Jag märkte att många av oss mödrar med barn upplevde att det inte var helt enkelt att

vara mamma och högskolestudent både under högskole- och praktik- perioder. Trots att flera av oss

haft både stöd, nätverk och många runtomkring oss, har vi kunnat dela de här tankarna kring hur svårt

det kan vara att få ekvationen att gå ihop. Flera av de här kvinnorna är idag nära vänner till mig. Vi har

också haft regelbunden kontakt under uppsatsens gång och givit varandra råd och tips. Jag tackar er

varmt för det. Ni vet vilka ni är. Ett innerligt tack också till min handledare Pernilla som varit en

klippa. Du har under hela uppsatsprocessen guidat mig med värme, tålamod och goda råd. Under

praktikperioden inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP) mötte jag ett flertal mödrar som upplevde

stressproblematik och svårigheter i att vara yrkesarbetande småbarnsförälder, vilket drabbade också

deras barn negativt. Tiden i vårt samhälle går allt fortare. Det krävs alltmer av oss och vårt samhälle

har förändrats. Stress är idag en vanlig företeelse som många plågas av på olika sätt. Jag kom i kontakt

med yoga som barn och har känt av yogans positiva effekter både kroppsligt såväl som själsligt. Jag

vet dock också att yoga och AV yoga formen inte på något sätt är allenarådande för ett bra mående.

Yoga passar inte alla och bör ej heller praktiseras av alla. Yoga har funnits i många tusen år och anses

ha en terapeutisk inverkan på människan. Vi blivande socionomer kommer säkerligen både i vårt

arbete med klienter/patienter men också privat bland vänner/släktingar/bekanta - möta människor med

upplevd stressproblematik. Min förhoppning med den här den här uppsatsen är att lyfta fram åtta

mödrars subjektiva upplevelser av hur A V yoga påverkat just dem och hur deras yogautövning

påverkat dem i deras förhållande till just stress.

Stockholm, april 2008

Linda Lundmark

Allt kan man ta ifrån människan
Utom en sak- den yttersta friheten att välja förhållningssätt
Till det som livet för med sig

Hämtat från ”Livet måste ha en mening” av Viktor Frankl
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1. Inledning
Homo sapiens sapiens (den visa människan) har funnits i Europa i cirka 35000 år. Människan har

vistats på jorden i cirka 200 000 år. 190 000 av dessa var vi jägare och samlare. Vår biologi är

egentligen skapt för växling mellan aktivitet och vila. Människans grundläggande biologi har inte

genomgått några större förändringar sedan 35 000 år sedan. Trots det präglas samhället av stora

förändringar med ett allt högre tempo och ett enormt informationsflöde. Det västerländska samhället

har förändrats på många sätt och vi har idag möjlighet till aktiviteter 24 timmar om dygnet, såsom att

handla i mataffären, se på tv- kanaler som sänder dygnet runt och vara uppkopplade på data oavsett tid

på dygnet (Schenström, 2007, s. 30, 32 - 33).

Stressen i vårt samhälle och i stora delar av världen växer och har blivit ett av våra allra största

hälso- problem som medför stora kostnader i form av sjuk-frånvaro och sjukskrivningar. Det är dock

inte bara ur ekonomisk synvinkel detta blir kostsamt. Det snabbt ökande tempot i vårt samhälle leder

till att människor i högre utsträckning än för några decennier sedan mår psykiskt sämre, vilket i sin tur

kan påverka hela familjer - inte bara den egna individen. Stress, oro, ängslan, ångest och utbrändhet är

vanliga diagnoser idag vid sjukskrivning. I åldersgruppen 16-44 anser sig alltfler ha dålig hälsa och det

är de stressrelaterade besvären som dominerar. Informationssamhällets påfrestningar börjar avspegla

sig i ”nya” sjukdomar (Währborg, 2002, s. 23 - 24).

Stressbesvär är vanligare i storstäder jämfört med på landsbygden och det är kvinnor i storstäder

som rapporteras ha de största problemen. Statens Folkhälsoinstituts (2006) årliga rapport visar att de

två vanligaste orsakerna till sjukskrivning är ”belastningssjukdomar som har ett samband med

arbetsmiljön” samt ”psykisk ohälsa där stress i kombination med brist på inflytande spelar en central roll”.

Rapporten visar också att psykisk ohälsa idag står för en tredjedel av sjukskrivningarna bland kvinnor.

Stressforskaren och läkaren med specialistkompetens i allmänmedicin, Ola Schenström (2007)

menar att brist på fysisk aktivitet och den tilltagande fetman också har blivit folkhälsoproblem där

kvinnor uppvisar mer ohälsa än män. Schenström tar vidare upp att stress idag är betydligt vanligare

bland kvinnor än bland män och att kvinnors livssituation har förändrats mest. Cirka två tredjedelar av

alla sjukskrivna är numera kvinnor. För somliga går ekvationen arbete, familjeliv med små barn, hälsa

- inte ihop och på olika sätt drabbas både barn och föräldrar av det allt stigande tempot. Många

småbarnsföräldrar, inte minst kvinnor, vittnar om att kraft och ork inte finns där och kvinnors hälsa i

Sverige har snabbt försämrats. Sjukskrivningarna har ökat med flera hundra procent de senaste åren

för välutbildade kvinnor i trettio- års åldern. Gemensamt för de som drabbas av svåra stresstillstånd är

bristen på omsorg om sig själv. Ofta ställer de också höga krav på sig själva som leder till höjd

stressnivå (Schenström, 2007, s. 34 - 35).

Stockholms läns landstings Vårdguiden (2007), som informerar om vård och hälsa i Stockholms

län tar upp att livet som förälder också innebär en ökad stress som kan leda till sömnproblem,

depression och försämrad livskvalitet. Fokus ligger på att ta hand om det nya barnet och familjen

utsätts ofta även för fysisk stress i form av avbruten sömn och så vidare. Att vara förälder innebär
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också ett stort och viktigt ansvar. Både ett ansvar om det nytillkomna barnet men även ett ansvar att

som förälder må bra och inneha en god hälsa. Ett barn kräver mycket tid. Samtidigt fordras det inte

sällan i vårt alltmer högteknologiska och stressade samhälle att sköta krävande arbetsuppgifter med

deadlines, ekonomi, hushåll, tider och familj. Detta leder inte sällan till höjd spänningsnivå, ökad

stress och behovet av återhämtning och vila är stort.

Läkaren och stressforskaren Schenström (2007) lyfter fram att forskning visar på att upplevd

gemenskap med andra människor är ett viktigt skydd mot stress. I takt med omorganiseringar och byte

av arbetsuppgifter/arbetskamrater leder det idag till reducerade möjligheter att få det skyddet. För att

få skyddsfaktorn som det sociala stödet innebär krävs det istället att människan kompenserar den

förlorade arbetsgemenskapen med en gemenskap på fritiden. Andra viktiga skyddsfaktorer för

människan är bland annat fysisk aktivitet, vila, sömn och återhämtning. I dagens samhälle krävs det

mer av människans egen förmåga att kunna sätta gränser och prioritera ”rätt” vilket inte alltid är helt

enkelt i en stressfylld vardag (Schenström, 2007, s. 33). Att vara medvetet närvarande (mindful) i det

samhälle vi lever i med högt tempo både på arbete, fritid och med all information från media som

ständigt strömmar till oss, är inte heller det lättaste. Schenström anser vidare att känslan av att

”befinna sig i nuet”, blir en allt större utmaning för nutids- människan (a. a. s. 24, 31).

Tid har blivit en bristvara och allt färre familjer äter nu för tiden middag tillsammans. 30 % av de

familjer som trots allt gör det, har en middagstid som varar mindre än 30 minuter. Ett barn ser idag

ungefär två timmar på tv varje dygn och samtalar endast cirka 20 minuter per dygn med en vuxen

(Wikström, 2004, s. 48). Svensk och internationell forskning visar att yoga, den mångtusenåriga

livsfilosofin och träningsformen från Indien, har en terapeutisk inverkan och påverkar människan både

fysiskt och psykiskt. Yoga sägs även ha en positiv effekt vid vissa sjukdomstillstånd (Jerusalim, 2005,

s. 4 - 5, Lalvani, 2004, s. 6 - 8, Räisinen, 2005, s. 178 - 179, Brown, 2006, s. 156 - 158, Serrander,

2005, s. 15, Pegrum, 2006, s. 8, 10).

Då jag är intresserad av yogans effekter vid stress valde jag att under våren 2008 fördjupa mig i hur

Ashtanga Vinyasa yoga eventuellt påverkar just den här gruppen, mödrar mellan trettio och fyrtiofem

år, med barn mellan ett till sex år som tränar yoga en till två gånger per vecka och som gjort det sedan

minst sex månader tillbaka. Detta för att bland annat undersöka vad det är som gör att de fortsätter

med just denna träningsform. Min förhoppning var också att få svar på följande frågor: vad är det som

yogautövningen ger dem? Hur ser deras upplevelser ut? Har de påverkats av sin yoga träning och i så

fall hur, på vilket sätt? Har de påverkats i sitt förhållande till stress och i så fall på vilket sätt? Det

finns många olika typer av yogaskolor och former. Den metod jag fördjupade mig i var Ashtanga

Vinyasa yoga som går in under Hatha yoga (kraftens yoga).

Ashtanga Vinyasa yogan har hållits vid liv från en generation till en annan och kunskapen är

mångtusenårig. Yoga- läran är inte bunden till någon religion men det finns en tro på en

livsuppehållande energi som finns inom oss alla. Inom yogan väljer många att se gud som en symbol

för något som är större än det vi kan förklara med ord. Inom Ashtanga Vinyasa traditionen är det
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märkbart att man strävar efter en vördnad för naturen, människans fysiska/psykiska men även andliga

utveckling och välstånd (Räisinen, 2005, s. 9). Ashtanga Vinyasa yoga brukar beskrivas som den mest

fysiskt dynamiska yogan där den mentala avslappningen i form av djup koncentration är närvarande

hela tiden (a. a. s. 18).

Då intervjupersonerna, med sin ofta långa erfarenhet av A V yoga, också använder sig av yoga

terminologi har jag under uppsatsens gång känt mig nödgad att ha med ett ganska omfattande avsnitt

om vad de olika delarna av vad Ashtanga Vinyasa yoga innebär. Detta för att läsaren skall kunna

förstå vad kvinnorna menar men också för att beskriva A V yogans komplexitet. Skulle jag inte tagit

med dessa delar av Ashtanga Vinyasa yogan skulle läsaren missa mycket teoretiskt som kan vara

nödvändigt för att kunna förstå mödrarnas intervjusvar. Det har därför upplevts vara nödvändigt att

förklara de olika delarna som finns inom AV yoga samt vilken funktion de anses fylla.

1.1 Syfte och frågeställningar:

Syftet med min uppsats är att belysa och beskriva hur mödrar i åldersgruppen 30-45 år med upplevd

stressproblematiks upplevelser av Ashtanga Vinyasa yoga ser ut.

Frågeställningar:

1. Hur har dessa mödrar påverkats av sin Ashtanga Vinyasa träning i sitt förhållande till stress?

2. Hur har dessa mödrar påverkats av sin Ashtanga Vinyasa yoga utövning?

2. Metod
2.1 Den kvalitativa intervjun - abduktiv ansats

Den metod jag använde mig av var den semi- strukturerade kvalitativa forskningsmetoden med en

abduktiv ansats då en halvstrukturerad intervjuform omfattar en rad teman och förslag till relevanta

frågor. Materialet samlades in genom intervjuer där intervjuerna var semi- strukturerade, det vill säga

inte styrdes av ett strukturerat frågeformulär men ej heller av ett öppet samtal. Kvalitativ forskning

visar det unika i varje situation och är ett samtal mellan forskaren och intervjupersonen. Ofta används

begreppet förståelse istället för förklaring (Olsson & Sörensen, 2001, s. 65). Ett forskningsarbete som

bygger på den induktiva ansatsen innebär att forskaren utgår från upptäckter i verkligheten, fakta

erhållna genom intervju, observation (a. a. s. 32). Jag utgick alltså från en induktiv ansats men då jag

också hade som utgångspunkt litteraturstudier, tidigare forskning samt tidigare skrivet material

gällande mitt ämnesområde, intog jag också ett deduktivt förhållningssätt. När det således blev en

växelverkan mellan induktiv och deduktiv ansats, kallas den slutledningsform jag använde slutligen

för abduktiv (Olson & Sörensen, 2007, s. 33). Målet för intervjun är att få nyanserade beskrivningar av

intervjupersonens livsvärld (Kvale, 1997, s. 117). Enligt Kvale är den stora fördelen med kvalitativa

intervjuer deras öppenhet (a. a. s. 82). Analysmetoden jag använde kallas för en fenomenologiskt

baserad meningskoncentrering. Meningskoncentrering innebär bland annat att längre uttalanden
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pressas samman till kortare uttalanden (a. a. s. 174). Hur jag praktiskt gick till väga går jag mer

ingående in på i analysmetod- avsnittet. Som förhållningssätt använde jag mig av fenomenologin där

man ”söker fånga upplevelsen av ett fenomen, öppenhet för den intervjuades upplevelser och

prioritering av exakta beskrivningar” (a. a. s. 42). Kvale (1997) menar att en intervjuanalys kan göras i

flera steg (Kvale, 1997, s. 171) Det finns olika metoder man kan använda sig av för att göra en

innehållsanalys av intervjuerna. Ett sätt är att använda sig av fenomenologin som jag valde att göra.

Det fenomenologiska perspektivet innebär att klargöra det som framträder och beskriva strukturen i

individens medvetande. Man söker med andra ord förstå individens perspektiv på sin värld och

beskriva den som den upplevs av individen. I den fenomenologiska analysmetoden intresserar man sig

för både det som framträder men också på det sätt på vilket det framträder. Fenomenologin kan ses

som ett försök till direktbeskrivning av upplevelsen utan hänsyn tagen till upplevelsens ursprung eller

orsak. Att beskriva snarare än att förklara eller att analysera. I det fenomenologiska förhållningssättet

ser man den kvalitativa intervjun som en forskningsmetod som ger ett unikt tillträde till vår upplevelse

av livsvärlden (a. a. s. 54).

2.2 Bearbetning och analysmetod
Min analysmetod består av en fenomenlogiskt baserad meningskoncentrering vilket handlar om att

arbeta i fem steg i den empiriska fenomenologiska analysen. Först läste jag igenom intervjuerna för att

få en känsla av helheten, sedan fastställdes meningsenheterna som de uttrycks av de intervjuade. Den

tredje fasen innebar att det formulerades teman, nyckelord som dominerar en naturlig meningsenhet,

så enkelt som möjligt. Vidare tematiserades uttalanden utifrån intervjupersonernas synvinkel. Det

fjärde steget innebar att jag ställde frågor till meningsenheterna utifrån uppsatsens syfte. I det femte

och avslutande steget knöts hela intervjuns centrala, icke- överflödiga teman samman i en deskriptiv

utsaga. Metoden innebar att informanternas utsagor koncentrerades i alltmer väsentliga innebörder

(Kvale, 1997, s. 174). Denna metod valde jag då jag ville få fram det unika i varje intervju samtidigt

som det också visar intervjupersonernas liknande tankar och eventuella synsätt. Analys-

presentationen i uppsatsen är deskriptiv med explorativa inslag (a. a. s. 94). En deskriptiv ansats syftar

mer till att beskriva fenomenet än förklara dem. En viss kunskapsmängd finns redan, och de aspekter

av ett fenomen som är intressanta avgränsas. Själva aspekterna av fenomenet fokuseras och beskrivs

grundligt och detaljerat (Olsson & Sörensen, 2001, s. 34).

Jag bandade enligt överenskommelse med intervjupersonerna intervjuerna med hjälp av en

bandspelare. Anledningen till detta var att bandinspelningen möjliggjorde att jag sedan skulle ha

ständig tillgång till intervjupersonernas berättelser i sin helhet och därmed också möjlighet till

omlyssning. Men också för att säkerställa att intervjumaterialet skulle bevaras i korrekt skick under

uppsatsens gång samt för att informationen jag fått skulle återges så korrekt som möjligt (Kvale, 1997,

s. 147). Rent praktiskt transkriberade jag (skrev ner) intervjuerna ordagrant i sin fulla längd. Detta

innebar att jag också transformerade dem, de övergick från en form till en annan från inspelning till
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pappersform. När intervjuerna väl var nerskrivna trycktes de upp i pappersformat. Totalt blev det 96

sidor med 1,5 radavstånd. Därefter läste jag igenom dem ett antal gånger för att få ett allmänt intryck

och därefter delade jag in intervjumaterialet i olika teman som finns i min intervjuguide (se bilaga 2).

Vid tema- indelningen kunde jag utläsa gemensamma och särskiljande drag i mödrarnas berättelser.

Eventuella mönster och vissa likstämmiga företeelser kunde också lyftas fram efter temaindelningen.

Jag markerade sedan texten med olika överstrykningspennor för olika teman och därefter klippte jag

ihop och klistrade in de olika intervjupersonernas berättelser, tema för tema till ett nytt Word

dokument som kom att kallas: Tematisering. Den kvalitativa innehålls analysen gav mig tre

huvudteman. Det första huvudtemat handlar om hur mödrarna påverkats av sin A V yogaträning i sitt

förhållande till stress. Det andra temat handlar om hur mödrarna påverkats av A V yogan och det

tredje temat handlar om mödrarnas upplevelser av A V yogan. Dessa teman följdes sedan av under-

rubriker såsom mödrarnas upplevelser av stress, stressmoment i vardagen som småbarns förälder,

kvinnornas upplevelse av A V yogan i sitt förhållande till att vara mamma, barnen, negativt med A V

yoga, utmaning med A V yoga för mödrarna, A V yoga jämfört med andra träningsformer samt

mödrarnas syn på sin A V träning i framtiden. Utifrån detta kunde jag sedan räkna hur vanligt eller

ovanligt vissa företeelser var, utläsa och räkna gemensamma eller särskiljande drag i mödrarnas

intervjusvar samt tydligare uppfatta det unika i empirin.

Jag har valt att ha med en kort presentation av kvinnorna med fingerade namn, åldrar och

personuppgifter. Detta för att jag vill göra bilden av kvinnorna mer levande och visa på eventuella

likheter/skillnader gällande civilstånd, bakgrund, erfarenheter och förutsättningar. Detta för att också

för läsaren förenkla och tydligare kunna urskilja vem som är vem. På grund av utrymmesskäl kunde

jag heller ej ta med varje intervju i sin helhet utan fick välja ut citat och tankar hos några av mödrarna

beroende på om det fanns likheter mellan kvinnornas upplevelser alternativt mer unika erfarenheter.

Somliga mödrars tankar redovisas därför mer än andra. Detta har alltså bidragit till att fördelningen av

utrymme kan skiljas åt mellan de olika mödrarna.

2.3 Urval och avgränsningar
Målsättningen var att intervjua åtta kvinnor som stämde in på målgruppen och jag var därför i kontakt

med olika yogacenter i Stockholm som ställde sig positiva till att hjälpa mig hitta lämpliga

intervjupersoner. Jag annonserade och satte upp lappar med information om min C- uppsats och att jag

önskade komma i kontakt med kvinnor som motsvarade målgruppen. Dessa lappar sattes upp på

många tänkbara platser där yogautövare kunde vistas. För att avgränsa mig valde jag att studera

mödrar mellan 30-45 år med barn i åldern ett till sex år som brukar beskrivas som småbarns- åldern.

Målgruppen jag valde att studera hade praktiserat yoga regelbundet minst en till två gånger per vecka

sedan minst 6 månader tillbaka och hade på så sätt skapat sig en regelbundenhet i sin träning. Dessa

intervjupersoner behövde ej ha fått en diagnos av läkare att de led/lidit av stressproblematik för att

kunna medverka i studien utan det räckte med att de själva upplevt sig ha erfarenheter av
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stressproblematik. Det finns många olika typer av yoga och jag valde att till C- uppsatsen intervjua

och fördjupa mig i Ashtanga Vinyasa Yoga- utövare och inga utövare av annan yoga form. Som tack

för sin insats fick samtliga åtta intervjupersoner en bio- biljett. Jag fick ett 40- tal svar allteftersom

studien fortskred. Fem av dessa stämde ej in på målgruppen. Totalt intervjuades alltså åtta kvinnor.

Varje intervju varade mellan 1 timme och 15 minuter alternativt mellan en och en halv timme.

Intervjuerna ägde rum under våren 2008.

2.4 Min egen förförståelse

Under uppsatsen är det viktigt att vara väl medveten om sin egen förförståelse. Nyström och Dahlberg

(2001) understryker vikten av att vara medveten om sina tankar och uppfattningar då detta leder till att

vara öppen i forskningssammanhang. De menar vidare att om forskaren innehar förförståelse är det

angeläget att forskaren strävar efter att inta ett vetenskapligt förhållningssätt till både materialet och

den egna förförståelsen (Nyström & Dahlberg, 2001, s. 122). Min egen förförståelse grundar sig i att

jag själv är förälder och utbildad yoga instruktör i Ashtanga Vinyasa yoga. Det kan innebära både för

och nackdelar men jag var noga med att inför varje intervjutillfälle alltid vara öppet intresserad av vad

varje intervjuperson berättade och sträva efter att vara förutsättningslös. Jag informerade inte heller

intervjupersonerna förrän intervjun var avslutad, (om de frågade) att jag själv var yogainstruktör då

detta eventuellt skulle komma att påverka deras intervjusvar. Min handledare har också under hela

uppsatsprocessen bistått mig med att kritiskt granska materialet och jag har själv varit mån om att vara

självkritisk under hela arbetets gång både mot mitt arbete och mot mig själv då jag innehar en viss

förförståelse. Då den omedvetna förförståelsen allt id finns, gäller det att vara medveten om det för att

få ett rättvist och ickestyrt intervjuresultat.

3. Etiska aspekter
För att hålla mig inom de etiska ramarna tog jag fasta på Lag (2003: 460) om etikprövning av

forskning som avser människor. Denna lag avser skydda människor som deltar i studier/forskning.

Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram att lagen bland annat omfattar 4 huvudkrav. Dessa fyra är:

samtyckes-, konfidentialitets -, nyttjande - och informationskravet. I enlighet med informationskravet

informerade jag intervjupersonerna om undersökningens generella syfte, vem jag var och

undersökningens upplägg. I enlighet med Samtyckeskravet informerade jag dem att det skulle råda

genuint samtycke från deras sida till att medverka i studien, att de deltog frivilligt och att de hade sin

fulla rätt att dra sig ur studien om och närhelst de så önskade. Jag lät de också vid intervjutillfället läsa

igenom samförståndsbrevet (samförståndsbrev, se bilaga 1) ge sitt samtycke och signera

samförståndsbrevet vid intervjutillfället. Där beskrivs tydligt också skriftligt vad undersökningen

innebär. Konfidentialitet innebär skydd mot obehöriga, det vill säga att intervjupersonerna ej skall

kunna gå att identifiera. För att uppfylla konfidentialitskravet är mödrarna anonyma och materialet

förvarades så att anonymiteten skyddades. Jag använde även fingerade namn på samtliga och har
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ändrat alla personuppgifter för att reducera all möjlighet till identifiering. Nyttjandekravet hanterades

på så sätt att jag informerade intervjupersonerna om att jag under studiens gång skulle förvara allt

material på ett säkert ställe, oåtkomligt för andra, samt att uppsatsen i färdigt skick kommer att vara

tillgänglig för allmänheten. Flera yogastudios önskar också del av materialet och ha uppsatsen

åtkomlig för sina besökare. Uppsatsen kommer vidare att arkiveras på Ersta Sköndal Högskola och

vara utlagd på högskolebibliotekets hemsida samt på hemsidan www.uppsatser.se där uppsatser från

svenska högskolor och universitet finns tillgängliga. När uppsatsen väl är godkänd kommer jag att

förstöra allt intervjumaterial och alla skrivna dokument utom den färdiga uppsatsen.

3.1 Godkännande av text

Vid intervjutillfället informerade jag intervjupersonerna om att de skulle få läsa igenom det transkri-

berade materialet om de så önskade. Både för att vara säker på att jag uppfattat dem rätt samt att de

godkände intervjumaterialet för publicering. När jag väl skrivit ut intervjuerna ordagrant, e- postade

jag dem till respektive kvinna för att få deras godkännande samt bad dem kontakta mig om det var

något i intervjun de ej ville ha med till studien. Jag fick positiv respons av samtliga. En av dem valde

att göra ett fåtal korrigeringar i sin intervju och e- postade sedan ändringen till mig. Jag har enligt

överenskommelse med den intervjupersonen således använt mig av den något ändrade versionen.

Samtliga ska också få varsitt exemplar av uppsatsen när den väl är godkänd.

3.2 Validitet och reliabilitet
Validitet och reliabilitet är begrepp som används för att beskriva om materialet och intervjun är

tillförlitliga och om vi mäter det vi avser att mäta (Olsson & Sörensson, 2001, s. 73 - 75). Validitet

handlar om giltighet och hur korrekt observationen är och reliabilitet handlar om pålitlighet. Man ska

kunna göra samma observation upprepade gånger och andra ska också kunna göra samma

observationer och få samma resultat (Hartman, 2004, s. 146). Kvale (1997) menar att många

kvalitativa forskare snarare talar om tillförlitlighet, konfirmerbarhet och trovärdighet när de samtalar

om sanningsvärdet hos sina resultat (Kvale, 1997, s. 208). För att försäkra sig om att den kvalitativa

intervjun är tillförlitlig är ett sätt att granska intervjufrågorna. Andra sätt att höja tillförlitl igheten är

bland annat att undvika att ställa ledande frågor. Jag har under intervjuerna varit noga med att inte

ställa ledande frågor utan istället så öppna som möjligt (se bilaga 2). Detta resulterade i att jag fick

långa och rika svar som gav mig mycket information om mödrarnas upplevelser. Kvale (1997) menar

att det är viktigt att forskaren tydliggör för sig själv på vilket sätt han/hon väljer att skriva ut

intervjuerna samt redogör för hur intervjuerna skrevs ut (a. a, s. 155 - 156). Jag skrev ut intervjuerna

ordagrant för att säkerställa att jag fick samtligas fullständiga intervjusvar så korrekt som möjligt. För

att försäkra mig om att uppsatsen har en hög validitet var jag också noga med att ständigt återkomma

till mitt syfte och att jag mätte det jag avsett att mäta. Valideringen skedde kontinuerligt under hela

uppsatsen, ej under enstaka tillfällen.

http://www.uppsatser.se/
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Uppsatsen empiriska material har jag jämfört med tidigare forskning och jag menar att materialet

har god reliabilitet eftersom materialet överensstämmer med litteratur och tidigare

forskningsresultat angående Ashtanga Vinyasa yogans effekter på människan samt stressforskning

gällande kvinnliga småbarnsföräldrar. Då jag tror att också mödrarna kommer att kunna känna igen

sig i varandras intervjusvar anser jag att studien är trovärdig. Vanlig kritik enligt Kvale (1997)

gentemot intervjuundersökningar är att det inte går att generalisera utifrån resultat då

intervjupersonerna är för få (Kvale, 1997, s. 98). Intressant är dock att Kvale vidare anser att ett

paradoxalt svar på detta är att man utifrån psykologins historia menar att man faktiskt bör

koncentrera sig på ett fåtal fallstudier om syftet är att erhålla generell kunskap. Med andra ord

generaliseringar är möjliga också från ett fåtal studier enligt Kvale (a. a. s. 98). Kan empirin också

styrkas av tidigare forskning, teori, litteratur- ökar detta studiens tillförlitlighet och trovärdighet.

Reliabilitet handlar om mätnogrannhet och tillförlitlighet i materialet (Olsen & Sörensson, 2001, s.

73 - 74). När det gäller uppsatsens reliabilitet har jag varit mån om att på ett så tydligt sätt som

möjligt redovisa hur arbetet med uppsatsen skett och framskridit.

Jag upplevde en vis ”mättnad” i svaren efter att ha intervjuat cirka hälften av kvinnorna. Med

andra ord jag kunde efter fyra intervjuer se flertalet överensstämmelser mellan de olika mödrarna i

deras upplevelser av A V yoga samt i deras upplevelser av hur A V yoga påverkade dem i sitt

förhållande till stress. Jag valde dock ändå att intervjua ytterligare fyra mödrar, för att vara noga

med att se om fler lik- och olikheter eventuellt skulle framkomma. Viktigt att understryka är att de

åtta mödrar som jag intervjuat har utövat Ashtanga Vinyasa yoga regelbundet vilket visar att de är

positiva till träningsformen, annars skulle de naturligtvis inte ha fortsatt. Samtliga jag har intervjuat

har praktiserat A V yoga under flera år. De har alltså valt att fortsätta med just den här

träningsformen på grund av att de uppenbarligen trivs med den. Jag kom alltså inte i kontakt med

kvinnor som slutat, alternativt inte alls upplevt sig ha samma positiva upplevelser av sin yoga

träning som de här åtta kvinnorna erfarit. Dessa mödrar jag intervjuat, har efter att de fått

information om min studie från yogacenter alternativt sett mina uppsatta lappar om att jag sökte

intervjupersoner, själva hört av sig till mig och ställt sig positiva till att bli intervjuade om sina

upplevelser. De har med andra ord velat dela med sig av sina erfarenheter och har alltså redan från

början en positiv och många gånger entusiastisk inställning till A V yoga. Jag har alltså ej kommit i

kontakt med kvinnor som har negativa erfarenheter av sin A V träning. Den studien vore intressant

att göra men lämnas åt ett senare tillfälle.

3.3 Material sökning

Jag började med att gå igenom litteraturens referenslistor för att hitta relevant litteratur. Jag har också

sökt relevant litteratur och forskning på olika bibliotek genom att använda deras respektive

sökmotorer. Jag sökte även efter relevanta avhandlingar, rapporter, tidskrifter och artiklar. De

databaser jag använde mig av var: LIBRIS, ACADEMIC SEARCH ELITE, socINDEX with
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FULLTEXT. Utöver dessa databaser har jag använt mig av sökmotorn GOOGLE för att hitta olika

yoga centers hemsidor. Jag har också sökt relevant litteratur och forskning utifrån de källor jag hittat i

den litteratur jag redan använt mig av. Vidare har jag sökt på Folkhälsoinsitutets hemsida och där

hittat publikationer i ämnet kvinnor och stress. Jag använde mig av följande sökord: Ashtanga Vinyasa

yoga, Ashtanga Vinyasa yoga + mödrar, yoga + mödrar, mödrar + stress och stress+ kvinnor, stress.

De engelska sökorden jag använde var: Ashtanga Vinyasa yoga, mothers + stress, Ashtanga Vinyasa

yoga + mothers, yoga + mothers och stress + women, stress. För att uppnå bästa möjliga resultat har

jag kombinerat sök- orden på olika vis. Jag var även på föreläsningar om Ashtanga Vinyasa yoga (It´s

Yoga och Yogayama yogacenter i Stockholm) samt föreläsningar om stress hållna av bland annat barn

& ungdomspsykiatrin (BUP) på Utbildningsenheten (Ubi på BUP) samt Karolinska Institutet.

4. Tidigare forskning

4.1 Stress

Den biopsykosociala modellen på hälsa/sjukdom betraktas som något nytt men har rötter långt tillbaka

i tiden. Modellen innebär att det är sociala, psykologiska och biologiska faktorer som avgör hälsa och

sjukdom. Dessa tre faktorer samspelar hela tiden och påverkar människans hälsa eller ohälsa. Redan

på 300- talet före Kristus introducerade Hippokrates tanken på att läkande och hälsa handlar om både

fysiska och psykiska processer (Cassidy, 2003, s. 7). Hippokrates kopplade också samman personlig-

hetstyper med sinnesstämning (a. a. s. 82). Han menade vidare att förändringar i livsstil och i

människans beteenden påverkade hälsan. Descartes gjorde dock en distinktion på 1600- talet mellan

psyke och soma, själ och kropp. Denna splittring mellan det psykologiska och biologiska har alltsedan

dess påverkat den västerländska medicinen men splittringen ägde aldrig rum inom den österländska

medicinen. Där levde tanken kvar på att kropp och psyke hänger ihop, att de påverkar varandra i ett

ömsesidigt samspel (a. a. s. 7).

Den ungersk- kanadensiske läkaren Hans Seyle myntade på 50- talet, begreppet Stress. Han

anspelade då på den icke- precisa och generella effekten som individen svarar med under påfrestningar

av en mängd olika slag. Tidigare i människans utveckling och historia var stress reaktionen en

förutsättning för överlevnad. Idag har stress istället blivit en fara för vår hälsa. De faktorer som utlöser

stressreaktioner kallas för Stressorer (Schenström, 2007, s. 55 - 56: Frankenhauser, 1993, s. 16 - 17).

Man brukar skilja mellan positiv och negativ stress. För att kunna skilja de två åt brukar man lyfta

fram lusten. När människan upplever en lustbetonad aktivitet, kan det kallas för en positiv stress.

Påverkas människan negativt och känner olust, är det en negativ stress. Den positiva stressen innebär

att det är en meningsfull ansträngning som känns lustbetonad och kroppen reagerar då inte heller med

skadliga stressreaktioner. När den negativa stressen träder in oroas människan och kroppens skadliga

stressreaktioner påbörjas (Angelöw, 1999, s. 55).
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De snabbast växande sjukdomsorsakerna i Sverige är kronisk stress och utbrändhet (Krauklis &

Schenström, 2001, s. 9). Av stressrelaterad sjuklighet ligger Sverige i topp som det land som har den

snabbaste ökningen i hela västvärlden. Vårt samhälle ligger bland det högsta i världen när det gäller

matriell standard samtidigt som den psykiska ohälsan försämras för alltfler i en snabb takt (a. a. s. 37 -

38). Stress och utmattningsproblem står även för en betydande del av ökningen också av långtidssjuk-

skrivningarna (Almén, 2007, s. 13).

4.2 Vad innebär stress
”Stress är den fysiska och psykiska reaktion som uppstår när människan känner att det inte råder balans mellan
den mängd krav som ställs på henne och hennes förmåga att leva upp till dessa krav.”

Jane Cranewell Wards definition av stress, ur Karina Weidners bok Lär dig att slappna av-
vägen till en högre livs kvalitet i en hektisk vardag (Weidner, 2000, s. 10).

Stress kan liknas vid ”en bristande balans mellan våra förväntningar på att kunna stå emot en

särskild press och vår uppfattning av vår egen anpassningsförmåga”. När stressreaktionen är anpassad

till en viss situation och minskar så snart anspänningen ej längre behövs, kan det kallas för en sund

stressreaktion. Men när anspänningen inte slutar trots att ”faran” är över- kan stress kallas för negativ.

Våra stressreaktioner går tillbaka till de första människorna. Adrenalinet utvecklades hos grott-

människan för att överleva farliga och hotfulla situationer. Den ökade prestationen som följde

adrenalintillförseln gjorde att människan kunde överleva mot vilda djur och brukar kallas flykt eller

kamp- reaktionen. Denna instinktiva reaktion gör att vi än idag undkommer farliga situationer.

Problem infinner sig dock när den här reaktionen uppkommer vid situationer som inte handlar om vår

överlevnad utan som enbart tär på kroppen som får arbeta under hög tryck och skapar en hög

belastning och stor stress hos människan. Kronisk stress innebär stress som byggts upp under lång tid

(månader, år) och kan leda till sjukdomar. Den kroniska stressen påverkar människan så till vida att

den tär på våra inre förmågor såsom minskad dos av kreativitet, glädje-, humor- tålamod och så vidare.

Även vår förmåga att kunna förlåta och känna medkänsla för andra individer minskar vid kronisk

stress. Stressen påverkar vår attityd och vårt beteende. Den akuta stressen är intensiv men går snabbt

över. Exempel på det kan vara att jobba mot en speciell deadline (Weidner, 2000, s. 10).

4.2.1 Fysiologiskt hos människan

Fysiskt påverkas människan vid stress på så sätt att hjärtat slår snabbare och blodtrycket stegras.

Andningen blir också snabbare och ytligare. Hormonet adrenalin frigörs i blodet. Pupillerna utvidgas

för att få ökat ljus. Kroppens muskler spänns och gör sig redo till flykt eller kamp. Även ansikte och

käkar spänns. Blodtillförseln gör att kroppen börjar transpirera för att på så sätt kyla ner sig samtidigt

som blodtillförseln till händer, fötter och matsmältningsorgan minskar. 90 % av alla sjukdomar härleds

till stress, både direkt och indirekt. Människan kan också uppleva stark ångest, ilska, raseri och

aggressioner. Spänningshuvudvärk är ett klassiskt exempel på en långvarig stressreaktion som
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förankrat sig i kroppen efter en ihållande spänning i muskler kring ansikte, käkar och nacke. Även

kramptillstånd och låsningar av vissa kroppsdelar kan förkomma vid kronisk stress (Weidner, 2000, s.

12 - 14).

Vår kropp har en naturlig rytm. Vid negativ stress bryr vi oss ofta inte om kroppens varnings-

signaler. Om vi då intar kaffe eller sömntabletter för att ”dämpa” kroppens signaler medför det att vi

sätter oss över kroppens naturliga rytm och detta sliter på kroppen. Förändringar psykiskt och fysiskt

är signaler på stress. Även vårt förhållande till andra människor påverkas av stress. Symptom på

kroppsliga varningssignaler är bland annat ökad mottaglighet för infektioner, yrsel, hjärtklappning,

magkatarr, irriterad tarm och migränattacker (Krauklis & Scenström, 2001, s. 70 - 72).

4.2.2 Psykologiskt hos människan

Stress härstammar från vårt eget tänkande. På bråkdelen av en sekund sätts vid en stressfylld situation

en kedjereaktion av kemiska processer i kroppen igång och de signaler som hjärnan tar emot som

”farliga” uppfattas som verkliga trots att de kanske enbart har skapats i människans sinne (Weidner,

2000, s. 12 - 13).

Psykologerna och författarna Richard Carlsson och Joseph Bailey som specialiserat sig på just

stress och hälsa lyfter i sin bok Varva ner, kom i kontakt med livet (2002) fram att stress oskuldsfullt

skapas av människan. De menar att stressnivån hos människan beror på vårt tankemönster, vår egen

inställning till livet och att ju mer vi kan känna igen vårt eget tänkande och styra in tankeförmågan till

mer ”sunda” perspektiv, desto mindre stress. Detta leder i sin tur till ett ökat inre lugn. Även för

människor som lever hektiska liv. (Bailey & Carlsson 2002, s. 106)

I vår tid har den moderna människan få vilopauser. Vi befinner oss ofta i full beredskap för att

hinna med. Detta tömmer människan på energi. Stress kan hota människans hälsa (Kroese, 2003, s.

13). Psykologiska varningssignaler på stress är till exempel värk i kroppen, oro, rastlöshet, ångest,

ökat bruk av mat och/eller alkohol, depression, svårighet att lyssna till sin omgivning, sviktande

självförtroende, koncentrations svårigheter, prestationsångest samt behov av att isolera sig (Krauklis &

Schenström, 2001, s. 72).

Stress kan också yttra sig i att en i övrigt frisk människa blir väldigt trött. Ofta beror tröttheten på

att man sover dåligt. Stress kan göra att sömnen störs och uppvaknanden flera gånger per natt är

vanliga tecken på stress. Stress kan sägas vara ”kroppens svar på de påfrestningar en människa har i

sitt liv” (Evengård & Natelson, 2002, s. 18). Evengård & Natelson (2002) anser vidare att

meningsfullhet, att vara en del i ett större sammanhang är en viktig del i att leva ett hälsosamt liv. Att

uppleva sig ha en kontroll över sitt liv och känna stöd i mänsklig gemenskap är andra viktiga faktorer

som påverkar hälsan. Att vara vid god hälsa beror till stor del om vi upplever att vår förmåga till att

hantera den vanliga vardagen är god. Det finns också ett nära samband mellan smärta i muskler/leder

och stress (a. a. s. 38).
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4.2.3 Mödrars stressproblematik

Stressforskaren och läkaren med specialistkompetens i allmänmedicin Ola Schenström (2007), menar

att dagens samhälle i hög grad kan beskrivas som ett ADHD - samhälle (Attention Deficit

Hyperactivity Disorder). Det vill säga ett samhälle som lider av hyperaktivitet och uppmärksamhets-

brist. Ett samhälle som ”inte är välmående utan hyperaktivt och med ett alltför stort informations-

flöde” (Schenström, 2007, s. 24, 31).

Sverige har fler yrkesverksamma kvinnor än i de flesta andra länder i världen. Vårt samhälle har

genomgått stora förändringar och kvinnor idag innehar ofta flera roller som bland annat mamma, yrkes

och karriärkvinna, hustru, vän, dotter, syster med mera. Oftast har kvinnan också huvudansvaret i

hushållet även om mannen deltar i hushållet. Schenström menar att då omvärlden pockar på en ständig

förändring och mesta numera är öppet och möjligt dygnet runt, blir en av människans största

utmaningar att finna tid för återhämtning. Kvinnor väljer i allt större utsträckning än män, vårdande

yrken där medkänsla och omvårdnad står i centrum. Forskning visar på att det är stressfyllt att ständigt

försöka tillfredställa andra människors behov. Kraven på effektivitet ökar också alltmer i arbetslivet.

Detta leder till en ökad arbetsbelastning på arbetet samtidigt som det oavlönade hemarbetet kräver sitt.

Kvinnor prioriterar ofta sig själv sist efter barn, hem, övrig familj och arbetet. Utrymmet för den egna

omsorgen har således minskat för nutids- kvinnan. Alarmerande är att de höga krav som kvinnor

ställer på sig tycks grundläggas på gymnasiet, eventuellt redan i högstadiet (a. a. s. 34 - 35). Krauklis

och Schenström (2001) menar att kvinnor ofta också tar på sig ett ansenligt ansvar även för vården av

sina sjuka föräldrar och andra anhöriga. De hävdar vidare att stress försvårar en normalt fungerande

familjs förmåga (Krauklis & Schenström, 2001, s. 67).

Stress forskaren Marianne Frankenhauser (1993) har forskat om stress i decennier. Hon menar att

kombinationen av att vara kvinnlig småbarnsföräldrar och samtidigt inneha ett aktivt arbetsliv, för

många innebär en ”stor rollkonflikt” där kvinnor i stor utsträckning ”försöker leva upp till högt ställda

krav”. Hennes forskning visar att upplevelsen av att ”tiden inte räcker till” är stor för den här gruppen

och att de åtar sig en ”hög stressnivå”. Hon menar vidare att småbarnsåren särskilt är en ”ovanligt

arbetsam” tid där kvinnor ofta har huvudansvaret för barn och hushåll (Frankenhauser, 1993, s. 70 -

71). Frankenhausers upplevelse är att ”för många kvinnor sammanfaller den mest intensiva perioden i

familjelivet med en lika krävande period i arbetslivet”.

”Kraven från familjen och den totala arbetsbördan, särskilt för småbarnsmammor, är som störst när kvinnor är
mellan 35-40 år. Det är också under den här perioden som erbjudanden om avancemang i karriären ofta
erbjuds”. (Frankenhauser, 1993, s. 131- 132).

Frankenhauser (1993) hävdar att för många kvinnor är det svårt att räcka till med att både vara

mamma med tid för barnens behov och på samma gång yrkesarbetande kvinna. Hon menar att

tidspressen är ”hård” för den här gruppen och ”rollkonflikten stor”. Frankenhauser anser vidare att det

är föga förvånande att ohälsotalet ökat kraftigt för kvinnor i 30- års åldern (a. a. s. 131 - 132). Kvinnor

arbetar idag i nästan lika hög utsträckning som män samtidigt som de bär en större arbetsbörda i
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hemmet. Könsrollerna har bestått (Lundberg & Wentz, 2004, s.174). Lundberg & Wentz (2004)

studier visar vidare att kvinnors stress besvär härleds ur komplexa samband mellan arbete, hem och

familje- situation (a. a. s. 177).

4.2.4 Stress, Yoga och kopplingar till Mindfulness

Själva idén om meditation, kontemplation och medveten närvaro omfattas av samtliga religioner. I

Sverige har kristen djupmeditation har blivit allt vanligare på senare år. Den meditationsform som

praktiseras i kyrkorna har sin grund i den japanska zen - buddhismen. Zazen betyder i det närmaste

”att sätta sig till ro” (Schenström, 2007, s. 38).

Precis som yoga härstammar Buddhismen också från Indien. Mindfulness (medveten närvaro) är

inspirerad av den buddhistiska meditationen och livsfilosofin (a. a. s. 38) Den buddhistiske

zenmästaren Thich Nhat Than skriver i sin bok The Miracle of Mindfulness (1987) att Mindfulness

innebär: ”keeping one´s consciousness alive to the present reality” ( fritt översatt:” hålla sitt medvetande

levande till nuets verklighet”). Att vara medvetet närvarande (mindful) innebär att ”vara medveten om

sinnets natur, att acceptera det som finns och är”. Att ”vara uppmärksam just nu, i det här

ögonblicket” (Nhat Than, 1987, s. 11).

Mindfulness är en form av meditationsteknik men innebär inte att man blir buddhist om man utövar

den. Medveten närvaro handlar om att granska vem man är, att ifrågasätta sitt synsätt och att uppleva

varje ögonblick fullt ut (Kabat- Zinn, 2005, s. 21).

Mindfulness och meditation används också inom yogan. Yoga brukar kallas för meditation i

rörelse. Det handlar om att se tillvaron som den är. Att inte grubbla eller romantisera över framtid eller

dåtid utan att föra uppmärksamheten tillbaka till nuet. Det handlar om att mentalt träna sin

uppmärksamhet, lära sig förstå och ta kontroll över sinnets natur. Det är varje ögonblick som är det

viktiga och att koncentrera sig på en sak i taget (Brown, 2006, s. 10: Schenström, 2007, s. 14- 15, 22).

Ett annat viktigt resultat av mindfulness- träning är att det leder till en ökad förmåga att värna/ta hand

om sig själv och sin hälsa. ”Utövaren får en bättre kontakt till sin kropp och blir mer medveten om

dess behov.” Basala delar i medveten närvaro är medvetenhet om andningen och sittande meditation

(a. a. s. 45, 131).

Meditation påverkar hjärnans belöningssystem och särskilda hormoner som ger ökat lugn och

avslappning. Regelbunden meditation motverkar stress, sjukdomar och är välgörande för både kropp

och själ (Ehdin, 2005, s. 173).

Christopher Titmuss skriver i sin bok Meditationens kraft (1999) att meditation syftar till att bland

annat ”övervinna stress, utveckla en koncentrerad uppmärksamhet, förenkla övergången till att bryta

dåliga vanor, läka gamla sår, upplevda lidanden och öka den inre ron, det inre välmåendet” (Titmuss,

1999, s. 11)
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5. ASHTANGA VINYASA YOGA
5.1 Ashtanga Vinyasa yogans historia
Yoga är en över 5000 år gammal lära som ursprungligen kommer från Indusdalen. Detta område är

idag i nordvästra Indien och gränsar mot Pakistan. Indus- Sarasvati folket är en av världens äldsta

högkulturer. Folket fick sitt namn efter de två floderna Indus och Sarasvati (Räisinen, 2005, s. 24 -

25). I Indien har guru traditionen gjort att läror hållits vid liv muntligt från en generation till en annan.

Ordet guru betyder ”från mörker till ljus”(Gu- mörker, Ru- ljus). Inom yogaläran menar man att eleven

går från okunskap till kunskap. Den förklassiska yogan tog sin början då Rishi Patanjali skrev sitt

alster ”Yoga Sutra” i ordspråksaktig (aforistisk) stil. Detta var cirka 20 efter Kristus. Sutra är namn på

en särskild litteratur i Indien. Patanjali ses som Ashtanga yogans pionjär och hans yogasystem är

grunden till nästan all yoga. Ordet Sutra betyder ”tråd”. Yoga Sutra ses som en minnets väg där man

skall bära med sig visdomen från yoga. Yoga- sutrorna är i fyra delar och lyfter fram yogaövningarnas

effekter och möjligheter för individens kropp och psyke. De tar även upp det som inom yoga läran

anses som det högsta: att ”förenas med det gudomliga” (a. a. s. 24).

Yoga terminologin kommer från Indiens äldsta språk: Sanskrit (Jerusalim, 2005, s. 63). Det sägs att

själva Ashtanga Vinyasa yoga- systemet ursprungligen kom från ett mystiskt manuskript som var

nertecknat av Rishi Vamana på palmblad kallat ”Yoga Korunta”. Yoga Korunta omfattar de olika

Ashtanga yoga serierna. Dessa texter om Hatha yoga hittades på 30- talet av yoga mästaren och

Sanskrit forskaren Sri Tirumalai Krishnamacharya och hans lärjunge Sri K Pattabhi Jois. De sökte

efter Sanskrit texter på Calcuttas universitets bibliotek och fann de nedtecknade texterna. Krishna-

macharya och Pattabhi Jois översatte och utvecklade Ashtanga Yoga serien. (Räisinen, 2005, s. 25-

26).

Med Krishnamacharyas stöd började Pattabhi Jois senare att använda instruktionerna från

palmbladen som en bas till sitt eget yogapraktiserande men också till hans undervisning. Han kom

också sedermera att utveckla tekniken och utformningen. Pathabi Jois utövade dagligen fysisk yoga

träning med ett flöde (vinyasa) mellan de olika rörelserna (asanas). Ashtanga yogan som den lärts ut

av Pattabhi Jois, bygger på Hatha yogan som fokuserar på ställningar (asanas) och andningskontroll

(pranayama) (Schultz, 2004, s. 11).

Pathabhi Jois har skrivit flera verk (Yoga Mala, Ashtanga Yoga) och är grundaren till

forskningscentret Ashtanga Yoga Research Insitute (AYRI) numera beläget i Mysore, Indien. Sri K.

Pattabhi Jois född 1915, brukar kallas Ashtangayogans fader. Han kommer ursprungligen från en

bramin familj i Indien och likt de flesta bramin pojkar studerade han Veda- skrifterna tidigt. Han

började utöva yoga vid tolv års ålder och har studerat sanskrit hela sitt liv. Pathabi Jois lever och

undervisar fortfarande i Mysore i södra Indien, 93 år gammal (Räisinen, 2005, s. 25 - 27).
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5.2 Vad innebär Ashtanga Vinyasa yoga?

Som tidigare nämnts finns det olika former och skolor inom yoga. Ashtangayoga går in under

Hathayoga: kraftens yoga. Ordet yoga är sanskrit och betyder ”förening”. Oftast åsyftas föreningen

mellan kropp och själ. Men det kan även sägas vara föreningen mellan människa och den övriga

världen, individen och universum. Det som skiljer Ashtanga Vinyasa yogan från andra yogaformer är

bland annat att det även innefattar andra tekniker än de vanligt förekommande ställningarna samt olika

andnings och meditations tekniker. Varje rörelse inom A V yogan har en andningsrytm (ujjayi -

andning). Inom Ashtanga Vinyasa yogan använder man sig av kroppslås (bandhas), för att hålla

energin inom sig och fokuserings -punkter att hålla fast blicken (dristhi) på. Dessa tre kallas Trishtana.

Inom A V yoga traditionen menar man att rörelsen, andningen och blickfokuseringen ger en rening av

både kropp, själ och nervsystem. Ashtanga yogan sägs leda till en större närvaro och utveckling av

kropp och sinne. Yogautövningen syftar till att göra kroppen stark och smidig samtidigt som sinnet

och alla tankar stillas och meditation inträder (Räisinen, 2005, s. 50).

Träningen är dynamisk och krävande. Den kräver både styrka, kondition och stort fokus/

koncentration. Yogaformen anses ge ökad muskelstyrka, hälsa och livskraft. Ashtanga Vinyasa yoga

innebär dock mer än bara en träningsform som ger motion, sträcker ut kroppen och gör den starkare.

Träningsformen handlar mycket om balans och sägs påverka kroppens inre organ. För att se mer om

yogans effekter hos människan, se bilaga 3. Inom yogafilosofin menar man att de faktorer som

förhindrar sinnesfrid härstammar från barndomsupplevelser men även från upplevelser i tidigare liv

(Räisinen, 2005, s. 18, 20).

Inom yogaläran menar man att innan medvetandet kan disciplineras, måste kroppen först bli

disciplinerad (Lalvani, 2005, s. 9). Yoga tar tid och ses som en livsuppgift och meningen är att det

skall vara så. Tålamodet kommer således att utvecklas och synen på tillvaron likaså. Yoga handlar om

en filosofi som sträcker sig även till livet utanför yogamattan. Meningen är att yoga skall bidra till att

höja livs kvalitén och verka som ett stöd i våra normala liv (Räisinen, 2005, s. 19).

5.2.1 Ashtanga yogans åtta delar

Ashtangayoga betyder åtta delar eller den åttafaldiga vägens yoga och är Ashtanga yogans filosofiska

grund (se bilaga 5). De åtta delarna kan liknas vid 10 guds bud inom Kristendomen. Här finns levnads

råd och riktlinjer för att bli fri från allt det som anses stå i vägen för att människan ska kunna utvecklas

till både kropp, själ och sinne. De åtta stegen inom A V yoga bygger på respekt för sin omgivning och

sig själv, goda levnadsvanor samt fysisk och mental styrka. Tillsammans skall de bidra till ökad

harmoni med sig själv och din omgivning. De första fyra stegen brukar också kallas de yttre stegen

(Räisinen, 2005, s. 30).

De fyra efterföljande stegen brukar istället kallas de inre stegen. Efter att först ha tränat upp kropp,

andning, känslighet och medvetende är yogautövaren enligt yogatraditionen förberedd för att
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kontrollera sina sinnen. Först då kan han/hon rikta hela din uppmärksamhet mot ett mål. Inom yogan

ser man det som möjligt att nå vår högsta potential som mänskliga varelser. De kvaliteter som

eftersträvas är bland annat medkänsla, förlåtelse, förmågan att visa kärlek till oss själva och våra

medmänniskor samt uppleva lycka. Det innebär också att lära sig behärska inre drifter såsom begär,

egoism och habegär (Pegrum, 2006, s. 8).

5.2.2 Vinyasa andning och rörelsesystem

Vinyasa betyder (fritt översatt) andning och rörelsesystem (breathing and movement system). För varje

rörelse sker ett andetag. Exempelvis den inledande Solhälsningen (Surya Namskara A) har nio

andningstillfällen. Inom A V yogan använder man en sammanbindande fysisk övning som binder

samman alla övningarna till ett flöde. Denna övning kallas Vinyasa och är själva grunden i övningarna

i Ashtangayoga. När man andas i uyyayi- andning och samtidigt gör de olika ställningarna bygger

kroppen upp en värme och utövaren börjar svettas. Detta anses inom yogan vara en viktig

reningsprocess som syftar till att både rena kroppen från slagg och gifter (toxiner) men också till att

rena sinnet vilket inom yoga systemet sägs skapa bättre koncentration, stabilitet och lugn. Övningens

meditativitet påverkas också av Vinyasan (Schultz, 2004, s. 12: Räisinen, 2005, s. 59 - 60).

5.2.3 Drishti

Drishti är fokuseringspunkter för ögonen. Viktiga hjälpmedel som hjälper yogautövaren att hålla

koncentrationen vänd inåt samtidigt som det anses bidra till ökad balans. Detta leder till en mer

meditativ upplevelse. Varje ställning har en speciell drishti eller fokuseringspunkt. Nio förutbestämda

punkter finns och dessa är belägna på nästippen, mellan ögonbrynen, på tummarna, naveln, tårna,

fingertopparna, uppåt eller höger och vänster sida (Räisinen, 2005, s. 56).

5.2.4 Prana livsenergi och Pranayama

Prana sägs inom yogan vara en subtil form av energi (livskraft). Prana betyder också andetag. Genom

yogaträning och andningskontroll (pranayama) menar man inom yoga traditionen att ”människans

kropp lagrar och får i sig livskraft, energi som ökar vitaliteten och måendet”. Inom yoga traditionen menar

man att prana kommer in i kroppen i olika så kallade Nadier (nadis) nerv- kanaler i astral-kroppen, ett

yttre lager av människokroppen. Nadi betyder flöde. Det sägs finnas 72 000 nadier eller energi kanaler

i kroppen. Den viktigaste kanalen brukar benämnas: Shushumna nadi. Den går längs ryggmärgen.

Inom yogan menar man att människan tar in prana från maten vi äter, solen och luften vi andas. Den

energin flödar sedan genom alla kroppsdelar och större organ genom energicentrum (chakran) och

nadis och bidrar till immunförsvaret (Schultz, 2004, s. 14, Pegrum, 2006, s. 14).

Pranayama kan liknas vid en nyckel som öppnar sinnet och förändrar det centrala nervsystemet

från dess vanor och vanliga slentrian. Nya tankar kan lättare ta form och mentala blockeringar sägs

kunna lösas upp. Enligt yogatraditionen sägs pranayama också förenkla förmågan till ökad

medvetenhet och andlig utveckling. Den speciella yogiiska andningen sägs även vitalisera kroppen,
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stilla känslor som leder till ökat inre lugn samt skapa mer ”klarhet” i människans sinne (Schultz, 2004,

s. 30).

Att lära sig tekniken att andas rätt är en viktig del av yogan. Inom yogan menar man att andningen

har ett direkt samband med en människas sinnesstämning och dess känslor (Pegrum, 2006, s. 11).

5.2.5 Bandhas kropps- lås

Inom Ashtanga yogan finns det tre så kallade lås (bandhas). Dessa ”kropps- lås” ska vara aktiverade

under hela yogautövningen och de fyller olika funktioner. Bland annat bidrar de till att öka koncen-

trationen hos yoga utövaren men också till ökad balans och styrka vid de olika ställningarna (asanas).

Kroppslåsen fungerar så att yogautövaren aktiverar olika muskelgrupper så att de är påkopplade

samtidigt som yogaövningarna görs. Dessa kropps- lås anses också hjälpa den så kallade prana

energin (livskraften) i kroppen att flöda på ”rätt sätt” och inom yoga läran anses detta omvandlas till så

kallad ”andlig” energi. Kropps- låsen bidrar även till att fokus också vänds ”inåt” mot kroppen istället

för ”utanför” människan. De tre bandhas som brukar omnämnas inom yoga är belägna vid strupen

(halslåset), två centimeter nedanför magen (maglåset) och Mula bandha (bäckenbotten låset) beläget

vid slidans mynning fram till ändtarmen hos kvinnor och vid området mellan genitalierna och anus hos

män. Musklerna aktiveras och dras uppåt, inåt i kroppen. (Schultz, 2004, s. 14-15, 18- 20: Räisinen,

2005, s. 51- 53).

Användandet av kroppslås (bandhas) tillsammans med rätt utförd Vinyasa och välplacerad andning

bidrar också till rytm och flöde i yoga utövningen (Räisinen, 2005, s. 59- 60).

5.2.6 Uyyayi- andning

En annan skillnad mellan A V yoga från andra yogaformer är att man använder en så kallad Uyyayi-

andning (engelska: Victorious den segrande andningen) genom hela träningspasset utom vid

avslappningen på slutet. Andningen inom yogan är central och själva vikten av en jämn och balanserad

andning kan inte nog betonas inom yogatraditionen. Andning ses inom yogan som liv och är det som

är länken till det högre medvetandet. Den lugna och harmoniska uyyayi- andningen sägs inom yoga-

läran vara ”nyckeln till en avslappnad och smidig kropp”. Uyyayi- andningen innebär att yoga

utövaren andas med lugna och jämna andetag in genom näsan med munnen stängd. Då upplevs

andningen djupt ner i halsen och det framkallar ett speciellt ljud. Ljudet av andningen som

uppkommer skall yogautövaren koncentrera sig på och detta sägs leda till ett ökat fokus (Schultz,

2004, s. 13: Räisinen, 2005, s. 50- 51, 60).

5.2.7 Ayurveda

Ayurvediska behandlingar är ofta liktydigt med yoga och den nedärvda indiska läkekonsten Ayurveda
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har starka kopplingar till ett yogiiskt liv. Ayurveda betyder ordagrant livskunskap. (Ayur- liv, veda-

kunskap. En viktig del av yogaövningen är också mat. För yoga utövare rekommenderas ekologiskt

odlade och producerade råvaror och högklassig vegetarisk mat (a. a. s. 21).

5.2.8 Sju energicentrum chakran

Inom yogan anser man att människan innehar olika chakras. Chakra betyder ordagrant skiva eller hjul.

Dessa chakras kan liknas vid energi centrum som finns belägna vid olika delar av kroppen och anses

vara förbundna med de endokrina körtlarna. Om det råder obalans i något av dessa energicentrum,

beror det enligt yoga systemet på en obalans av fysisk, emotionell och hormonell art. Enligt yoga-

läran står varje energi centrum i förbund med olika delar av den psykologiska, andliga och emotionella

utvecklingen. Inom yoga systemet menar man vidare att yoga utövningen löser upp även

känslomässiga blockeringar och balans i kroppen kan då återskapas. Olika energi centrum har olika

symboler, funktioner och tillstånd (se bilaga 4). Genom ett yoga-praktiserande och meditation, sägs

energin gå längs ryggraden genom sju olika energicentrum (chakran) mot ett högre sinnes tillstånd och

till att människans medvetande sägs utvecklas (Schultz, 2004, s. 14, Pegrum, 2006, s. 14)

6. Teoretiska referensram
6.1 KASAM Känsla av sammanhang

Motgångar, krav, konflikter, problem, utmaningar, sjukdom och lidande är en del av att vara människa

och under livets gång drabbas de flesta av oss för att inte säga alla, utav påfrestningar av något slag.

Utmaningar sker under livets gång med olika rytm och med intervall. Aaron Antonovsky, (1923-1994)

var en amerikansk- israelisk professor i medicinsk sociologi. Han intresserade sig bland annat för det

Salutogena perspektivet, friskhetsfaktorer och myntade också begreppet KASAM (känsla av samman-

hang). I sin bok Hälsans mysterium (2007) lyfter författaren fram att motståndskraften hos människan

i stor utsträckning beror på i vilken utsträckning han/hon upplever tillvaron som meningsfull, begriplig

och hanterbar. Antonovsky ställde sig frågan vad det var för faktorer som gjorde att somliga

människor växte, utvecklades med utmaningar och ägde kapacitet att klara svåra påfrestningar, medan

andra blir sjuka? Utifrån detta växte hans teori om KASAM – begreppet under 1970- talet fram.

Begreppet innefattar tre huvudkomponenter. Dessa komponenter är: begriplighet, hanterbarhet och

meningsfullhet.

1. Begriplighet innebär i vilken utsträckning en människa upplever yttre och inre stimuli som

sammanhängande, strukturerade och förståndsmässigt korrekta. En människa med högre

känsla av begriplighet lever med en förväntan att det som ska komma i framtiden är

förutsägbart och att de överraskningar som dyker upp är möjliga att förklara.

2. Hanterbarhet handlar om i vilken grad en människa upplever att det finns tillgångar inom och

utanför en själv och om man med hjälp av dessa tillgångar, kan möta de krav som ställs.
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Människor med hög känsla av hanterbarhet ser inte sig själva som offer för omständigheter

och tycker inte heller att de är orättvist behandlade.

3. Den tredje komponenten i KASAM - begreppet är meningsfullhet. Det vill säga vikten av att

vara delaktig samt medverka i de processer som skapar livets vardagliga erfarenheter. En

annan viktig del av detta är också människans upplevelse av att livet har en känslomässig

innebörd som gör att livets krav ses som utmaningar värda att investera och engagera sig i.

(Antonovsky, 2007, s. 43- 46).

Antonovsky tog upp både risk och hälsobefrämjande (skydds-) faktorer (a. a. s. 31). Vad var det

som gjorde att vissa människor trots stora påfrestningar orkade och klarar sig bättre än andra? Vad

hade de för förmågor som de andra inte besatt? Antonovsky menade att ”överlevarna” kände en ”stark

känsla av sammanhang” och att detta ökade deras chanser till att klara sig genom även de svåraste av

upplevelser. Läkaren Peter Strang (2007) som fördjupat sig i Antonovskys teori lyfter fram att

KASAM kan ta sig många uttryck. Strang menar vidare att i grunden handlar en känsla av

sammanhang om att höra hemma någonstans, både i den verkligt upplevda vardagen men också på ett

existentiellt plan. Han hävdar att en människa som känner mening också upplever att han/hon har

något att kämpa för. Upplever människan den nedlagda energin vara värd prestationen kan detta leda

till ökade resurser och ökad styrka hos individen. Peter Strang anser vidare att ”en stark KASAM kan

bära en människa medan motsatsen bryter ner henne” (Strang, 2007, s. 145- 146).

7. Resultatredovisning
7.1 Presentation av intervjupersonerna
Hanna
Hanna är 43 år gammal. Hon är gift och har tvillingar som är fyra och ett halvt år gamla. Familjen bor

på Södermalm. Hanna har yogat sedan 1994 och gått på gravidyoga under båda graviditeterna. Hanna

arbetar på ett produktionsbolag och har läst filmvetenskap efter gymnasiet samt reklam och

marknadsföring på universitetet. Hanna tränar yoga en gång per vecka och har tränat A V yoga i tre år.

Liv
Liv är 37 år gammal. Hon är änka och mamma till två döttrar som är fyra och sju år. Pappan dog för

två och ett halvt år sedan. De bor i Vasastan. Liv arbetar som barnmorska och är utbildad

gymnastiklärare. Hon är utbildad vid Lunds universitet. Liv har även en yoga instruktörs utbildning.

Hon tränar A V yoga minst en gång per vecka och har gjort det regelbundet i fem år.

Francine
Francine är 39 år. Hon är gift och har en dotter på fyra år och en son på sex månader. De bor i en

trerumslägenhet på Kungsholmen. Francine har jobbat i skivbutik i hela sitt liv och varit

butiksansvarig. Hon har också behörighet att instruera nybörjare i A V yoga. Francine är även SPA -
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terapeut, utbildad vid Axelssons. Hon har tränat A V yoga i 10 år och gör det cirka två gånger per

vecka. För närvarande är Francine föräldraledig.

Zarah
Zarah är 36 år gammal. Hon är gift och har två barn som är fyra och sex år gamla. Familjen bor på

Kungsholmen. Zarah arbetar heltid som fotograf och inom media. Hon har bland annat studerat vid

Stockholms universitet. Zarah tränar A V yoga en gång i veckan sedan tre år tillbaka.

Sandra
Sandra är 33 år gammal. Hon är gift och har två barn. Det yngsta barnet är fem månader och den äldste

två och ett halvt år. De bor i en trea i Vasastan. Sandra har tidigare arbetat som arkitekt och är utbildad

i Paris och på Stockholms universitet. Sandra tränar A V yoga en till två gånger per vecka sedan fem

år tillbaka. Hon har också cirka 20 års erfarenhet av meditation. För närvarande är Sandra

föräldraledig.

Maria
Maria arbetar som läkare på en akutmottagning och är 44 år. Hon har tidigare arbetat på

behandlingshem under flera år. Maria är ensamstående med en dotter på sex år. Familjen bor på

Östermalm. Maria har yogat i cirka 30 år och praktiserat A V yoga i åtta år och tränar en till två gånger

per vecka.

Yasmina
Yasmina är 35 år och arbetar som psykolog. Hon är sambo och har en son på tre år. Familjen bor i

Bromma. Yasmina är också utbildad Steg- 1 terapeut i kognitiv beteende terapi. Yasmina tränar A V

yoga cirka en till två gånger per vecka och har gjort det i åtta år.

Ylva- Li
Ylva- Li är 36 år gammal. Hon är sambo och har en dotter som är fyra år. Familjen bor på Gärdet.

Ylva- Li arbetar som designer och är utbildad på Forsbergs. Hon har tränat A V yoga i fem år och

tränar i genomsnitt två gånger per vecka.

7. 2 Tema: Hur mödrarna har påverkats av sin Ashtanga Vinyasa
yoga träning i sitt förhållande till stress

Mödrarnas upplevelser av stress
Samtliga av mödrarna upplever att de har erfarenheter av negativ stress och att de också påverkas

negativt av stress. Stress har skapats när de högt ställda kraven på dem inte varit likställda med deras

möjlighet till att genomföra uppgifterna. Sex av mödrarna tar upp att det främst är upplevd stress i

samband med att ”hinna till dagis i tid” och att ”kombinera ett ansvarsfyllt arbete och deadlines med

att vara småbarnsförälder”. Upplevelsen av ha ”för många” åtaganden att klara av samtidigt var en
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starkt bidragande faktor till stress hos sex av mödrarna. Dessa kvinnor beskriver att de har alla oroats

av att känna att ”tiden inte räcker till”:

Sandra

Stress för Sandra innebär bland annat ”hjärtklappningar”, att hon blir ”lättirriterad och får kort stubin”.

När Sandra arbetade som arkitekt och ”hade deadlines, åkte hem till människor för konsultation” och

så vidare upplevde hon ”ofta en stress”. Hon hade precis avslutat sonens inskolning på dagis och hade

påbörjat ett nytt arbete. Ofta satt Sandra i bilen och blev ”stressad i bilköer”. Hon kände att hon ”inte

kunde säga till de kunder” hon åkte hem till att hon var ”tvungen att åka för att hinna hämta sonen på

dagis klockan tre”. Detta blev ett ”återkommande stressmoment” för henne. Sandra började ”sova

dåligt om nätterna” och upplevde att arbetet krävde mycket av henne och att det ställdes ”alltför höga

krav”. Sandra upplevde det som ”stressande att få allting att gå ihop”. Hon fick också magkatarr i

samma veva. Hon mår ”mycket dåligt av stress”. Till slut sade Sandra upp sig från jobbet.

Trots att jag hade sagt upp mig, kunde jag inte släppa jobbet. Jag fortsatte
drömma mardrömmar på nätterna om mina arbetsuppgifter, mina kunder,
om att jag hade glömt någonting… Jag orkade inte ha den stressen som
jobbet gav mig. Att vara yrkesarbetande småbarnsförälder och kombinera
det… är inte lätt.

Ylva- Li

Ylva- Li blir stressad när det är ”för många saker att göra samtidigt”. Hon jobbar som designer med

deadlines. Om det krävs mycket av henne på arbetet samtidigt som det är ”viktiga räkningar som ska

betalas och viktiga tider att passa” upplever Ylva- Li att det blir en ”stress som tär” på henne. Hon kan

också känna ”en stress om hon inte hinner träna A V yoga”. Hon menar att moderskapet kräver ett

”stort engagemang som kan vara extra jobbigt när någon av föräldrarna eller båda blir sjuka”. Ylva- Li

fick ”värk i musklerna” när hon var som mest stressad, ”minskade i vikt och hade sömnsvårigheter”.

Hon ”oroade sig för jobbet, framtiden” och ”mådde inte bra”. Ylva- Li var under en period

”sjukskriven för stress och utmattningsproblem och fick rådet av läkaren att börja med avslappning

och yoga regelbundet”:

Ibland tror jag att det skulle vara lättare att bo på landet. Det är så stressigt
ändå i en storstad. Den här medmänskligheten finns faktiskt inte alltid i
Stockholm. Man kan känna sig i vägen när man kommer med barnvagnen.
Det är ett stressat samhälle vi lever i. Folk kan vara riktigt otrevliga.

Fem av mödrarna uppgav att deras sömn påverkas och försämras vid stress vilket gör att deras

möjlighet till återhämtning ytterligare försämras. Även sömnen upplevde alla fem försämrades i och

med att de blev småbarnsföräldrar och bland dessa mödrar var just sömnbrist ett återkommande tema

som de ”haft problem med”. För tre av dem berodde sömnproblemen på ”upplevd stress på arbetet.”.

För de andra två berodde det på att ”barnen haft problem med att kunna sova” vilket drabbat även

dem.
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Hanna

Hannas har tvillingar som är fyra och ett halvt år gamla. Ingen av de båda barnen sov bra de första

åren så det blev ”fyra år av sömnlöshet” vilket ledde till stor stress. Hon menar att ”hjärnan får sig en

ordentlig smäll”.

Att vi fortfarande är gifta är ett under… (skratt). Jag trodde att det var andra
saker som var jobbiga innan jag blev förälder men det här med sömn. … Jag
var helt besatt av sömn. Det är först nu barnen sover bra. Det tog fyra år. Jag
var alltså aggressiv… när någon sa att deras barn sov så bra och vi aldrig
fick göra det…

Maria

Marias arbetar som läkare och hennes upplevelse är att det är ”mycket tids -stress i vårt samhälle

idag”. Hon ser också samband mellan hur ”stress påverkar både kropp och psyke” och menar att ”man

kan bli sjuk av stress”. Maria har själv ”erfarenhet av sömnproblem relaterat till stress” och anser att

”sömn och stress hänger ihop” och att man får ”sämre sömn av stress”. Hon nämner också att det är

”viktigt med fysisk träning för en god hälsa”.

Återkommande under intervjuerna var att majoriteten av mödrarna upplevde sig bli ”sämre mödrar”

vid stress. De menade att förhållningssättet till de egna barnen blev sämre vid stress. ”Bristande

tålamod” lyfte sex av dem bland annat fram. Stress påverkar mödrarna negativt. De lyfte fram att de

vid stress upplevde ökad ”irritabilitet”, ”trötthet”, ”värk, ont i kroppen”, ”ilska”, ”otålighet” och som

en intervjuperson beskrev det, att hon känner sig ”som en usel mamma”:

Zarah

Zarah upplever att hon vid stress känner sig som ”en usel mamma” och att det ”kan bli aggressivt och

irriterat”. Att hon blir ”mer otålig och arg på barnen”. Tidigare kunde hon också bli ”otrevlig mot

andra människor vid stress”. Hon anser inte att det finns något positivt med stress utan att stress ofta

innebär att människor bara blir irriterade. Zarah kan själv känna av det i kroppen som värk när hon

upplever stress. När hennes äldsta barn var i trotsåldern föddes det yngsta och hon upplevde att hon

”inte kunde hantera det utan gick över gränsen och blev arg”.

Framförallt på den stora. Det kändes fruktansvärt i mig. Att jag kunde ha de
här fruktansvärda sidorna i mig… men allt var så nytt… Att också se de här
sidorna, att jag hade de här fruktansvärda sidorna i mig själv. Den här lilla
två-åringen triggade verkligen igång det.

En av mödrarna har upplevt ett dödsfall. Hon blev plötsligt änka med två små barn och efter kort tids

sjukskrivning skulle hon ensam sköta ekonomi, hushåll, hantera och stödja barnen i deras sorg och

vara en yrkesarbetande ensamstående mamma. Hon upplevde situationen som det mest stressfyllda

hon någonsin upplevt:
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Liv

Livs makes bortgång var plötslig, oväntad och en ”mycket stressande situation”. Hon anser att ”yogan

hjälpte henne igenom det” trots att det självfallet var en oerhört smärtsam och svår tid. Liv ”tror inte

att hon skulle ha hanterat det lika bra utan yogan”:

Det var ju i särklass det svåraste jag gått igenom. Hade det hänt innan yogan
kan jag tänka mig att det hade varit svårare att ta det. Yogan hjälpte mig
igenom det… Stor skillnad… Det var svårt nu också men jag kunde se det på
ett djupare plan. Lite koppling till buddhism. Ett annat sätt att förhålla sig till
döden. Jag kan tillåta mig att vara både sorgsen och arg men yogan hjälper
mig att ta mig igenom det.

Hur mödrarna har påverkats av sin Ashtanga Vinyasa yoga träning i sitt
förhållande till stress

All åtta uppger att de påverkats av Ashtanga Vinyasa yogan i sitt förhållande till stress. Samtliga

beskriver hur de ”känner sig lugnare, mer harmoniska och starkare både fysiskt och psykiskt efter

yogautövning”. Mödrarna upplever sig också känna minskad stress och färre spänningar i kroppen.

”Ett lugn, ökad mental balans, större glädje” och ”mer empati för andra” har varit återkommande

teman som mödrarna tagit upp under intervjuerna och som dem anser till stor del beror på A V yogan.

Under intervjuerna framkom att samtliga anser sig påverkas ”negativt av stress”. En av mödrarna

tycker dock att det finns något bra i stress då hon ”arbetar bättre med deadlines”. Men att hon oftast

upplever stress som något negativt .

Sandra
Sandra upplever att A V yogan gör att hon ”orkar lite mera”. Hon bär med sig ”den sköna känslan”

efteråt och upplever att hon blir mer ”balanserad, lugn och kan hantera stressande vardags situationer

mycket bättre när hon yogat”. Hon skulle ”helst vilja yoga tre gånger i veckan” då hon ”upplever en

ökad harmoni i kropp och psyke”. Hennes A V yoga träning innebär att hon då hon får ”fokusera på

sitt eget inre, släppa allt annat och sjunka in i sin egen andning”. Detta ger henne ”ny energi och ökad

styrka både psykiskt och fysiskt”. Hon upplever en ”abstinens” om hon inte yogar och berättar vidare

att det är jobbigt när hon blir ”förkyld eller sjuk på annat sätt”, då hon ”inte kan träna”.

Sex av de intervjuade kvinnorna upplever att de påverkats av A V yogan såtillvida att de blivit bättre

på att ”leva i nuet”. De känner sig mer ”närvarande” och upplever sig ”hantera stress bättre på grund

av träningen”:

Yasmina

Yasmina arbetar som psykolog och möter dagligen patienter som är i behov av hjälp och stöd. Hon

upplever sig som ”en lugn person” men oavsett det tycker hon att det finns stressmoment när det är

”mycket att hinna med på jobbet” och att hon skulle ”vilja vara mer närvarande i sonens liv” vilket kan
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stressa henne. Yasmina anser dock att yogan ”hjälper henne att inte grubbla så mycket över det

förflutna eller oroa sig över framtiden”:

Jag hade säkert hållit på med någon annan träningsform om jag inte hade
börjat med yogan men jag är inte säker på att jag skulle vara lika rörlig i
kroppen. Jag skulle definitivt inte vara lika närvarande som jag är idag om
det inte vore för yogan. Jag är mycket här och nu. Tror att yogan har
påverkat mig där.

Zarah

Zarah känner sig ”mer balanserad, starkare och mer harmonisk av träningen”. Hon ”tycker om att

kroppen sträcks ut”. Hon upplever också att yogan påverkar henne vid stress:

Tror att yogan hjälper mig att bli mindre stressad. Det kan vara svårt att
särskilja… Om det är yogan eller vad det är men jag känner mig bättre efter
ett yogapass. Jag har blivit lugnare. Hanterar stress bättre, gladare. Svårt att
peka på om det är personlig utveckling eller yoga men jag mår så mycket
bättre efter yoga-träning. … Det känns bra att jag hittat en träningsform som
påverkar mig till att bli en lugnare och förhoppningsvis bättre mamma.

Francine

Francine nämner att hon ”kan få ont i kroppen av stress och inte alls mår bra av stress”. Hon är

övertygad om att A V yogan ”hjälper” henne. Hon upplever en ”förbättrad koncentration” som hon

menar är yogans förtjänst. Francine tycker också att hon blivit lugnare som person. Maken kan annars

skämtsamt beskriva henne som en ”ADHD - person”. Hon tycker om att det är ”tydlig struktur i A V

yoga”, ”gamla kunskaper” och tycker själv att hon ”påverkats på många plan”. Francine tycker också

att hon ”sover bättre på grund av A V yogan” och att hon ”tar hjälp av sin uyyayi- andning om hon har

svårt att somna in på kvällen”.

Två av mödrarna lyfter fram kopplingen mellan Mindfulness och yoga och vill båda fördjupa sig mer i

medveten närvaro:

Ylva- Li

Ylva- Li började träna yoga mer regelbundet efter att hon ”gått in i väggen” och känner stor

tacksamhet mot läkaren som ”fångade upp hennes stressproblem”. Hon gick ”under sjukskrivningen

även i Mindfulness- baserad kognitiv psykoterapi” som hon tycker har hjälpt henne ”parallellt med A

V yogan”. Ylva- Li upplever att yogan hjälpt henne mycket och att hon ”tar det mycket lugnare idag”.

Hon anser att hennes förhållande till stress har förändrats såtillvida att hon ”lärt sig andas på ett helt

annat sätt genom yogan” och att hon ”känner direkt om det är stressigt och kan stanna upp och bromsa

ner bättre”. Regelbundet lyssnar hon på Yoga Nidra, ett avslappningsband hon fått av sin yoga lärare.

Jag var den här duktiga flickan som bara körde på. Till slut sade kroppen
ifrån. Yogan hjälper mig att känna in när stress är på väg. Jag har också
blivit bättre på att säga nej till andra och inte vara så duktig hela tiden. Jag är
mer rädd om mig själv idag och väljer att hellre komma sent än att stressa.
Jag var helt slut innan sjukskrivningen. Helt utmattad.
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Fem av intervjupersonerna lyfter fram att stress påverkar deras andning negativt och att A V yogans

speciella uyyayi- andning påverkar dem så att de blir ”lugnare, slappnar av bättre” samt blir ”mer

koncentrerade och fokuserade”:

Maria

Maria blir tröttare av stress. Hennes upplevelse är att ”stressen gör att man håller tillbaka andningen”

och att yogan gör att den ”spontana andningen kommer igång”. Maria menar vidare att andningen är

så ”själv- läkande för kroppen”. Maria har själv erfarenhet av sömnsvårigheter och tycker att A V

yogans uyyayi- andning hjälpt henne.

Yogan gör att man lättare slappnar av. Den här andningen (uyyayi)är fantas-
tisk. Om jag någon gång har svårt att sova använder jag mig av den och det
hjälper.

Alla åtta tror att A V yoga säkerligen påverkat dem ”mentalt”. Återkommande intervjusvar har varit

”ökad balans mentalt” och ett ”bättre sätt att hantera stress och konflikter”. Tre av dessa åtta mödrar

menar dock att det också kan ”hänga ihop med personlig utveckling, ålder, att bli förälder,

livserfarenheter och mognad”. Med andra ord inte bara på grund av A V yogan men samtliga

intervjupersoner berättar att A V yogan har inneburit en starkt bidragande faktor till att de påverkats

”mentalt”:

Hanna

Hanna upplever att hon ”blivit expert att hålla sig utanför konflikter”. Hon ”tror att yogan påverkat”

henne men också att hon ”blivit äldre, mognare”. Det hon tycker är det ”mest tydliga” är att hon

”känner styrka i både kropp och psyke”. Hanna menar att yogan ger henne ”ökad balans mentalt som

påverkar också hennes förhållande till stress”.

Själva sorteringen… man sorterar känslor, tankar på ett mycket bättre sätt
efter ett yogapass. Jag var mer impulsiv och extrovert när jag var yngre.
Självklart har livserfarenheter påverkat mig men yogan också.

Stressmoment i vardagen som småbarnsförälder

Samtliga av de tillfrågade upplever att det finns stressmoment i vardagen som småbarnsförälder. Tre

av de tillfrågade har känt oro över hur deras barn har det på dagis. Två av dem tycker att den stora

utmaningen ligger i att inte ”räcka till” som förälder och inte kunna ge barnet/n allt vad de behöver.

Sex av mödrarna nämner att ”dagis lämningar och hämtningar” innebär ”stress” moment. Samtliga

upplever ”tids stress”:
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Sandra

Sandra upplever att det finns ”många stressmoment i vardagen som småbarnsförälder” och att det

främst ”beror på den stress som råder i vårt samhälle”. Hon upplever också stress över att hon ”oroar

sig över hur sonen har det på dagis” och att det kan vara ”jobbigt”.

Att bara komma iväg till dagis kan vara stressande… Han ska inte ha den där
tröjan, skorna kliar, byxorna sitter fel. Allt blir fel. Han vill se på det där pro-
grammet, inte den mössan och så ligger hon och skriker och är hungrig eller
för varm eller så. Det är jätte stressigt på morgonen…

Liv

Liv menar att det svåra ligger i att ”räcka till” som mamma när hon ”jobbar mycket, kommer hem och

är ganska trött egentligen”. Hennes barn har också en ”sorg efter pappans bortgång” så Liv ”ägnar

även mycket tid till att finnas för dem, stödja dem i deras sorgearbete och lyssna på dem”. Ibland

”ryker barnen även ihop och hon måste ingripa”. Liv har ett bra nätverk som ”tack och lov som

hjälper” henne.

Att räcka till… Att vara mamma kombinerat med att betala räkningar, laga
mat, tvättstugan, (skratt) vilka gympapåsar som ska med, vilka kalas de ska gå
på. Mycket kan vara stressande. Det är så många bitar att vara förälder. Så
många bitar.

Majoriteten av mödrarna återkom till att det var svårt att kombinera yrkeslivet med att vara

småbarnsförälder:

Yasmina

Yasmina upplever en ”stor utmaning i att hon skulle vilja vara mer där med honom” (sonen). Hon

arbetar heltid som psykolog och när sonen är sjuk kan hon oroa sig för ”vad som händer på jobbet

nu?”. Det kan vara ett högt tempo på arbetsplatsen med många viktiga moment. Hon kan uppleva en

”otillräcklighet” i att hon inte vet vad som händer sonen när hon inte är närvarande och Yasmina är

mån om att det ”inte ska vara för långa dagar för honom på dagis”.

Upplevelsen av ha för många åtaganden att klara av samtidigt var en starkt bidragande faktor till stress

för sex av mödrarna. De sex har alla plågats av att känna att ”tiden inte räcker till”:

Ylva- Li

Ylva- Li upplever att det ”oftast blir stressigt när de ska till dagis”. Hon och andra dagisföräldrar

upplever också en ”brist på förståelse från dagispersonalen vilket är frustrerande”. På jobbet finns det

en större acceptans men hon tar upp att hon har ett ”krävande arbete med mycket ansvar som kräver

fokus non- stop”. Ylva Li lyfter även fram att det är ”ett heltids jobb att bara vara förälder” och

upplever att hon och hennes sambo var ”oförberedda på hur mycket engagemang och tid som krävs”.

Hon vill vara med sin dotter mycket mer än vad arbetet tillåter idag och kommer att gå ner i arbetstid
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då hon ”mått för dåligt av att arbeta 100 %”. Ylva- Li är ”mån om att dottern ska ha det bra och kan

oroa sig” över om något ska hända dottern. Hon kan periodvis bli ”mycket trött” när hon arbetat heltid.

Hon menar att ”tiden till att vara ensam är mycket begränsad” och att hon egentligen behöver ”mer

egen tid i tystnad”:

Tid är ständigt en bristvara som mamma. Det är tufft när man har ett barn
som inte vill sitta still i vagnen eller som inte vill klä sig… Det är
utmanande som förälder om man har lite tid mellan dagis och arbete. Vårt
samhälle är inte byggt för att ha små barn, tänker jag ibland…

Fyra av de tillfrågade nämner att de önskar mer kontakt med ”likasinnade” som själva utövar yoga och

har liknande intressen. Tre av mödrarna anser att stress gör att de inte ”orkar med andra” människor.

Samtliga upplever det som positivt ”att gå iväg till yogastudion, lämna hemmet för en stund” och vara

i ”ensamhet” med sig själva. Hälften av de intervjuade anser att de trivs med att det finns ”andra

yogautövare” på yoga studion och att de har upplevt en ”tyst gemenskap” med ”dem”:

Ylva- Li

Ylva – Li kan också känna att hon ”behöver träffa likasinnade” och tycker att det periodvis kan tära på

henne när hon ”måste vara social” med människor som hon ”inte upplever samhörighet med”. Hon

menar att det kan hänga ihop med den upplevda stressen, att hon är ”för stressad för att orka med

andra”:

Ibland blir det för mycket med alla människor hela tiden. Då vill jag bara
träffa likasinnade och orkar egentligen inte med så många andra. Ibland vill
jag bara vara jag, ensam. Det är svårt att få till det i vardagen. På yogacentret
är det ok att vara tyst eller inte.

7.3 Tema: Hur mödrarna har påverkats av Ashtanga Vinyasa yogan
Alla åtta intervjuade lyfter fram att de ”påverkats fysiskt” av A V yogan. Samtliga intervjuade anser

att A V yogan är ”fysiskt krävande” men att de ”tycker om det”. Fem av intervjupersonerna tar under

intervjuerna upp att ”lederna sträcks ut” på ett bra sätt. Samtliga känner sig ”smidigare, starkare och

mer rörliga” när de tränar A V yoga:

Sandra

Sandra har en ”Whiplash skada och har fått överrörliga leder”. Hon anser att A V yogan gjort att

hennes ”leder blivit mjukare” och att hon ”blir mindre stel i hela kroppen”. Hon nämner ett flertal

gånger under intervjun att hon tycker att det ”känns jätte skönt när lederna sträcks ut” och att hon

”älskar att träna yoga”. Sandra upplever att hon får en ”endorfin- kick av träningen, känner sig

starkare, mer harmonisk och att det är avslappnande”. Sandra har ”slutat med all träning sedan hon

började m A V yogan”, förutom att ”jogga utomhus på somrarna”. Hon berättar vidare att hon ”inte

behöver annan träning”. Sandras upplevelse är att det är en avslappnad stämning på yogacentret, ”att

man kommer som man är och alla pratar med varandra” och Sandra ”känner sig hemma i miljön”. Hon
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”tycker också om Indien och yogans filosofi”. Sandra började med meditation på eget initiativ genom

att gå till ett buddhistiskt tempel. Det var ”buddhist munskar som lärde ut meditation” och det var

”redan på mellanstadiet”. Hon har varit vegetarian sedan 14- års ålder. Sandra upplever att yogan även

ger henne ”den meditativa delen i kombination med krävande fysisk träning”.

Jag blir stark och smidig av yogan. Min kropp saknar träningen om jag inte
tränar på några veckor. Yogafilosofin är inget nytt för mig. Yoga passade mig
och den livsstil jag redan hade. Jag blir nästan aldrig sjuk när jag tränar mera
aktivt. Det måste vara en renande process. Man känner sig fräsch, får bättre
hållning. Sömnen blir bättre, man lär sig avslappningstekniker. Jag har lärt
mig att slappna av och hålla kroppslåsen genom yogan.

Tre av mödrarna menar också att de påverkats fysiskt av A V yogan såtillvida att de gått ner i vikt. De

upplever att A V yogan kraftigt har ”bidragit till det”. Majoriteten av mödrarna hävdar att de lättare

kan förhålla sig till ”konflikter” och olika typer av upplevda ”problem”:

Hanna

Hanna upplever att hon ”får en balans i hjärnan”. Något som gör henne ”fruktansvärt upprörd” kan

efter ett yoga pass göra att hon ”sorterar bättre, blir mer balanserad och harmonisk”. Beteende mässigt

tycker hon att det är ”jätte skillnad” när hon tränar eller när hon inte gör det. Hennes erfarenhet är att

”yogan påverkar tankeverksamheten”. Hon nämner även att A V yoga kan ”verka föryngrande på

människan”. Hanna anser att hon ”blivit expert på att hålla sig utanför konflikter med yogans hjälp och

kan annars nästan vara mördarhund när det är som värst”. Hanna berättar vidare hur hon också har

påverkats av A V yogan såtillvida att hon ”lättare går ner i vikt”. Hon tycker att A V yogan ”verkligen

hjälpt henne där att gå ner gravid- kilona efter graviditeten”. Hon menar att yogan påverkar

ämnesomsättningen.

Den träningen påverkar grymt hur man går ner i vikt. Den här A V yogan
biter viktmässigt på ett helt annat sätt än annan yogaträning. Att träna för
mig är ett val jag gjort för jag står inte ut med att vara otränad.

Tre av kvinnorna tog under intervjuerna upp att de påverkats ”andligt” av sin träning på så sätt att de

upplever en ”förbättrad intuition” och ”mer empati för andra människor”:

Liv

Liv anser att yogan hjälpt henne ”att fokusera”, att ”empatin har utvecklats” och även hennes

”intuition”. Hon menar att hon idag har ”lättare att sätta sig in i andra människors situation”. Hennes

upplevelse är att hon tycker att ”empatin har utvecklats även i förhållandet till grannar, på jobbet, alla”

hon ”möter”. Hon menar att yogan påverkar människor på ”ett djupare plan” och att ”samhörigheten

till andra varelser förstärks genom alla de olika övningarna”. Liv älskar ”helheten inom yogan” och

saknar träningen de gånger hon inte har möjlighet att gå. Hon beskriver under intervjun hur hon

”påverkas i sitt förhållande till andra stressande situationer i livet”:

Att kunna fokusera… Att vara i nuet - här och nu och ta tillvara på det.
Självklart går det upp och ner. Det känns mer inombords. Yogan… känner
mig mer avslappnad, avstressad ett lugn som finns på insidan. Det är min
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upplevelse. Jag får perspektiv. Jag kan lättare släppa saker. Jag kan tänka på
saker men behöver inte älta det. Vad är viktigt, vad är mindre viktigt? Jag lär
mig att prioritera. Har fått jätte stor hjälp till det genom yogan.

Maria

Maria arbetar som läkare och har praktiserat olika typer av yoga sedan 30 år tillbaka. Hon ”känner för

att träna fysiskt och få smidighet, koncentration och styrka”, vilket hon tycker att A V yogan bidrar

till. Maria kom i kontakt med A V yogan ”genom kontakter” och ”varit i Indien och på yoga läger på

sommaren i Hälsingland”:

Jag har alltid varit intresserad av hälsa och att sköta min kropp. Även av
andlig hälsa. Yoga passar mig bra. Jag började med att göra solhälsningarna
varje dag.

Maria känner sig ”stärkt efter ett yoga pass”. Ibland tränar hon mer intensivt två till tre gånger per

vecka men det beror på om hon kan göra det ”rent tidsmässigt”. Hon menar vidare att ”A V yoga är ett

bra sätt för henne att komma till rätta när man mår dåligt också vid kriser och krissituationer”:

När en relation tar slut eller när någon dör. När något allvarligt händer. Då är
det jätte bra med yoga. Ibland är det meditation som är bra, ibland yoga. Det
har hjälpt mig.

Maria ”tycker om den lugna och stimulerande miljön man får på ett yoga center”:

Direkt när man kommer in genom dörren… Det är skönt. Man kommer bort
från allting. Närvaro. Det saknar jag verkligen om jag inte yogar.

Hon berättar vidare att ”yogan vitaliserar kroppen och andningen”. Att ”man går ner djupt i

koncentration, in i sig själv”. Hon menar att ”man andas djupare, slappnar av” och får ”ökat fokus och

koncentration”. Maria upplever också att det också påverkar ”anden”:

Känner mer närvaro. När jag andas tar det fokus från andra saker. Det blir
en djup koncentration. Det utvecklar en och gör att man kommer närmre sig
själv, sin ande.

Maria upplever att hon också ”blivit mindre dömande i relationer”:

Inser att vi alla faktiskt hör ihop. Vi lever på samma planet. Det är ändå ett
riktigt elände i världen idag. Känner att det är viktigt att börja med sig själv.
Det har blivit lättare att koppla av för mig, sedan jag börjat med yoga.

Maria är intresserad av vad de olika effekterna är av olika ställningar. Hon menar att yogan känns

”terapeutisk”:

På cellnivå, hormonerna. Som i skulderstående till exempel då påverkas
körtlarna. Det är intressant. Jag är intresserad av det som händer i kroppen.
Vad som gör en mer balanserad och harmonisk. När det är balans hormonellt
då känner man det i kroppen. Balans i kropp och själ. Balans i alla känslor.

Samtliga av de intervjuade anser att de efter ett A V yoga pass upplever sig ha ”bättre koncentration

och fokus”. Fem av dem uppger också att de känner sig mer ”avslappnade i kroppen” och att de ”bär
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med sig yogan efteråt”. Tre av anser vidare att de har haft ”hjälp av A V yogan under förlossnings-

arbetet”. En av intervjupersonerna menar dock istället att hon ”inte hade någon hjälp alls av A V

yogan under förlossningen”.

Yasmina

Yasmina brukar planera in träningen i anslutning till jobb. Tidsmässigt är det viktigt att det är nära till

yogacentret för henne. Hon tycker att yogan ger henne ”fokus, lugn, koncentration, styrka och

smidighet”. Yasmina känner sig ”behaglig till mods” efter en yoga klass och anser att ”yogan

balanserar tillvaron”. Hon upplever att det är ”en tid man får ge sig själv och sin kropp”. Yasmina

”jobbar annars mycket” och ”möter många människor i arbetet” som psykolog. Ibland kan hon efter

träningen vara ”helt utmattad efteråt, genomsvettig och ibland pigg men alltid balanserad i kroppen

efteråt”. Hon anser att träningen passar henne bra och hon ”vill göra mer yoga sedan när hon får mer

tid”. Yasmina upplevde att det var det var ”jätte skönt att gå på gravid yoga”:

Man kunde sitta där med sin stora mage. Det var så lugnt. Den där tiden att
bara vara stilla med sig själv och magen. Den fick jag mest på
yogaklasserna. Då kändes det jätte skönt med det där med Buddha figurer,
rökelse och tingel tangel… Att bara sitta där och klappa på sin stora mage…
(skratt)

Zarah

Zarah har inte gått in ”teoretiskt i yogan” men hon tror att hon har blivit ”mer empatisk, inte lika ego-

centrerad som tidigare”. Hon förmodar att det också ”hänger ihop med mammarollen”. Zarah

beskriver vidare hur hon har blivit ”mer positiv och fått en mer positiv grundinställning till människor

över huvud taget”. Hon känner sig ”avslappnad i kroppen” av yogan och ”glad” efter ett yogapass.

Zarah tycker att A V yogan har ett väldigt ”skönt flöde”. Hon återkommer under intervjun flera gånger

till att man i A V yogan ”är i rörelse hela tiden” och att ”fokuseringen på andningen” leder till ”ökad

koncentration samtidigt som det är avkopplande”. Zarah menar att hon ”även på jobbet” påminner sig

om ”kroppslås, andning” och att det fungerar bra för henne. Hon anser att ”yogan finns med” henne

även efteråt på jobbet. Zarah upplever också att hon ”blivit mer medveten om sin kroppshållning och

hur hon håller magmusklerna”. Hennes arbete innebär annars ”mycket data och stillasittande”. Zarah

menar att ”ryggen skulle paja om hon inte yogade”. De gånger hon hoppar över yogan får hon ”ont i

ryggen och blir mer stel i kroppen”. Zarah tycker också att ”yogan hjälper vid smärta och att uyyayi-

andningen hjälpte under båda förlossningarna”:

Vid förlossningen… det hjälpte mig att fokusera på andningen. Att kunna
sjunka in i andningen och inte få panik över smärtan. Jag hade ingen smärt-
lindring alls vid min andra förlossning. Det tror jag hade med yogan att göra.
Jag var öppen för smärtlindring men den behövdes inte.

Zarah anser att det känns som ”en inre massage i kroppen när hon yogar”. Hon menar vidare att hon

”blir lugnare, känner sig helt avslappnad och att det känns väldigt skönt i kroppen”. Kotorna i nacken

till exempel berättar hon, ”verkligen sträcks ut i skulderstående och plogen”. Zarah har också blivit
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mer ”medveten” om vad hon ”äter och tror att yogan påverkat även där”. Hon nämner vidare att

”känsligheten för dålig kost ökar” sedan hon började med yoga och att hon numera ”inte mår bra av

godis och sötsaker”. Zarah vill att hennes kropp ska må så bra som möjligt och vill därför inte äta

onyttigt. Helst skulle hon vilja yoga varje dag men hon hinner inte:

Ryggen tar stryk om jag inte yogar. Det börjar göra ont i axlarna. Känner
mig stelare i hela kroppen. Blir nästan sur på mig själv när jag hoppar över
yoga-träningen.

Ylva- Li

Ylva- Li upplever att yogan gör att hon känner sig ”lättad, smidig i kroppen och mer balanserad”. För

henne är det dock ”främst det mentala som påverkas”. Hon har ett ”stort behov av att vara ensam”.

Ylva- Li vet att hon är ”känslig för stress”. Hon blir ”lugnare och mindre mottaglig för irritations

moment”. ”Värken i kroppen” som hon kan ”uppleva vid stress” minskar också med ”hjälp av A V

yogan”. Hon ”tycker mycket om avslappningen på slutet och gör avslappning hemma regelbundet”:

Jag älskar det där efter ett yogapass… Möter man någon som är arg och kan-
ske otrevlig, grinig. Jag tar inte in det på samma sätt. Yogan hjälper mig att
inte gå in i det där. Jag får ett annat förhållningssätt till andra. Man ser tydl-
igare vilka som inte mår bra och vill inte gå in i det där... Har tänkt på det att
yoga utövare verkar vara mer tillfreds på något sätt.

Francine

Francine har lång erfarenhet av A V yoga och är utbildad yoga instruktör. Hon kan lätt känna sig stel i

kroppen men ”det försvinner” när hon tränar. Hon tycker att hon kan känna sig ”trött i kroppen men

klar i huvudet” efter ett yogapass och ”kan uppleva en endorfin- kick när hon yogar”. Hon menar

vidare att hon var mer ”drömmande förut och mer i nuet nu”. Det materiella har också mist sin

importens. Francine nämner att yogan påverkat henne såtillvida att hon också ”blivit mer eftertänksam

och lugn”. Francine växte upp med en missbrukare till pappa och har jobbiga upplevelser av det

bakom sig. Hennes upplevelse är att ”A V yogan verkar terapeutiskt och också kan frigöra

känslomässiga blockeringar”. Hon är ”mån om att leva hälsosamt” och familjen är ”vegetarianer”.

Det blir en rensning av kroppen. Maten är viktig, vad man äter. Man märker
om man ätit dåligt för man luktar sämre. Skulle jag inte yoga skulle jag
säkert tänka på vad som är hälsosamt. Nu känner jag det. Man blir mycket
mer medveten om kroppen av träningen.

Kvinnornas upplevelse av A V yogan i sitt förhållande till att vara mamma
Majoriteten av de intervjuade kvinnorna anser att A V yogan bidragit till stressreducering i deras

”förhållande till barnen” vid annars ”stressande vardagssituationer”. De kan uppleva att stress gör att

de ”mår sämre” och sex av mödrarna tar upp att de då också blir ”sämre på att hantera föräldraskapet”.

Liv

Liv menar att ”de två (att vara mamma och yogautövare) balanserar varandra”. Hon upplever att hon

”känner frid och ro” efter ett yogapass:
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Man får en chans att fokusera inåt. Man ger ju mycket, man finns för dem. Får
jag praktisera yoga… Jag blir en bättre mamma – helt klart. Tror att de märkt
att jag mår bättre om jag får träna. Jag blir en trevligare person tror jag. Yogan
hjälper till, den förstärker.

Francine

Francine upplever att hon får ”mer ork” när hon får träna. Det faktum att hon ”får egen tid” bara till

sig själv menar hon är ”väldigt viktigt”. Francines man delar hennes yoga intresse. De går på

workshops tillsammans ”i mån av tid” och de har också ”rest till Indien ett flertal gånger på yoga

resor”. Maken är också A V yoga utövare och praktiserar yoga ”varje morgon klockan 04,45”.

Francine berättar vidare att maken har ”pollen allergi” som har ”som han tycker blivit bättre med hjälp

av yogan”. Francine har ”svårt för barnskrik” men hon menar att hon blir ”lugnare och coolare” om

hon får träna. Hon upplever att det är ”stor skillnad” om hon ”tränar eller inte”. Francine upplever

också ett ”ökat lugn och mer tålamod” vid annars stressande situationer. Vidare är hennes upplevelse

att hon blir ”en bättre mamma” om hon får ”praktisera” och tycker att yoga är ”så mycket mer än det

fysiska”. Francine beskriver vidare hur hon tar ”bitar av A V yogan in i vardagslivet” och att ”det

känns bra”:

Man blir starkare på alla plan. Stärker upp kroppen, rensar, litar på
intuitionen mer. Man känner på sig saker mer. Lär sig säga nej, stå på sig.
Det känns bra.

Samtliga kvinnor upplever en ”ökad balans” som de hänvisar till A V yoga praktiserandet. De

upplever också att A V yogan ger dem ”bättre tålamod”. Fem av dem lyfter fram att de kan känna sig

”piggare” efter en yogaklass. Majoriteten av mödrarna vill även fördjupa sig mer i litteratur inom

områden som yoga och hälsa:

Ylva- Li

Ylva- Li menar att hon ”blir en bättre mamma som kan hantera stress bättre med ökat tålamod”. Hon

är mån om vara en ”bra förebild för dottern”. Ylva- Li anser att A V yogan påminner henne om att

”värna om sig själv och vara snäll emot sig själv och sin kropp”. Hon berättar vidare att A V yoga

påverkar henne fysiskt vilket leder till att Ylva- Li blir ”mindre trött och kan på så sätt vara mer

närvarande i dotterns lek”. ”Värken” hon fick i kroppen vid stress gjorde också att hon ”tidigare blev

mer orkeslös och handlingsförlamad”. Ylva- Li vill ”fördjupa sig mer i yogans filosofi ” och ”läser

regelbundet yoga- relaterade böcker och böcker om hälsa”. Hon är även ”väldigt intresserad av

Mindfulness” och ser ”tydliga kopplingar mellan Mindfulness och A V yoga”:

Yogan gör att jag släpper taget om saker. Jag avskyr att gå och älta gammalt.
Jag tycker inte om att känna mig stressad heller. Det finns likheter mellan
Mindfulness baserad kognitiv terapi som jag gått i och AV yoga. Det är ju en
fysisk träning som är kraftfull men den påverkar mig också mentalt. Jag
påverkas och blir mer närvarande i nuet och en bättre mamma.
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Samtliga av de intervjuade värdesätter yogaklasserna då de upplever sig också att ”få komma iväg

hemifrån”, ”få egen- tid” och ”fokusera bara på sig själv”. Mödrarna upplever att de ”mår bra av

träningen” och återkommer till begrepp som ”större acceptans” och ”ökad självkänsla” som de

refererar till sin träning.

Sandra

Sandra menar att det är viktigt att man ”får egen tid” också som förälder. Både hon och maken mår

båda ”mycket bättre av träning och behöver det” och de är måna om att ”unna varandra träning”.

Sandra upplever att ”de sittande ställningarna är som massage för kroppen” och att ”yogan ger mera än

när hon går på klassisk massage”. Hon menar vidare att hon blir en ”bättre och lugnare mamma när

hon får yoga” och hävdar att ”alla småbarnsföräldrar behöver komma iväg en stund”.

Maria

Maria ”påverkas lätt av andra människors känslor” vilket kan leda till stress men hon menar att inte

”påverkas inte lika mycket av andra” när hon yogar. Maria känner sig också ”starkare av yogan, har

lättare för att hålla sig frisk och blir mer koncentrerad”. Hon ”jämför” sig inte heller längre med andra

utövare utan tar sig igenom ”ett steg tre pass och mår bra” och känner sig ”glad över det”.

Tre av mödrarna anser att de fått bättre självkänsla och självförtroende av yogan. De menar att den

fysiska träningen bidrar till mer ”positiva känslor” gentemot den egna kroppen. Dessa tre upplever

också mer acceptans mot dem själva som individer. Den ökade självkänslan och förhöjda

självförtroendet gör att de också ”tar för sig mer”, ”känner sig tryggare” och inte är ”lika blyga både

privat och i arbetslivet”:

Ylva- Li

Ylva- Li menar att hennes ”syn på den egna kroppen” har ”förbättrats” på grund av praktiserandet och

det tycker hon är en stor vinst. Hon upplevde att hon tidigare var ”mycket kritisk” till hur hennes

kropp såg ut:

Jag får bättre självkänsla av yogan. Känner mig stolt och glad över mig själv
och en bättre kontakt med min kropp. Självförtroendet… har nog blivit bättre
på att våga säga vad jag tycker också på jobbet. Men även privat.

Barnen

Under intervjuerna framkom det att fem av mödrarna också tränar A V yoga ”hemma”. De gör det

dock inte regelbundet på grund av ”tidsbrist”. Dessa fem intervjupersoner upplever att deras barn

också visat intresse för deras utövning, ”härmat” deras rörelser samt gjort liknande rörelser på lek,

som påminner om yoga. Mödrarna anser dock att det är ”svårt” för dem att yoga hemma. Barnen

börjar då ofta ”klättra på dem” alternativt ”krypa under dem”, vilket försvårat koncentrationen hos

mödrarna. Det har därför varit nödvändigt menar mödrarna att gå till ett yoga center för att mer
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koncentrerat kunna praktisera yoga. Hemma hos dessa kvinnor har det heller inte varit möjligt att

integrera den meditativa delen som de upplever att de kan göra på yoga studion. Mödrarna anser dock

att det är ”roligt” när de yogar hemma med barnen och att de kan ha ”roligt tillsammans” när de väl

gör det. Under intervjuerna lyfte samtliga mödrar fram att deras egen yoga träning påverkat dem till

tankar om ett ”eventuellt yoga praktiserande” också för deras ”barns räkning”. Samtliga är dock måna

om att det skall vara ett ”högst personligt beslut” från barnets sida om de ska börja med yoga eller inte.

Samtliga har varit måna om att ”inte påtvinga” barnen yogafilosofin på något sätt. Yoga praktiserandet

och yoga intresset anser mödrarna är deras eget:

Sandra

Sandra berättar att ”det äldsta barnet yogar hemma på mattan i vardagsrummet”. Hon beskriver vidare

hur barnet ”härmar” hennes rörelser. Hennes äldsta barn ”står bland annat på huvudet och kan göra

sol- hälsningarna”. Sandra menar dock att det är ”nödvändigt” för henne att komma till yoga centret

då det är ”svårt att yoga hemma koncentrerat när barnen är med”. Sandra är vegetarian men mån om

att ”barnen ska äta kött då de tycker om det”. Hon är också ”mån om att barnen själva ska få välja

intressen”. Hon vill inte tvinga på dem sitt eget intresse. Om de längre fram vill hålla på med yoga

eller inte är helt deras egna beslut.

Zarah

Zarahs barn ”härmar” också hennes rörelser när hon yogar och hon har ”funderat på att låta dem börja

på barn- yoga längre fram om de själva vill”. Hon märker att ”barnen tycker att det är roligt” när hon

yogar hemma.

Sju av de intervjuade har funderat på att låta barnen börja i barn- yoga. Men barnen har ännu ej börjat.

Skäl till det har varit att det ”helt enkelt inte blivit av”. En av mödrarna har dock redan varit på

familje- yoga med dottern och upplevde det som positivt och att dottern tyckte också att det var roligt.

Maria

Maria har gått på familje- yoga tillsammans med sin dotter. Hennes upplevelse är att ”barnen har jätte

roligt”. Yoga- läraren hade då med sig gosedjur och barnen fick välja varsitt. De använde inte sanskrit

terminologin utan sade istället ”katten” eller ”mjau” och så vidare. Barnen fick sedan ”ha med

gosedjuret under yogaklasen och till exempel ha det på magen och se när magen förflyttas uppåt vid

inandning och neråt vid utandning”. Maria är liksom samtliga av mödrarna mån om att hennes barn

själv ska välja om hon vill fortsätta med barnyoga. Dottern har dock visat sig vara ”positiv till yoga

och tycker att det är roligt”:

Förut innan jag fick barn gjorde jag det mer hemma men nu har det blivit
svårare (skratt). Det blir en annan avkoppling när man är på ett yoga center.
Barnet vill annars vara med och krypa under och klättra… (skratt).

Flera av kvinnorna lyfter under intervjuerna fram att de vill vara ”bra förebilder” för sina barn:
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Ylva- Li

Ylva – Li anser att ”det känns bra” för henne att ”dottern ser att mamma mår bra av att träna”. Hon

menar att dottern ”bär med sig bilden av att träning påverkar människor på ett bra sätt både

psykologiskt och kroppsligen”. Ylva- Li brukar träna hemma i sovrummet och dottern brukar vilja

vara med. Hon återkommer under intervjun till att hon är mån om att ”vara en bra förebild” för sitt

barn.

7.4 Tema: Mödrarnas upplevelser av Ashtanga Vinyasa yogan
Negativt med A V yoga

Olikheter i kvinnornas intervjuer finns att urskilja i de negativa upplevelserna av A V yoga. Där blir

det mer unika berättelser som framträder. En intervjuperson tar upp de ”dyra priserna” på terminskort

och klasser på yoga center som negativt. En annan kvinna berättar att det är ”obehagligt” när yoga-

läraren korrigerar och därmed rör vid henne under yogapassen. Ingen av de andra mödrarna nämnde

detta. Ytterligare en kvinna menar att tanken på att A V yoga eventuellt för henne kan vara en ”flykt”

från det övriga livet och hon menar att ”om det är en flykt är ju det egentligen någonting negativt”.

Två av mödrarna lyfter fram ”skaderisken” som finns inom A V yogan som negativ:

Sandra

När Sandra tränade aktivt gick hon ner ”för hastigt i en ställning” och ”någonting knäckte till i

svanken”. Efter det hade hon ”ont en tid”. Hon upplever att A V yogaformen är ”kraftfull och fysiskt

mycket krävande”. Trots att hon också ”tycker om utmaningen i det”, menar hon att ”A V yogan inte

passar alla”. Hon anser att det krävs ”att man både har styrka och inte är för stor”. Sandra menar

vidare att yogacentren tar ut alldeles för stora avgifter. Hon nämner att det är ”dyrt när ett terminskort

kostar 5000 kronor eller 10 000 kronor per år” och anser att ”det borde vara billigare priser”.

Tanken på att det kan råda viss ”prestations hets” inom A V yoga delas också av två mödrar som

upplever denna hets som negativ:

Francine

Francine har varit på många workshops genom åren med många av de mest kända A V yoga lärarna

bland annat Petri Räisinen och Lino Miele. Hon har åkt på flertalet yoga- resor till bland annat Mysore

i Indien. Hon nämner att ”tiden försvinner” när hon yogar.

Ibland kan jag fundera på om det tillståndet är en flykt. Om jag gillar det
tillståndet mitt i det andra. Då är det inte så positivt… (skratt)

Francine menar vidare att ”prestation kan vara något negativt som kan finnas på yoga klasser”. Hon

beskriver att det är ”vanligare bland kvinnor än män”. ”Att man vill visa upp sig och inte gör det för
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sig själv.” Prestationen och att vara ”duktig” på yoga mattan, kan lätt leda till skador. Francine anser

att ”A V yoga är fysiskt utmanande och att skador bland yogautövare förekommer”.

Prestation, ibland kommer den in och tar över lite. Tar man det inte lugnt
och lärarna inte har lång erfarenhet heller… Såna som hållit på länge… Nu
är de jätte mjuka och försiktiga. De har jätte mycket ödmjukhet nu. Det
håller på att ändra sig i yoga världen. Innan var det hårdare. Jag har själv
skadat mig. Jag har använt knäna fel och pushat på mig själv för mycket. En
dag small det till knät och miniskeln sprack.

Yasmina

Yasmina anser att det är ”negativt att det tar lång tid med yogan”. Man ska ”inte äta några timmar

innan ett yogapass och det kräver också planering”. Hon menar att det blir ”extra jobbigt” om man till

exempel har ”mycket att göra på arbetet”. Yogan kan då lätt bli ”ytterligare ett moment att tänka på”

och planera in i en redan fulltecknad kalender. Under ett yoga pass och under avslappningen på slutet

kan yoga läraren gå runt bland utövarna och korrigera ställningar eller dra ut leder i avslappningen.

Yasmina har känt ”ett obehag” kring det:

Vartefter förtroendet byggs upp… blir det lättare men första gången har det
nästan alltid känts obehagligt när någon främmande tar på en som man inte
är van vid. Det är ju inte meningen att yoga ska vara prestations- inriktat
men det är lätt att man kan känna det. Det är ok att man inte är på topp hela
tiden när man är med en lärare som känner en. Då kan man slappna av mer.

Utmaning med A V yoga för mödrarna

När det gäller kvinnornas upplevda utmaningar med A V yoga blir det inte heller homogena svar utan

starkt personliga iakttagelser och reflektioner. En av mödrarna lyfter fram den egna ”dåliga balansen”

som utmaning för henne i A V yoga samt att det kan vara ”frustrerande att inte se framsteg”. En annan

kvinna berättar att utmaningen för henne består av att hon är ”morgontrött” då A V yoga ”helst ska

praktiseras på morgonen”. Ytterligare en annan kvinna tar upp det faktum att de olika ställningarna

kan vara fysiskt mycket krävande och ”skit- jobbiga”. Hon anser vidare att A V yoga kan vara

”tålamods-krävande, psykiskt utmanande och uyyayi- andningen svår att lära sig i början”. Alltfler

träningscenter runtom i Sverige erbjuder sina medlemmar barnpassning för att underlätta träning för

föräldrar. Yoga-center har dock sällan barn-passning och det menar en av mödrarna är en svårighet

och utmaning i att vara yoga utövare. Det omöjliggör yogaklasser i yogastudion på kvällar i och med

att hon ”inte kan gå på yogaklasser” om hon inte har ”barnvakt”. En annan mamma menar att

utmaningen för henne handlar om att ”ta sig till yoga klasser” beroende på den egna ”lat- och

bekvämligheten”. Hon ansåg även att det var mer utmanade att gå på A V yoga centret under

”vinterhalvåret” på grund av vårt kalla och mörka klimat:

Ylva- Li

Utmaning för Ylva- Li kan ibland vara att ”komma iväg på yoga passen”. Då hon säger sig ibland vara

”lat och bekväm”. Hon menar dock att det känns ”väldigt bra efteråt” och är ”tacksam mot sig själv

och sin kropp när hon väl kommer iväg”. Ylva- Li nämner att det är svårast att yoga ”på vinter
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halvåret” då det är ”så kallt och beck- svart i Stockholm”. Hennes upplevelse är också att ”bandhas

(kroppslåsen) kan vara svåra att hålla under hela passet”. Vidare nämner hon att fokuseringspunkterna

(drishti) för ögonen kan också vara ”svåra att hålla reda på”.

Francine

Utmaning för Francine är att ”man helst ska yoga tidigt på morgonen” då hon är ”morgontrött”. Innan

sonen föddes tränade hon fem till sex dagar i veckan och började då 06,30. Hon anser att det är

betydligt svårare att orka gå upp så tidigt nu sedan hon blev mamma och har två barn.

Hanna
Hanna tar upp att uyyayi- andningen var svår att lära sig i början. Hennes upplevelse är att ”när man är

i bra kondition finns den bara där, man tänker inte på den men när man är i dålig, då tänker man på

den”. Hanna menar också att det märks att ”yogan är gjord av män för män” och att det ”kräver

mycket muskelstyrka”. Hon anser vidare att ”A V yogan är psykiskt utmanande med

tålamodsträningen och fysiskt likaså”.

Det är också ibland skit- jobbigt att göra asanas (ställningar) om man är för
stor. Det går men det känns som man ska dö nästan… (skratt). Så i A V
yogan krävs det att man inte är för stor. Det kan vara jätte jobbigt med vissa
asanas som krigaren till exempel. Armarna kan verkligen kännas tunga och
det kan vara jobbigt att stå i.

Maria

Maria upplever att det kan vara ”svårt att ha möjligheten till att kunna gå på kvällspassen” i A V yoga

när man har barn. Det är ”sällan det finns barnpassning på yoga centren” kräver det att man har

”möjlighet till barnvakt” för att kunna gå och träna:

Det finns ett yoga center som heter ”Egen- tid”. Det säger mycket om vår
tid… (skratt). Den egna tid jag får är när jag gör yoga eller är ute på
Internet.

Yasmina

Yasmina tar upp att det är ”frustrerande att man inte ser framsteg jämt”. Hon berättar att hennes

”utmaning i A V yoga” ligger i att hon ”inte har så bra balans” och ”får acceptera det”.

A V yoga jämfört med andra träningsformer

Samtliga av de intervjuade har prioriterat A V yoga framför andra motionsformer. Majoriteten av dem

lyfter fram att de ”tycker om utmaningen” de får i A V yoga. Tre av dem lyfter även fram att de får

både ”styrke- och balansträning samt smidighet” av A V yoga som de upplever att de inte får av andra

träningsformer:

Francine

Francine har alltid varit väldigt fysiskt aktiv. Hon har bland annat gått på gym, Aerobics, spelat fotboll

och tränat både Power- och Hatha yoga.
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Provade Hatha yoga också. Det var inte alls min grej. Det var för lugnt.
Egentligen skulle jag säkert behöva det men jag tycker om själva utmaningen
man får i AV yogan.

Maria

Maria har tidigare tränat bland annat Aerobics men anser att ”det här är bättre”. När hon ”jobbar deltid

eller nästan heltid då passar A V yogan bra” för det ”blir mer komprimerad träning”. Hon menar dock

att om hon hade mer tid skulle hon ”kanske hålla på med Hatha yoga som tar längre tid” men ”A V

yogan är som sagt mer komprimerad”. Hon nämner att ”man blir stark i armarna av A V yoga” och att

det ”förbereder kroppen för huvudstående”. Maria har genom årens lopp testat ett flertal olika yoga

former. Hon menar att ”Hathayoga också stärker men A V yogan är så effektiv”. Maria anser vidare

att A V yogan också har ”mycket andning som i Kundalini yogan”.

När jag började jobba… tiden är knapp. Ashtangan är så effektiv. Man får mkt
på 1,5 h. Just kombinationen av fysisk träning och andning. Just den här ökade
närvaron samtidigt som kroppen tränas rent fysiskt. Ashtanga yogan har
verkligen allt. Tidigare tränade jag Aerobics, det var puls och man står och
hoppar… (skratt) Det här ger så mkt mer

Sandra

Sandra upplever att ”ingen annan träning ger” henne ”samma sak”. Innan hon fick barn tränade hon A

V yoga ”fem till sex dagar per vecka”. Nu blir det cirka en till två gånger istället. Sandra anser att

”dans till exempel inte ger samma styrketräning som A V yogan”. Hon ”joggar dock utomhus på

somrarna” och nämner att det känns skönt.

Jag sade upp mitt Sats- kort (Sats Sports Club) när jag började träna A V
yoga. Jag behövde inte det andra. A V yogan ger mig allt jag behöver i form
av styrka, smidighet och balans. När jag inte tränar får jag lite abstinens, lite
rastlöshet, värker i musklerna, känner att så fort jag börjar ett träningspass
känner jag att kroppen skriker efter att bli utdragen (skratt).

En av mödrarna menar att A V yogan kan ge henne liknande känsla som vid ”starka och religiösa

upplevelser”. En annan kvinna berättar att A V yoga påminner om när hon ”simmar eller är i bastun”.

Två av kvinnorna lyfter fram att ”starka naturupplevelser” kan ge dem en närbesläktad känsla som A

V yoga framkallar hos dem:

Liv
Liv har tränat så länge hon kan minnas bland annat ”löpträning, dans, gymnastik och bollsporter”. Hon

är också utbildad gymnastiklärare. Hon anser dock att A V yogan hjälper henne att ”sträcka ut kroppen

på ett sätt som de andra träningsformerna inte gör” och att ”själva upplevelsen av yogaträningen är

unik” med att hon ”får både den fysiska utmaningen och det mentala lugnet”. ”Starka naturupplevelser

eller andra religiösa upplevelser” anser Liv kan ge henne samma känsla som yogan. Hon menar vidare

att ”den riktigt nära kontakten med en annan människa” eller ett ”djur” kan ge henne en liknande

effekt likt den yogan ger.
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Ylva- Li

Ylva- Li anser att avslappningen i A V yoga kan påminna om när hon ”simmar eller är i bastun”. Hon

återkommer flera gånger under intervjun till att ”kroppen känns så levande”. Själva träningen menar

Ylva- Li är ”unik” såtillvida att ”andningen är så djupgående” och påverkar henne på ett alldeles

”särskilt sätt”

Mödrarnas syn på sin A V träning i framtiden

Samtliga uppgav under intervjuerna att de önskar träna mer ju äldre barnen blir och att de upplever A

V yogan som en positiv träningsform de prioriterar jämfört med annan träning. Majoriteten av

mödrarna skulle vilja yoga dagligen och har det som mål. Två av dem skulle istället vilja utöka A V

yoga träningen från en gång per vecka till två till tre dagar per vecka.

Yasmina

Yasmina ”vill inte vara borta från sin son under långa perioder nu när han fortfarande är liten”. Hon

”har redan planerat” hur hon vill ha det när sonen blir äldre, om cirka 10-20 år:

(Skratt)… jag har redan planerat det. Då ska jag gå på alla yoga retreats. En
vecka på Österlen, Goa. Äta vegetariskt och yoga hela dagarna… (skratt)…
Då kommer jag åka på allt… (skratt)… nej det mesta i alla fall… (skratt)

Sandra

Sandra skulle gärna gå en ”yoga- lärare utbildning” och ”fördjupa sig mer i meditation och yoga”. Hon

”skulle också gärna vilja åka till Indien med en grupp från yogan”:

Det skulle jag gärna göra när barnen är lite större. Min tid kommer!

Hanna

Hanna menar att det är svårt nu ”att få ihop livet m småbarn, jobb, familj”. Men ”när barnen är lite

större” kommer hon att utöka sin träning till två gånger per vecka”. ”Gärna ännu mer.”:

När barnen blir äldre sen ska jag ta Mysore (anses vara de mest avancerade
klasserna inom A V yoga) -klasser. Nu prioriterar jag barnen men min tid
kommer… (skratt). Det är jätte jobbigt nu att få ihop allting, 4 personers liv…
men sen när de blir äldre… jag vill bli en jätte vig pensionär… (skratt). Det är
min plan. Jag vill bli sådär gammal och jätte vig… (skratt).

Ylva-Li

Ylva- Li hoppas kunna ”yoga dagligen när barnet blir äldre”. Hon trivs med att gå på yogaklasserna

och ”har inget behov av att hålla i klasser själv”. Ylva- Li berättar att hon ”tycker om att gå på yoga

pass” då hon också ”känner en gemenskap med andra yogautövare”. Ylva- Li menar att de ”delar så

många liknande intressen”. Hon berättar vidare att hon ”tänker åka på yoga – läger i Skåne om några

år när dottern blir större”.
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8. Analys
I analysdelen följer reflektion utifrån empiri, teori, litteratur och tidigare forskning. I slutdiskussion

som kommer efter analysen återknyter jag till mitt syfte, gör en sammanfattning av empirin diskuterar

materialet samt föreslår vidare fortsatt forskning.

Stressforskaren och läkaren Ola Schenström (2007) hävdar att viktiga skyddsfaktorer för

människan bland annat är fysisk aktivitet, vila, sömn och återhämtning. Socialt stöd är en annan viktig

skyddsfaktor. Om människan inte får det på arbetet menar Schenström, krävs det istället att människan

kompenserar den förlorade arbetsgemenskapen med en gemenskap på fritiden (Schenström, 2007, s.

33). Han tar vidare upp att Sverige numera har fler yrkesverksamma kvinnor än i de flesta andra länder

i världen samt att vårt samhälle genomgått stora förändringar. Kvinnor idag innehar ofta flera roller

menar Schenström, som bland annat mamma, yrkes och karriärkvinna, hustru, vän, dotter, syster med

mera. Oftast har kvinnan också huvudansvaret i hushållet även om mannen deltar i hushållet. Detta

leder till ett dubbelarbete och ett stort ansvar för kvinnans del. Han beskriver hur kvinnor ofta

prioriterar sig själv sist efter barn, hem, övrig familj och arbetet. Schenström lyfter fram att själva

utrymmet för den egna omsorgen således minskat för nutids- kvinnan. (a. a. s. 34 - 35).

Resultatredovisningen visar på att yogaklasserna för de här kvinnorna innebär en möjlighet till att

vara ensamma, träna och ta hand om sina kroppar. De får ”komma iväg hemifrån” och i och med det

också en stunds vila från ansvar och hushåll. De får så kallad ”egen- tid” och kan lättare fokusera bara

på sig själva. Samtliga intervjupersoner upplever sig erfara en ”minskad stress och färre spänningar i

kroppen” när de praktiserar A V yoga. ”Lugn, ökad mental balans, större glädje och mer empati för

andra”, har varit återkommande beskrivningar av hur mödrarna påverkas av sin träning. Svensk och

internationell forskning visar att yoga, den mångtusenåriga livsfilosofin och träningsformen från

Indien har en terapeutisk inverkan och påverkar människan fysiskt och psykiskt. Yoga sägs även ha en

positiv effekt vid vissa sjukdomstillstånd (Jerusalim, 2005, s. 4- 5: Lalvani, 2004, s. 6- 8: Räisinen,

2005, s. 178- 179: Brown, 2006, s. 156- 158: Serrander, 2005, s. 15: Pegrum, 2006, s. 8, 10).

Mindfulness (medveten närvaro) och meditation används också inom yogan. Medveten närvaro

handlar till stor del om att se tillvaron som den är och att föra uppmärksamheten tillbaka till nuet. Att

”ta kontroll över sinnets natur” och att koncentrera sig på en sak i taget (Schenström, 2007, s. 14- 15,

22). Ett viktigt resultat av mindfulness- träning menar läkaren Ola Schenström är att det leder till en

ökad förmåga att värna/ta hand om sig själv och sin hälsa. Enligt honom anses utövaren få en bättre

kontakt till sin kropp och blir mer medveten om dess behov. (a. a. s. 45, 131).

Samtliga av de intervjuade upplever att yogan ger dem en fördjupad ”avslappning, lugn och

koncentration”. Mödrarna nämner att tillvaron annars som yrkesarbetande småbarnsförälder med alla

”moment” kan vara ”stressande”. Läkaren och immunologen Susanna Ehdin (2005) menar att

meditation påverkar hjärnans belöningssystem och särskilda hormoner som ger ökat lugn och

avslappning. Regelbunden meditation, hävdar Ehdin, motverkar stress, sjukdomar och är välgörande

för både kropp och själ (Ehdin, 2005, s. 173). Titmuss (1999) anser att meditation syftar till att
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övervinna stress, utveckla en koncentrerad uppmärksamhet, förenkla övergången till att bryta dåliga

vanor, läka gamla sår, upplevda lidanden och öka den inre ron, det inre välmåendet” (Titmuss, 1999, s.

11).

Detta går att spegla mot kvinnornas intervjusvar. Resultatredovisningen visar att majoriteten av

kvinnorna anser att A V yogan påverkar dem till att kunna leva mer i ”nuet” och vara mer

”närvarande”. Samtliga upplever också att A V yogan bidragit till stressreducering bland annat i deras

”förhållande till barnen” och vid upplevda ”stressande vardagssituationer”. Kvinnorna kan annars

uppleva att stressen gör att de ”mår sämre” och ”blir sämre” på att hantera föräldraskapet. För några

av intervjupersonerna innebär stress också att de ”inte orkar med andra människor”. Stressforskaren

Ola Schenström (2007), hävdar att vårt samhälle präglas av stora förändringar med ett allt stigande

tempo och ett väldigt informationsflöde (Schenström, 2007, s. 30, 32- 33). Att befinna sig i ”nuet”

menar Schenström, har blivit en allt större utmaning för nutids- människan (a. a. s. 24, 31). Vidare

anser han att kvinnors livssituation har förändrats mest. För somliga går inte ekvationen arbete,

familjeliv med små barn, hälsa - ihop och på olika sätt drabbas både barn och föräldrar av det allt

stigande tempot (a. a. s. 34- 35).

Det finns omfattande litteratur i ämnet yoga och alltmer skrivs också om A V yoga. Intressant är att

mödrarnas upplevelser av A V yoga har stora likheter med de effekter som yoga anses ge. Det som

bland annat Räisinen (2005) och Schultz (2004) skildrar i sina böcker om A V yoga har ansenliga

överensstämmelser med mödrarnas upplevelser av sitt A V praktiserande. Det finns med andra ord

många likheter i hur A V yoga påverkat de här kvinnorna och med det som yogalitteraturen nämner

som ”effekter av yogan” (Pegrum, 2006, s. 8, 10- 12, 14: Räisinen, 2005, s. 176-181: Freedman,

2005, s. 88: The Sivananda yoga center, 2003, s. 12, 177).

Intervjusvaren visar också på att det också finns flera likstämmigheter och paralleller mellan

intervjupersonernas upplevelser och Frankenhausers stressforskning bland mödrar. Marianne

Frankenhausers (1993) stressforskning lyfter fram att kombinationen av att vara kvinnlig

småbarnsföräldrar och samtidigt inneha ett aktivt arbetsliv för många yrkesarbetande mödrar, innebär

en stor ”rollkonflikt” med en återkommande upplevelse av att ”tiden inte räcker till”. Vanligt, som

bekräftas också i den här studien, är att dessa mödrar får en ”förhöjd stressnivå” på grund av de många

olika ansvarfyllda och krävande moment som vardagen innebär. Småbarnsåren, hävdar

Frankenhauser, är en ”ovanligt arbetsam” tid för dessa kvinnor som allt som oftast också bär

huvudansvaret för barn och hem. Hennes upplevelse är att för många kvinnor sammanfaller den

kanske mest intensiva perioden i familjelivet med en lika krävande period i arbetslivet (Frankenhauser

1993, s. 70 - 71). Samtliga av de intervjuade upplever att småbarnsåren kan vara ”stressande med alla

moment” som måste fungera och majoriteten av kvinnorna har också upplevelser av att ”inte räcka

till” eller att ”tiden inte räcker till”.

Kopplingar mellan intervjupersonerna och Antonovskys (2007) teori om KASAM kan också göras.

Antonovskys teori innebär i korthet att motståndskraften hos människan i stor utsträckning beror på i
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vilken utsträckning han/hon upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar (Antonovsky,

2007, s. 43 - 46). Antonovsky ställde sig frågan vad det var för faktorer som gjorde att somliga

människor växte, utvecklades med utmaningar och ägde kapacitet att klara svåra påfrestningar, medan

andra blev sjuka? Resultatredovisningen visar att dessa mödrar upplever att yoga utövningen har

utgjort en balans eller motvikt till vardagens stressfyllda upplevelser och utmaningar. Yogan har

således på flera sätt enligt mödrarna bidragit till att göra deras vardag mer hanterbar. Utifrån de

intervjuer jag haft med dessa åtta mödrar framkom det tydligt att deras attityder och förhållningssätt

till vardagens utmaningar i hög utsträckning påverkade hur deras tillvaro också upplevdes. Deras

förmåga till att hitta vägar till ett bättre mående var centrala för måendet. Deras upplevelse är att A V

yogan också påverkar dem mentalt på flera plan. I takt med att deras självkänsla och styrka både

psykiskt och fysiskt ökade upplevde de också en ökad kontroll över sin vardag och sig själva. Deras

inre resurser tilltog. Hanterbarheten som Antonovsky lyfter fram kan speglas i den här gruppen.

Hanterbarhet handlar ju om i vilken grad en människa upplever att det finns tillgångar inom och

utanför en själv och att man med hjälp av dessa tillgångar, kan möta de krav som ställs. De här

kvinnorna har i och med sin yoga träning upplevt sig nå en större kapacitet att möta vardagens

utmaningar och har också påverkats i sitt förhållande till stress och som majoriteten av kvinnorna

nämnt: de har upplevt sig bli ”bättre mammor”. Tillvaron har också blivit mer hanterbar genom att de

också fått egen tid avsedd endast för dem och deras kroppar. Att vara vid god hälsa beror till stor del

på om vi upplever att vår förmåga till att hantera den vanliga vardagen är god. Kvinnorna upplever att

deras förmåga till att hantera vardagen, stress och till och med konflikter har ökat och detta leder till

att de mår bättre. Även begripligheten, i vilken utsträckning en människa upplever yttre och inre

stimuli som sammanhängande, strukturerad och förståndsmässigt korrekt, går att avspegla i den här

gruppen kvinnor och deras upplevelser. En människa med en högre känsla av begriplighet lever med

en förväntan att det som ska komma i framtiden är förutsägbart och att de överraskningar som dyker

upp är möjliga att förklara. Mödrarna har under intervjuerna påtalat att de upplevt oro för framtiden

och negativ stress men de menar att den oron med den påföljande negativa stressen har reducerats

med yogans hjälp. Även andra stress moment för dem (som att passa dagis- tider, att ”räcka till” som

förälder, att vara småbarnsförälder och yrkesarbetande kvinna med deadlines på jobbet med mera)

upplever de att de hanterar bättre med yogans hjälp. De har under intervjuerna beskrivit hur de med A

V yogans inverkan når ett ökat inre lugn, mer balans och mer upplevd harmoni. Det vill säga

motsatsen till stressreaktioner. Den tredje komponenten i KASAM - begreppet är meningsfullhet. Det

vill säga vikten av att vara delaktig och att medverka i de processer som skapar livets vardagliga

erfarenheter.

Evengård & Natelson (2002), bekräftar tanken på ökade resurser genom att känna en stark

meningsfullhet. Att uppleva sig ha en kontroll över sitt liv och känna stöd i mänsklig gemenskap är

andra viktiga faktorer som påverkar hälsan. Den kontrollen kan också få växa om man får möjlighet

till en stunds vila från att vara småbarnsförälder med allt vad det innebär. Ett ökat stöd kan också bestå
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i att känna samhörighet med andra (Evengård & Natelson, 2002, s. 18). Under intervjuerna framkom

det att majoriteten av mödrarna upplever att på yogacentret äger också en samvaro rum med andra

människor även om det råder tystnad i lokalen. Flera mödrar tar upp också detta att det finns en

gemenskap yoga utövare emellan och att ”det känns bra” att gå till yoga studion. Några av dem har

också lyft fram att de skulle vilja ha mer kontakt med ”likasinnade” och där fyller yogastudion

plötsligt också en annan funktion. Yoga centret blir inte bara en träningslokal utan yogacentret blir

också en möteslokal som underlättar och möjliggör en ökad gemenskap med andra så kallade

”likasinnade”. Under intervjuerna har det framkommit att detta också har värderats högt av flera av

mödrarna.

Antonovsksy (2007) lyfter fram att stöd och gemenskap är skyddsfaktorer som stärker människan

och ökar dess inre resurser. Vikten av att ”känna sig delaktig och medverka i de processer som skapar

ens öde” är andra viktiga skyddsfaktorer (Antonovsky, 2007, s. 45). En annan viktig del i KASAM är

också människans upplevelse om att livet har en känslomässig innebörd som gör att livets krav också

ses som utmaningar värda att investera och engagera sig i. Som flera av kvinnorna uttrycker det vill de

agera bra förebilder till sina barn och barnen har också utgjort en påtaglig drivkraft för dessa kvinnor.

De vill ta hand om sig själva, visa på att träning påverkar dem positivt då de också ser sig som

förebilder för barnen. Mödrarnas upplevelse är också att deras yoga praktiserande kommer barnen

tillgodo då de upplever sig bli mer tålmodiga och mindre stressade föräldrar av yogautövningen.

Under intervjuerna framkom det att samtliga intervjupersoner också påverkats så till vida att de också

funderat kring ett framtida yoga praktiserande även för deras barns räkning. De refererar detta till sin

egen yoga utövning.

Tydligt utifrån resultatredovisningen anser jag är att de komponenter som Antonovsky tog upp, de

så kallade generella motståndsresurserna har ökat för intervjupersonerna med hjälp av träningen.

Mödrarnas Känsla Av Sammanhang har vuxit och detta stärker dem. En fråga som väckts under

uppsatsens gång är huruvida möjligheten att enbart få tid till sig själv, påverkar mödrarnas positiva

upplevelser? Kan samma positiva tillfredställelse uppnås med annan möjlighet till ensamhet eller

annan träning såsom till exempel dans, simning, ridning eller gymnastik? Det vill säga andra

träningsformer där andningen påverkas och kroppen likaså. Utifrån mödrarnas svar uppenbarar det sig

att A V yoga utövningen prioriterats av dessa kvinnor. Intervjupersonerna upplever samtliga att A V

yoga är ”en bra kombination av både fysiskt och psykisk träning”. De mödrar jag intervjuat har alla

påtalat det lugna i att ägna tid åt sig själva, få lyssna och fokusera enbart på sin egen andning. Att vara

småbarnsförälder handlar ju annars mycket om att ge fokus till barnet, att avleda faror/förhindra

olyckor och kräver ofta absolut fokus från sig själv, till förmån för en annan individ.

8.1 Diskussion
Stressen i samhället växer. Under min andra och sista praktikperiod inom barn och ungdomspsykiatrin

(fortsättningsvis BUP) blev det tydligt för mig att stress var vanligt förekommande bland småbarns-
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föräldrar. Ofta var det dagispersonal eller skolans elev- hälsovård som kontaktade BUP då de

misstänkte att barn for illa i sin hemmiljö eller att det fanns annan upplevd oro för barnet. Vanligt

förekommande hos flertalet småbarnsfamiljer jag mötte på BUP var att deras problem ofta var

relaterade till stress. I stor utsträckning handlade det om familjer som upplevde att deras tillvaro ”inte

gick ihop”. I vissa fall handlade det om att föräldern/föräldrarna inte upplevde sig äga resurser att

klara av och att kunna hantera vardagen, i andra fall hade stressen gjort att de brast i tålamod och

barnmisshandel förekom (psykiskt/fysiskt). Det kunde också hos föräldrarna finnas en stark oro kring

att hantera alla de olika momenten i vardagen. Somliga av dem upplevde att det krävdes mycket av

dem, att de skulle göra bra ifrån sig på arbetet samtidigt som ekonomi, hushåll och små barn skulle

skötas. Ekvationen gick för många inte ihop utan blev både ångest- och stress- fylld. Tiden inom BUP

fick mig att förstå att de som kanske främst drabbas av det allt stigande tempot i vårt samhälle är

småbarnsföräldrar och deras barn. Tiden inom BUP fick mig också att inse och ytterligare få

bekräftat att småbarnsåren för den så kallade ”nutids- föräldern” är en utsatt tid. Små barn behöver

lugn och tid. De behöver utforska sin omvärld och sig själva i lugn takt men det krävs numera alltmer

av dem redan från tidig ålder. Nu för tiden krävs det alltmer av också mycket små barn att de måste

”anpassas” till samhällets tempo. De vuxna å andra sidan kämpar många gånger under småbarnsåren

för att få tillvaron att ”gå ihop”. Forskning visar att stress blir alltmer vanligt förekommande och är

idag betydligt vanligare bland kvinnor än bland män.

Syftet med min uppsats var att belysa och beskriva hur mödrar i åldersgruppen 30-45 år med

upplevd stressproblematiks upplevelser av Ashtanga Vinyasa yoga ser ut. Målgruppen skulle ha barn

mellan ett till sex år, utövat A V yoga under minst sex månader så att det skapats en regelbundenhet

och träna minst en till två gånger per vecka. Min förhoppning med uppsatsen var att lyfta åtta mödrars

subjektiva upplevelser av hur A V yoga påverkat just dem och hur deras yogautövning påverkat dem i

deras förhållande till stress. De frågeställningar jag utgick ifrån och hela tiden bar med mig under

studien var 1. Hur har dessa mödrar påverkats av sin Ashtanga Vinyasa träning i sitt förhållande till

stress? 2. Hur har dessa mödrar påverkats av sin Ashtanga Vinyasa yoga utövning? Det har varit

intressant att se att mycket av det som skrivits om yogans effekter hos människan (Räisinen (2005)

Schultz (2004), Pegrum (2006), Lalvani (2004) också erfarits av de här åtta mödrarna.

Viktigt att poängtera är att de mödrar jag intervjuat tränat A V yoga regelbundet i flera år och

själva alltså valt att fortsätta med träningsformen. Med andra ord mödrarna är således positiva till

träningsformen, annars skulle de naturligtvis inte ha fortsatt. Jag kom alltså inte i kontakt med kvinnor

som slutat, alternativt inte alls upplevt samma positiva upplevelser av sin yoga träning som de här åtta

kvinnorna gjort. Dessa mödrar jag intervjuat har efter att de fått information om min studie från

yogacenter (alternativt sett mina uppsatta lappar om att jag sökte intervjupersoner), själva också hört

av sig till mig. De har med andra ord ställt sig positiva till att bli intervjuade om sina upplevelser och

velat dela med sig av sina erfarenheter. Samtliga har alltså redan från början en positiv och många

gånger entusiastisk inställning till A V yoga. Jag har alltså ej kommit i kontakt med kvinnor som har
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negativa erfarenheter av sin A V träning. Den studien vore väldigt intressant att göra. Vad var det som

fick de kvinnorna att sluta med A V yoga? Vad i träningsformen hade de svårt för alternativt

vantrivdes de med? Vad berodde det på? Den studien får jag dock lämna åt ett senare tillfälle. Den här

studien visar emellertid att de här mödrarna upplever sig ha fått ett annat förhållningssätt till

vardagens utmaningar och majoriteten av dem refererar det till yogan. Resultatredovisningen visar att

dessa kvinnor haft starkt begränsat med egen tid och mått bra av att gå på sina A V yogapass.

Resultatredovisningen visar också på att mödrarna upplever sig ha många avancerade åtaganden i

arbetslivet att klara av samtidigt och att det också är en starkt bidragande faktor till stress hos dem.

Samtliga mödrar delar upplevelsen av att A V yogan påverkat dem ”fysiskt” och att de blivit

”starkare, smidigare och mindre stela” i kroppen. Olikheter i kvinnornas intervjuer finns att urskilja i

de negativa upplevelserna av A V yoga. Där blir det mer unika berättelser som framträder. Inom yoga

litteraturen rent generellt skrivs det mycket lite om de negativa upplevelserna som utövare kan erfara.

Det är istället ofta hyllande texter om allt positivt som yoga bidrar till. Det har därför varit intressant

att också undersöka de negativa upplevelserna som de här mödrarna erfarit och jag anser att det är

viktigt att också de negativa upplevelserna av A V yoga lyfts fram för att minska risken för eventuella

skador. Samtliga mödrar har ställt sig positiva till eventuellt framtida yoga praktiserande för sina barn.

Under intervjuerna framkom det att mer än hälften av kvinnorna yogar hemma. Samtliga av de

intervjuade har upplevt sig ha erfarenheter av upplevd stressproblematik. De tog under intervjuerna

upp att tillvaron blir enklare att hantera med yogans påverkan. Frågan är om det är bara yogan i sig

som påverkat dem eller det faktum att de fått en möjlighet att komma ifrån hemmet/arbetet med

stundtals stressande moment, till förmån för någonting nytt och en stunds återhämtning?

Frankenhausers (1993) stress- forskning visar just att kombinationen av att vara kvinnlig

småbarnsföräldrar med ett aktivt arbetsliv för många innebär en ”stor rollkonflikt” där kvinnor i stor

utsträckning ”försöker leva upp till högt ställda krav” (Frankenhauser 1993, s. 70 - 71).

Resultatredovisningen och visar att det överensstämmer också med de här mödrarnas upplevelser. Den

”egna tiden” har varit kraftigt begränsad för den här gruppen. Meditation och yoga visar forskning,

påverkar psyket. Yoga läran som jag kort redogjort för i den här uppsatsen innebär flertalet

levnadsregler och förhållningssätt även tankemässigt. Att kvinnorna anser sig påverkas mentalt blir

därför inte helt förvånande. Tanken också på så kallad ”andlighet” genomsyrar hela yogans filosofi.

Kvinnorna menar att yogan för dem är och har varit en form av läkande kraft som hjälper dem till att

”bli bättre föräldrar”. Träningen för dem är dock inte enbart en ”självisk” upplevelse utan handlar,

menar jag, också i stor utsträckning om att de vill sina barn väldigt väl och mödrarna upplever att den

egna träningen också leder till goda konsekvenser för deras barn i och med att de blir bättre på att

hantera stress, besitter ett bättre tålamod samt att de också når en högre grad av impulskontroll. Den

ökade dosen av empati som flera av dem nämnt har säkerligen också resulterat i ett bättre bemötande

också gentemot de egna barnen. Att få möta ”likasinnade” som flera av de här mödrarna lyft fram

under intervjuerna påverkar dem också positivt. Att gå till yogastudion innebär en möjlighet för
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likasinnade att mötas och detta har också värderats högt av hälften av intervjupersonerna. Några av

mödrarna har också tagit till sig yogans filosofi mer än de andra. De har bland annat ändrat sin

kosthållning, levnadsstil och anser sig även ha påverkats tankemässigt. Det framkom under

intervjuerna att mödrarna ansåg sig genom träningens inverkan ha ”fyllts på” med hälsobefrämjande

element som bidragit till att de lättare orkat med vardagens utmaningar. Jag tycker att det varit

återkommande under intervjuerna att mödrarna beskrivit hur de stärks av A V yoga mentalt.

Nyfikenhet har alltefter studiens gång väckts över fortsatta forskningsfrågor. Det vore även intressant

att studera mäns upplevelser av A V yoga och deras förhållande till stress. Skulle det bli många

likheter med de här mödrarnas? Även barns och seniorers upplevelser och på vilket sätt A V yogan

påverkar dem skulle vara intressant att fördjupa sig i. Kvinnor i varierande arbetsgrupper som

regelbundet tränar A V yoga, vore en annan intressant grupp att studera. En studie kring de A V yoga

utövare som slutat med träningsformen, vore väldigt intressant att göra. Vad i träningsformen har gjort

att de valt att inte fortsätta? Vad hade de svårast med/för? Skulle vara intressant att någon gång

intervjua ett större antal mödrar och höra om samtligas upplevelser av just A V yogans effekter. Det

skulle även vara intressant att mera ingående studera eventuella skillnader i upplevelser mellan A V

yoga och andra yoga former som till exempel Kundalini-, Satyananda- eller Bikram- yoga. Även

skillnader i upplevelser mellan A V yoga och andra stressreducerande träningsformer vore

fascinerande att studera såsom till exempel Tai Chi Chuan eller Qi gong. Likheter i upplevelser mellan

andra träningsformer såsom dans, ridning, simning, Friskis & Svettis gympa och A V yoga vore

jämväl intressant att studera. Det finns med andra ord många intressanta ämnen att fördjupa sig i som

berör människans hälsa och sambandet mellan träning, kropp, psyke och hälsa.

8.2 Avslutande reflektioner
Omvärlden pockar idag mycket på konsumtion, ständig förändring och yta. Tempot har ökat och det

mesta är numera både öppet och möjligt dygnet runt. Kanske blir det en av vår tids stora utmaningar

att hitta tid för återhämtning? Kanske är det där yogan kommer in och fyller en essentiell funktion? I

dagens samhälle pågår en ständig aktivitet även på kvällen i många hem. Vila för många människor i

vårt samhälle sker i bruset av data, tv- program och ”Nintendo play stations”. Under min praktikperiod

inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP) träffade jag ett flertal mödrar som upplevde stor stress och

svårigheter i att vara yrkesarbetande småbarnsföräldrar. Detta drabbade även deras barn negativt på

olika sätt. I vårt blivande yrke som Socionomer tror jag att vi alla kommer att möta den här gruppen

kvinnliga yrkesarbetande småbarnsföräldrar med upplevd stress problematik. Jag upplever att studien

varit intressant att göra och har bidragit till nya lärdomar som jag bär med mig. Hälsohem och hotell

med SPA möjligheter, retreats, kloster- vistelser, meditations- och yoga center växer fram i en snabb

takt i Sverige. Nutidsmänniskan har alltmer börjat söka sig bort för att finna vila. Uppsatsen har pågått

under tio veckor. Under den tiden har det i Stockholm öppnats två nya yogacenter. Det finns

uppenbarligen en efterfrågan och en marknad. I takt med att kyrkan och religionen alltmer försvinner
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bort från människors vardag i vår tid och i vårat samhälle, har kanske yoga center blivit en av de

många olika platser som upplevs fylla det tomrummet? Att gå till yoga studion ger åtminstone 1,5 h

fokusering på sin egen andning och sig själv när vi annars ständigt matas av mängder av intryck från

media, neonskyltar, dokus- såpor och reklamskyltar för att bara nämna några. Kanske är det så att

alltfler människor i vårt samhälle i allt större utsträckning behöver det andra mötet med sig själv för att

orka i en annars hektisk och krävande tid? Den stora mängden yoga utövare vittnar om att det finns ett

behov hos nutids- människan av både fysisk träning och vila/återhämtning. Somliga menar att vi på

många sätt lever i ett själlöst samhälle där gemenskap i allt större utsträckning sker via artificiella

verktyg som data, tv- spel, chatt- sidor eller rollspel över Internet. Det som förr var gudstjänst om

söndagen med tid för eftertanke, kontemplation, mötet med sig själv och andra medmänniskor - har i

vårt samhälle inte sällan förbytts mot annat. Kan yogans tillväxt och stora framgång i västvärlden på

vissa hänga samman med att nutids- människan instinktivt söker sig till det som tidigare generationer

haft? Kan det vara så att vår egen västerländska kultur och religiositet utarmats och lämnat plats för

det österländska och vad beror det i så fall på? Tydligt är att nutidsmänniskan i ett allt högre tempo

har ett behov av balans mellan det yttre och det inre för att må bra. Det ökade utbudet av hälso- och

yogacenter vittnar om att det finns stora behov att täcka.
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Bilaga 1. Samförståndsbrev

Södermalm 2008-02-18

Hej!

Mitt namn är Linda Lundmark och jag går sista terminen på Socionomprogrammet på Ersta Sköndal
Högskola. Vi skriver under våren en C- uppsats på 15 poäng rörande socialt arbete. Jag har valt att
skriva om Ashtanga Vinyasa yogans effekter hos mödrar mellan 30-45 år med upplevd stress-
problematik och som tränar yoga minst 1-2 gånger/vecka och har gjort det under minst 6 månader. Det
är ej nödvändigt att ha blivit diagnostiserad av läkare utan det handlar om att intervjua mödrar som
själva upplever att de har erfarenhet av stressproblematik. Syftet med min uppsats är att lyfta fram
enskilda mödrars subjektiva upplevelser kring Ashtanga Vinyasa yoga och stress. Jag önskar därför
intervjua mödrar med barn mellan 1-6 år som passar in på målgruppen. Intervjupersonerna kommer att
avidentifieras och förbli anonyma.

Uppsatsen kommer att användas till min examination och vara tillgänglig för allmänheten. Den
kommer också att arkiveras på högskolan samt ligga utlagd på högskolebibliotekets hemsida samt
www.uppsatser.se, som är en hemsida där uppsatser skrivna på högskolor samt Universitet
presenteras. Uppsatsens syfte med att vara tillgänglig för allmänheten är att den då kan användas till
fortsatt forskning rörande yogans effekter vid stress samt att det i dagsläget finns lite forskning gjort
rörande just yogans effekter hos mödrar med upplevd stressproblematik.

Intervjuerna är individuella och kommer att bandas med bandspelare. Tidsmässigt kommer de att ta ca
en timme. Ett önskemål från min sida är att de sker under vecka 10, 11 och 12 då jag har begränsat
med tid. Ni kommer även om så önskar att få läsa igenom intervjun och godkänna den innan
publicering samt få ett exemplar av den färdiga uppsatsen. Efter slutförd redovisning kommer allt
material, alla bandinspelningar, skriftligt underlag etc att förstöras.

Som tack för er medverkan hjälpen kommer ni som väljer att bli intervjuade också få en bio- biljett.
Om du /ni har frågor kring intervjun kan ni kontakta mig på telefon 070-4023711 alt e- mail:
skanegatan73@hotmail.com eller min handledare för uppsatsen: Pernilla Liedgren Dobronravoff
på e- mail: Pernilla.Liedgren_Dobronravoff@soch.lu.se.

Tack på förhand!

Vänliga hälsningar,
Linda Lundmark
Tel:070-402 37 11
e- mail: skanegatan73@hotmail.com

Jag har tagit del av ovanstående och samtycker till att delta:

--------------------------------------------------- ----------------Datum
Underskrift

---------------------------------------------------
Namnförtydligande

http://www.uppsatser.se/
mailto:skanegatan73@hotmail.com
mailto:Pernilla.Liedgren_Dobronravoff@soch.lu.se
mailto:skanegatan73@hotmail.com
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Bilaga 2. Intervjuguide

Intervjuperson-

Kan du berätta om din familjesituation och bakgrund?

Hur många barn har du? Hur gamla är de?

Vad arbetar du med/studerar?

Vilken utbildning har du?

Hur ser din boende situation ut?

Stressproblematik-

Vad innebär stress för dig?

På vilket sätt har du upplevt stressproblematik?

Hur påverkas du av stress?

Vilka stressfyllda moment har du i din vardag?

Kan du ge exempel på en stressig vardags situation för dig?

Har din upplevelse av stress förändrats under livets gång? Vid ja, hur? På vilket sätt? Kan du beskriva?

Vad i stress mår du sämst av?

Finns det något bra med stress tycker du?

Finns det något mer du vill tillägga?

Yoga-

Hur kom du i kontakt med Ashtanga Vinyasa yogan?

Hur länge har du tränat AV yoga regelbundet?

Hur ofta och hur länge brukar du träna A V yoga?

Varför håller du på med just A V yoga?

Vilken erfarenhet har du av yoga?

Upplever du något negativt med AV yoga? Vid ja: kan du beskriva?

Upplever du något positivt med A V yoga? Vid ja: kan du beskriva?

Vad innebär yoga för just dig?

Vad har varit den tuffaste utmaningen i A V yoga för dig?

Är det något som känns viktigt att din yoga utövning innehåller?

Finns det något annat som påverkar din yoga träning?

Finns det något mer du vill tillägga?
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Effekter/Upplevelser –

Kan du beskriva hur upplevelsen varit för just dig av A V yoga?

Har du prövat andra yogaformer? Om ja vilka?

Kan du beskriva eventuella likheter/skillnader mellan de andra träningsformerna och A V yogan?

Vid ja: vad/vilken är i så fall mest påtagliga?

Tränar du något annat parallellt? Vid ja, vad tränar du då?

Vad ger den andra träningen dig?

Finns det något mer du vill tillägga?
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Bilaga 3.

Yogans effekter hos människan

Yoga är en holistisk träningsform som syftar till att aktivera människan både fysiskt, psykiskt och

andligt. Rent fysiskt förbättras ledernas och kroppens rörlighet. Kroppen och koordinationen tränas

och musklerna förfinas. De vridande ställningarna och de mer intensiva böjningarna leder till att det

sker en inre massage av kroppens inre organ och det endokrina systemet och kroppens övriga system

kommer mer i balans. Olika yogaställningar stimulerar olika organ och kroppsdelar. Ryggraden blir

starkare och rakare vilket skapar bättre hållning men också att blodet lättare kan flöda igenom bland

annat musklerna. Detta leder till att energiflödet i kroppen blir bättre och detta påverkar i sin tur både

andning, sömn och matsmältning. Yogaställningar minskar risken för ryggont då de stärker musklerna

vid ryggraden. Till och med en mycket liten förändring i kroppsställning leder till ökad blodcirkulation

och förhöjd lungkapacitet. Andnings, koncentrations och yoga övningarna bidrar också till att båda

hjärnhalvorna stimuleras. Den högra hjärnhalvan med intuition, fantasi och kreativitet stimuleras men

även den vänstra som står för det logiska och rationella. Ställningarna görs också alltid på både vänster

och höger sida. Detta för att balansera och skapa jämvikt i kroppen. Yogan påverkar även det

endokrina systemet (körtlarna) som genom att utsöndra hormoner direkt ut i blodet styr kroppens

funktioner. Dessa hormoners uppgift är att ge order från kroppen till hjärnan. De påverkar både vårt

humör, sinnestämning och beteende. Det vill säga påverkar att människan ibland blir sorgsen, nöjd,

arg, deprimerad och så vidare. Hormonerna påverkar enligt yoga- läran våra kroppsfunktioner.

Yogaställningarna påverkar också ”syreupptagningsförmågan i blodet på så sätt att blodflödet till körtlarna

fungerar bättre och detta leder till ökat välmående och bättre hälsa” (Pegrum, 2006, s. 8, 10 - 12, 14).

Alla ställningar bör göras lugnt och meditativt och sägs ha en terapeutisk inverkan. Olika

ställningar påverkar olika delar av kroppen. Yoga sägs sätta igång hela kroppen och frigöra toxiner

(gifter). Koncentrationen på andningen skapar både vitalitet, lugn/harmoni och vilan eller

meditationen tömmer människans tankar så att han/hon kan se sig själv och sin omgivning lite klarare.

Den regelbundna yogautövningen bidrar till en bättre kontakt med människans inre, andligheten. Rent

fysiskt blir kroppen och dess muskler starkare och smidigare. Hela kroppen påverkas. Alltifrån

tår/fötter som blir starkare och böjligare. Yogan bidrar även till att onödigt fett försvinner, till exempel

på magen, låren, armarna och höfterna. Matsmältningsorganen aktiveras och detta leder ofta till att

kroppen får en ökad naturlig jämvikt. Balansen tränas också och blir bättre. Blodflödet aktiveras i

kroppen och detta leder bland annat till att även känseln blir bättre och att värme sprids i kroppen

vilket är välgörande. När blodet flödar kraftigt genom huvudet vid till exempel huvudstående

(Shirsasana) (yoga utövaren står upp och ner) för det med sig syre, olika vitaminer och spårämnen till

hjärnan och hela huvudets funktion vilka ger näring. Även människans sinnen påverkas vilket leder till
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bättre syn och ögonmuskler genom förenklad transport av prana till huvudet och hjärnan. Nacken blir

också starkare och böjligare. Magen, magmusklerna och korsryggen som fungerar som kroppens

balanscentrum stärks och blir fastare. De inre organen såsom exempelvis levern, mjälten, gallan och

njurarna renas och aktiveras. När bröstkorgen, bröstbenet och skuldrorna sträcks ut och slappnas av får

lungorna mer plats och hjärtat påverkas även det. Vissa ställningar bidrar särskilt till detta bland annat

solhälsningarna, som även stärker armar och händer (Suryanamskara A & B) och bryggan (Urdhva

dhanurasana). Det sägs att då hjärtcentrat öppnas leder detta till bättre intuition och ökad förmåga till att

vara kärleksfull. Ett böjligt höftparti påverkar matsmältningen och sägs också stärka livmodern hos

kvinnor vilket sägs underlätta förlossningar och förebygga missfall. Höfterna är också själva

startpunkten för många av övningarna (Paschimattanasana a,b,c och Upavishta Konasana). De stående

ställningarna hjälper ben och knän att bli rörliga, flexibla, starka och smidiga. Även blodomloppet

förbättras (Utthita Trikonasana A & B, Virabhadrasana). Bäckenbotten träningen gör att bäckenbotten

stärks och bidrar till att minska risken för inkontinens, hemorrojder samt förbättra mannens

spermakvalitet och impotens (muskellås, Baddha Konasana). Rätt utförda yogaställningar sägs även

underlätta andningen, stärka och massera de inre organen, göra kroppsdelar vigare, mjuka upp stela

leder, aktivera de olika energicentrum (chakras), räta ut felställningar och spänningar i kroppen,

utveckla kontroll över kroppen och sinnet, tänja ut/stretcha kroppen, ta bort rädslor som kan vara

förknippad vid vissa yogaställningar, bota vissa sjukdomar, göra rösten mera ”klingande”, frigöra

endorfiner och andra välgörande hormoner, hjälpa mot sömnlöshet, Tinnitus, öronproblem, halsont, ta

bort nervspänningar i kroppen, skapa ett lugn, ökad harmoni/sinnesfrid i kropp, själ och ande (Räisinen,

2005, s. 176 - 181).

Genom att gå in i sig själv såsom yoga och meditation syftar till kan intuition och en ökad inre frid

också hjälpa kvinnor under graviditeten och förlossningen. Avslappningen bidrar till att kvinnan efter

förlossningen och barnets första tid i livet, bättre kan leva upp till barnets behov och till och med ha kvar

lagrad värdefull energi genom meditationsutövningen. (Freedman, 2005, s. 88).

Varje ställning är en förberedelse för nästa och bygger upp den styrka och balans som behövs för att

gå vidare. Viveka Blom är Ashtanga Vinyasa yoga lärare på Yogacentret Atmajyoti i Vasastan,

Stockholm. Enligt henne är Ashtanga Vinyasa Yogan indelad i tre olika serier. Den första serien (yoga

chikitsa) även kallad ”Yoga terapi” har som syfte att avgifta, grunda och rena kroppen. Den andra serien

(nadi shodana) renar nervsystemet genom att öppna och rena nervbanorna/energikanalerna och

förbereder också yogautövaren för meditation. Den tredje serien även kallad den avancerade serien

A.B.C.D. (sthira bhaga) består av avancerade rörelser som syftar till att fortsätta bygga upp styrka hos

människan, förfina, integrera träningens kraft och behag/grace. Den syftar även till att öka ödmjukheten

och värdigheten hos människan. Varje nivå ska fullföljas innan man går vidare till nästa och den

bestämda ordningsföljden av yoga ställningar (asanas) ska följas noggrant. Inom yogatraditionen menar

man att regelbunden yoga utövning är föryngrande och yogier som utövat yoga hela sina liv sägs ha ett

juvenilt och tidlöst utseende. Av tradition börjar man i Indien med yoga när barnen är cirka åtta år
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eftersom könsmognaden sägs inträda då. Man menar att yogan skall skapa gynnsammare förutsättningar

för barnet på dess väg till att bli vuxen. Man menar också att yogan hjälper till att skapa vänligare

människor för att gynna en fredligare värld (Pegrum, 2006, s. 8, 10-12, 14).

I ”Boken om yoga” (2003) tar yogier från The Sivananda yoga center upp att man ser kroppens

åldrande på många sätt som ett konstlat tillstånd som till stor del orsakas av att människan förgiftar sig

själv (genom dålig kost, lite fysisk träning och så vidare). Man menar att om människan håller

kroppsdelarna rena och välsmorda, reduceras också kroppens nedbrytningsprocess i cellerna. Inom yoga

filosofin ser man kroppen som en del av hälsan. Själen och sinnet är precis lika viktiga (The Sivananda

yoga center, 2003, s. 12, 177).
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Bilaga 4. Sju energicentrum chakran

De sju energi centrum som oftast brukar nämnas inom yogan är:

1. Muladahara chakra: Rot-chakrat betyder grund eller källa. Beläget vid nedre delen av

bäckenet, mellan könsorganen och ändtarmen. Symboliskt handlar rotchakrat om personlig

säkerhet och om att vara ”grundad” som människa. Inom yogafilosofin menar att ett överaktivt

rotlås leder till egoism och själviskhet, självcentrering. Ett underaktivt rotlås sägs leda till

dålig själv känsla och självbild. Ett balanserat rotlås leder till att människan känner sig tryggt

förankrad i världen.

2. Svadhisthana chakra: Korsbenschakrat betyder en egen boning och är beläget vid området

kring livmodern eller prostata. Emotionellt sägs korsbenschakrat stå i förbindelse med behovet

av att finna sin unika identitet. Det handlar också om relationer till familj, partner och vänner.

När korsbens chakrat är överaktivt blir människan alltför manipulativt och känslomässigt.

underaktivitet sägs leda till ointresse, självkritik och att människan blir uttråkad. Vid balans

råder fullständig harmoni känslomässigt och kreativitet/fantasi och tillit till andra människor.

(Pegrum, 2006, s. 16 - 17).

3. Manipura chakra: befinner sig i ryggraden och vid naveln. Manipura är chakrat för kroppens

funktioner. Egenskaper som vilja, styrka och aktivitet. Manipura påverkar matsmältningen

och att födans näring upptas av kroppen.

4. Anahata chakra: betyder obesegrad och är belägen i höjd med hjärtat och det så kallade

själsliga hjärtat i ryggraden . Anahata tillhör den psykiska eller mentala kroppens område. När

det här energicentrumet aktiveras sägs det frigöra känslor, förstärka den inre rösten, öka friden

och den universella kärleken. Man menar inom yogans filosofi att hjärtat och lungorna

fungerar som ett centrum för känslor.

5. Vishuddha chakra: betyder renhet och är beläget vid halsen. Vishuddha sägs bearbeta

mat/dryck, skärper talet, hindra gifter från att ta sig i kroppen, öka intelligens samt hålla

tankarna klara. När energicentrumet är i balans menar man inom yogan att människan blir ren

och tom från onödiga tankar samt förstärker möjligheten att läsa andras tankar (telepati).

6. Ajna chakra: är beläget mellan och bakom ögonbrynen. Det kallas för den gränslösa psykiska

kraften eller det tredje ögat. Intuitiv kreativitet förstärks, och människan sägs även kunna

uppnå en ökad kontakt med föregående liv. Människans ego och dualism reduceras till förmån

för förbindelse med andra varelser och världsalltet.

7. Sahasrara chakra: vid kronan av huvudet. Befinner sig också i hjärnan. Sahasrara sägs ha

förbindelse med övermedvetandet. Inom yoga läran menar man att det här energi centrumet

strålar av alla de lägre centrumens (chakranas) energi och livskraften (prana). Detta sägs vara

yogans högsta tillstånd och innebär en förbindelse med det universella.

(Räisinen, 2005, s. 41 - 42: Schultz, 2004, s. 14 - 15).
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Bilaga 5.
Redogörelse av Ashtanga yogans åtta delar utifrån A V yogans filosofi:

1. YAMA- fem levnadsregler eller riktlinjer för vad människan bör undvika. Yama handlar om

hur människan bör bemöta sin omvärld. Det första steget handlar om självkontroll, ödmjukhet

och återhållsamhet Att inte bruka våld (Ahimsa) vare sig i handling, ord eller tanke. Andra

steget handlar om att på ett värdigt sätt bemöta sina medmänniskor, att vara sann i ord, tanke

och handling (Satya ) att leva ärligt och öppet och vara sann med vem man är. Det tredje

steget handlar om inte stjäla (Asteya) eller tillförskaffa sig något som inte givits frivilligt eller

vara avundsjuk på andra. Måttlighet (Brahmacarya) innebär att behålla energin. Att undvika

frosseri. Exempelvis att äta för mycket. Det femte steget i Yama (Aparigraha) innebär att ej

vara girig eller sukta efter andras tillhörigheter .

2. NIYAMA– handlar om hur vi vår attityd/hur vi bemöter oss själva. Det handlar om hur vi bör

leva och innefattar också självdisciplin. Saucha innebär att vara ren, att ha ett välstädat hem

och att äta och leva rent/enkelt. Det andra steget Santosha syftar till att ge insikt om hur man

skapar goda vanor för sig själv och att vara nöjd med det man har i nuet. Tapas innebär bland

annat självdisciplin, att träna yoga med tålamod och att inte ge upp för lätt. Svadhyaya betonar

vikten av att studera och lära sig nya saker. Ishvarapranidhana slutligen, handlar om att över-

lämna sig och samtidigt tillägna andra allt man gör och uträttar. (Pegrum, 2006, s. 13:

Räisinen, 2005, s. 30 - 33).

3. ASANAS – handlar om yogarörelserna, de fysiska ställningarna. Inom Ashtanga yogan är

yogaställningarna till för att stärka, rena, mjuka upp kroppen och sinnet. Länken däremellan är

andningen. Yogautövaren följer noggrant uttänkta serier för att stå bättre rustad för att möta ett

liv fullt av förändringar.

4. PRANAYAMA – prana betyder andetag men också livsenergi. Pranayama handlar om själva

konsten att andas så att denna energi kan flöda fritt i kroppen, energikontroll genom

andningen. En kontroll över sin livsenergi.

5. PRATYAHARA – det första av de inre stegen. Det handlar om förmågan att stänga ute

störande sinnesintryck. Att vända sina sinnen inåt.

6. DHARANA –innebär djup koncentration. Uppmärksamhet riktas mot ett föremål och stannar

där utan att låta sig distraheras, värdera eller analysera.

7. DHYANA –handlar om ett fördjupat meditativt tillstånd där egot tystas. Det innebär att en

djup och stabil närvaro av det goda (yogans sätt att definiera gud) inom den praktiserande.

8. SAMADHI – yogans högsta mål. Samadhi innebär inom yogan ett tillstånd av stillhet bortom

kroppen och jagets gränser. En upplevelse av att vara en del av ett större sammanhang.

Dualismen är borta. Samadhi kan också ses som den högsta lycka eller medvetande.

(The Sivanande yoga center, 2003, s. 19: Räisinen, 2005, s. 30 - 35)


