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Alpha er landet. Kan være din. �

Flere siger namaste 
til deres kolleger
Stillesiddende arbejde fik Pia Olsen til at dyrke yoga. 
I dag byder et stigende antal arbejdspladser den gamle 
træningsform velkommen på kontoret. Side 6

Frisører og bagere er blandt dem,
der er mest i risikozonen for at 
udvikle eksem på hænderne. Side 4

I en ny rundspørge tilkendegiver
mange unge, at det er vigtigt for
dem med en grøn arbejdsgiver. Side 14

Når du har stress, reagerer din krop,
som var den på arbejde 24 timer i
døgnet, fortæller fysioterapeut. Side 22

Arbejdsmiljø



HVAD ER YOGA?
Yoga er en oldgammel
motionsform, der kan
dateres mere end 5.000
år tilbage. 

Ordet yoga stammer 
fra sproget sanskrit 
og betyder ”forening, 
anspændelse og 
koncentration”. Modsat
andre motionsformer
konkurrerer man ikke 
i yoga. I stedet handler
yoga om at holde be-
stemte legemsstillinger 
i længere tid ad gangen,
kombineret med 
vejrtrækningsøvelser 
og meditation.

Flere studier peger på
yogaens positive effekter
på både mental og fysisk
sundhed, ligesom det
også kan bidrage til 
personlig udvikling.

N
akkespændingerne kom snigende
op ad formiddagen – kun kort tid
efter, at Pia Olsen havde sat sig
ved tasterne. Omkring frokosttid
var nakken ved at blive stiv i det,
og ryggen værkede og brokkede
sig over det stillesiddende arbejde. 

Værst af alt var dog den insisterende hoved-
pine, der lagde sig om kraniet og begyndte at
klemme mere og mere til, indtil det ikke var
muligt for hende at ignorere den længere.

»Det var faktisk ikke til at holde ud. Det var
ikke unormalt, at jeg blev nødt til at spise hoved-
pinepiller for at komme igennem en arbejdsdag,
og det betød, at jeg nogen gange spiste smerte-
stillende op til fire til fem gange om ugen. Nakke-
spændingerne, rygsmerterne og hovedpinen åd
simpelthen min livskvalitet,« siger Pia Olsen.

Hun er uddannet journalist og har også flere
bøger på samvittigheden, men det stillesiddende
job foran computeren og de smertelige følger
deraf slog hende ind på en helt ny karrieresti.
Hun tog sagen i egen hånd og brugte to år på at
uddanne sig som yogalærer. 

I dag, knap 10 år efter, er hun indehaver af
yogastudiet Frederiksberg Have Yoga og arbejder
som yogainstruktør ved siden af sit journalistiske
virke.

»Jeg blev yogainstruktør med henblik på at
hjælpe andre i samme situation som mig. Til at
begynde med underviste jeg mine kollegaer, der
også døjede med diverse problemer som følge af
at sidde stille alt for mange timer om dagen, i
simple yogaøvelser. Så udviklede det sig derfra,«
siger hun.

Interessen er stigende
Ud over at drive sit yogastudie tager Pia Olsen
også rundt på arbejdspladser og underviser i det,
hun kalder kontor yoga. Det er en række simple
øvelser, som man kan lave uden først at skulle
klæde om og rulle yogamåtten ud. Faktisk kan
man udføre dem uden overhovedet at forlade sin
plads bag skrivebordet.

»Alle yogaøvelserne er udvalgt til at afhjælpe
alt fra musearm til stiv nakke, spændingshoved-
pine og øm lænd og ryg – kort sagt alt det man
kan tilrane sig ved kontorarbejde og foran en
skærm. Og man behøver ikke allerede være ramt
af nogen af dem for at få noget ud af det. Øvel-
serne er også gode til at tage det i opløbet, før det
begynder at gøre rigtig ondt,« siger yogainstruk-
tøren.

Gennem tiden har hun undervist alt fra grafi-
kere til mediefolk, it-udviklere, sekretærer og alle
derimellem. Hendes oplevelse er, at efterspørg-
slen kun er vokset de seneste år, og i dag må hun
planlægge sin rute gennem byen nøje, så hun kan
nå at komme forbi flest mulige kunder i løbet af
dagen.

»Det er meget populært, og fordi det sker i ar-
bejdstiden, er folk også klar til at vende tilbage til
arbejdet, lige så snart at vi er færdige. Typisk
besøger jeg en arbejdsplads en gang om ugen,
men når de ansatte er blevet vant til det, kigger
jeg kun forbi en til to gange om måneden for at
genopfriske, inspirere og vise nye øvelser,« siger
hun og fortsætter:

»Det mest fantastiske er, at de selv begynder at
bruge øvelserne i det daglige, hvis de kan mærke,
at der er noget på vej, eller går sammen i grupper
og på den måde husker hinanden på at lave 10
minutters yoga op til frokost som et fast indslag.
På den måde gavner yoga også fællesskabet på en
arbejdsplads.«

Yoga styrker de sociale bånd
I nogle større danske virksomheder nøjes man
ikke med at praktisere den ældgamle trænings-
form foran skrivebordet. Her investerer man også
penge i yogasale, instruktører og udstyr som måt-
ter og bolde, som medarbejderne kan bruge i ar-
bejdstiden.

Hos analyse- og konsulentvirksomheden
Health Group, der blandt andet hjælper virksom-
heder med at etablere og drive motionsrum,
oplever man også en stigende efterspørgsel efter
yogatræning. Det fortæller Irene Herbst, der er

yogalærer samt HR- og projektleder i Health
Group.

»Vi har oplevet, at efterspørgslen er steget
stødt gennem de seneste seks år i hvert fald. Hol-
dene er altid godt belagt, hvis man sammenligner
med andre typer træningshold. Det er blandt
andet fordi, det er en fantastisk måde lige at
komme ned i gear, slippe tankerne og mærke
kroppen, selv midt i en travl hverdag,« siger hun.

Ifølge Irene Herbst er yogaholdene med til at
binde en større virksomhed sammen.

»Vi lever i en mere og mere digitaliseret ver-
den, hvor det også helst skal være os selv, der er i
centrum. Men yoga er helt analogt og handler
også om fællesskabet med kollegaerne. Derfor er
det også med til at styrke de sociale relationer på
kryds og tværs af afdelinger og endda også bran-
cher i en virksomhed,« siger hun.

Én ting er sammenholdet og fællesskabet ved
at dyrke motion sammen på en arbejdsplads,
noget andet er de positive følger af det for den
enkelte. For yoga handler om mere end bare at
bevæge sig, mener Irene Herbst.

»Groft sagt er yoga et af verdens ældste syste-
mer til at afbalancere krop og sind. Det handler
om at være til stede lige nu og her, komme ned i
gear og slippe alt omkring dig. Det er vejrtræk-
ning, meditation og bevægelse i ét. Der er ingen
hokus pokus ved det,« siger hun.

Projektlederen bliver bakket op af et stort
videnskabeligt studie af effekten af yogaøvelser,
som University of London lavede i 2017. Her blev
det blandt andet bevist, at yoga kan afhjælpe fysi-
ske og psykiske lidelser samt øge selvværdet og
give et decideret energiboost.

Kronisk træthed, astma, diabetes og visse for-
mer for kræft er blandt de fysiske lidelser, som
yoga kan gavne. Og ifølge undersøgelsen kan træ-
ningsformen også hjælpe på psykiske lidelser
som OCD, depression, angst, PTSD og endda ski-
zofreni. Studiet er bare et af mange, der bekræf-
ter de positive effekter ved yoga, og i arbejdsøje-
med skuffer den heller ikke.

»Vi plejer at sige, at hvis man dyrker yoga på 

Krigerstilling, dansende 
Shiva og dybe vejrtrækninger:

Yoga hitter på kontoret
Yoga og meditation vinder frem på landets arbejdspladser. Udover at løsne 

op og øge velværet hos den enkelte kan det også gavne bundlinjen 
og tiltrække nye medarbejdere, påpeger arbejdsmarkedsforsker.

KIRI KIM LASSEN
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I et stort videnskabeligt studie, som University of London offentliggjorde i 2017, blev det blandt andet bevist, at yoga kan lindre både fysiske og psykiske lidelser. Foto: Nanna Navntoft
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jobbet bare én gang om ugen, så tager den lige
toppen af de skavanker, vi får af at sidde stille
foran skærmen,« siger Irene Herbst og fortsæt-
ter:

»Vi har mænd, der er stive som et bræt, men
som efter et par måneder kan nå deres tæer. På
den ene side løsner yoga op for kroppen og de
stive led, og på den anden side skærper det kon-
centration, søvn og den mentale sundhed. Det
hele er med til at give et bedre helbred på læn-
gere sigt.«

Unge går op i arbejdsmiljø
Netop muligheden for at booste helbredet på den
lange bane er også med til at gøre yogatræningen
til en gevinst for arbejdsgiveren. Det påpeger
Henning Jørgensen, der er professor i arbejds-
marked ved Institut for Samfundskundskab på
Aalborg Universitet.

»Arbejdsgiverne har meget fokus på medarbej-
dernes sundhed, for jo mere de kan forebygge
skader og sygdom og fremme generel sundhed, jo
bedre har medarbejderne det, og jo mere og bed-
re præsterer de i det daglige. Når vi har det godt i
vores arbejde, er vi mere engagerede, motiverede
og kreative, og derfor giver det kun god mening,
at virksomhederne investerer penge i deres
ansatte på den her måde,« siger han.

Henning Jørgensen påpeger, at det særligt er i
perioder med højkonjunktur, at virksomhederne

er gavmilde over for deres ansatte. Det er både
en måde at holde på medarbejderne og en måde
at tiltrække ny kvalificeret arbejdskraft på. Især
blandt unge tæller sundhedstilbud som sund mad
i kantinen, sociale arrangementer og motionstil-
bud som yoga nemlig højt, når de leder efter et
nyt job.

»De unge er sigøjnere på arbejdsmarkedet, og
for dem betyder lønnen mindre end det sociale,
gode kollegaer og et godt arbejdsmiljø. Derfor er
det også et konkurrenceparameter, som virksom-
hederne kan dreje på, hvis de gerne vil sikre sig
den højt kvalificerede og motiverede arbejdskraft
i fremtiden,« siger professoren og fortsætter:

»Så på den ene side er det en rigtig god inve-
stering både her og nu og for fremtiden, og på
den anden side ser medarbejderne det som et
personalegode, der gavner deres sundhed og triv-
sel.«

Pausen i hverdagen er vigtig
Foruden yoga er også meditation og mindfulness
– der er en blanding af opmærksomheds- og vejr-
trækningsøvelser – efterspurgt ude i virksomhe-
derne. 

Lego, Carlsberg og Københavns Kommune er
blandt de arbejdspladser, der i dag tilbyder mind-
fulness til deres medarbejdere for at forebygge
og mindske stress. Og hos forsikringsselskaberne
PFA og Danica Pension har man også tidligere

tilbudt kurser i mindfulness til de arbejdspladser,
der er kunder hos dem.

Hos Health Group mærker man ligeledes en
stigende interesse for den type træning. 

»Vi oplever, at flere og flere spørger efter
mindfulness. Selv om vi ikke har den slags hold,
er det noget, vi tænker ind i yogaundervisningen
som en del af meditationen,« siger Irene Herbst
og fortsætter: 

Der, hvor yoga i forvejen adskiller sig fra andre
motionsformer, er, at vi også arbejder med det
præfrontale cortex – med følelser og koncentra-
tion. Det er mental pleje og fysisk træning i ét.«

Fokusset på sundhedstilbud, der styrker både
sind og krop, er ifølge arbejdsmarkedsforsker
Henning Jørgensen et naturligt resultat af den
måde, arbejdsmarkedet er skruet sammen på i
dag.

»Vi lever i accelerationens tidsalder, hvor
alting går hurtigere og hurtigere, og vi skal nå
meget mere på den halve tid. Det slider os ned,
hvis vi ikke får lov til at lade op. Derfor skal man
også se yoga som en pause, et antistress-element
og et tiltrængt mellemrum i en travl hverdag,
hvor man kan rense og samle tankerne,« siger
han og tilføjer:

»I takt med at arbejdslivet intensiveres yderli-
gere, tror jeg, at vi kommer til at se et øget fokus
på netop at pleje den mentale sundhed endnu
mere end i dag.«N

I takt med at
arbejdslivet
intensiveres
yderligere, 
tror jeg, at 
vi kommer til 
at se et øget
fokus på netop
at pleje den
mentale
sundhed.
Henning Jørgensen,
professor ved Institut 
for Samfundskundskab
på Aalborg Universitet

Smerter og hovedpine forårsaget af stillesiddende arbejde motiverede Pia Olsen (øverst t.v.) til at blive yogalærer. Fotos: Nanna Navntoft
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