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Sammendrag 

Forfatter: Marlene K. Johre og Lina O. Østvang 

Tittel: «Yoga er ikke bare yoga». En kvalitativ studie av hvordan mennesker som strever med 

rusavhengighet opplever yoga 

Veiledere: Guro Øiestad og Margrethe Seeger Halvorsen 

Formålet med denne studien er å bidra til økt kunnskap om hvordan yoga kan bidra til bedre 

helse hos mennesker som strever med rusavhengighet. For å undersøke dette gjennomførte vi 

semistrukturerte intervjuer med deltakere fra Back in The Ring (BITR). BITR er et prosjekt 

hvor mennesker som strever med rusavhengighet blir tilbudt yoga, i tillegg til andre aktiviteter 

som reise til India, fjelltur, veldedig arbeid og ekstremsport. Vi ønsket å utforske hvordan 

deltakerne opplever yogadelen av prosjektet. Med Antonovskys teori om salutogenese som 

rammeverk - en teori om hva som skaper god helse, hadde vi en hypotese om at yoga 

oppleves som helsefremmende for informantene. Vi foretok intervjuer med syv deltakere fra 

BITR. Videre brukte vi fortolkende fenomenologisk analyse for å se nærmere på svarene 

deres. Funnene våre viste først og fremst at «yoga ikke bare er yoga». Informantene hadde i 

stor grad yoga som livsstil, og gjennom de fysiske øvelsene på yogamatta opplevde de 

psykiske endringer. Deres definisjon av yoga var med å prege hva de opplevde å få ut av det. 

Et annet funn var at informantene opplevelser på matta har ringvirkninger. Mestringen de 

opplever der, tar de med seg ut i livet som en forhøyet mestringstro. De har også en 

opplevelse av å godta å være akkurat der de er, som de overfører til andre situasjoner. 

Gjennom yoga opplever de to nye måter å finne svar på, den ene gjennom å stole på seg selv 

og den andre gjennom relasjonen til lederen for prosjektet. Til sist så vi at yoga, som en del av 

BITR, representerer en måte å komme tilbake til samfunnet på for informantene. BITR tilbyr 

dem noe å gjøre, opplevelsen av å tilhøre et fellesskap og et fokus på andre ting enn rus. Våre 

funn tilsier at opplevelsen av yoga, som noe mer enn en fysisk aktivitet og i kontekst av 

BITR, virker helsefremmende for informantene. I tråd med salutogenese tilfører yoga 

mestring, mening og autonomi (Langeland, 2006). Implikasjoner ved dette er at yoga kan 

være et nyttig verktøy som en del av rusarbeid. Hvorvidt den enkelte vil erfare positive 

endringer vil imidlertid avhenge av preferanser, motivasjon og definisjon av yoga. 
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Forord 

Å arbeide med denne oppgaven har vært en omfattende, men takknemlig prosess. Stressnivået 

har vært overraskende lavt, og vi har helt oppriktig kost oss mesteparten av tiden. Vi har 

komprimert ned informasjon fra et stort og spennende datamateriale, skrevet refleksjon på 

refleksjon rundt intervjuer og observasjon.  

 

Siden starten var det tanken på å gjennomføre selvstendig forskning og bidra til å bygge opp 

en kunnskapsbase, som motiverte oss til å skrive en kvalitativ oppgave. Vi gledet oss veldig 

til å foreta intervjuer. Vi var så spent på å møte informantene våre og høre om deres 

opplevelser. Vi opplevde å møte noen veldig reflekterte og interessante folk, som gjorde oss 

enda mer gira på å skrive en bra oppgave. Tusen takk til alle informantene som har tatt seg tid 

til å dele sine historier med oss, og til Alexander for et positivt samarbeid.  

Vi har også vært utrolig heldig med å ha to helt supre veiledere. «Guru» Guro og «Mester» 

Margrethe har pushet oss til å abstrahere når vi ikke trodde vi kunne abstrahere mer. De har 

inspirert oss med sine kloke innspill og evige nysgjerrighet. Eufori har vært stikkordet for 

veiledningen våre. Vi har alltid gått fra veiledningen med nytt giv.  

Takk for gjennomlesning av oppgaven, til begge våre mødre. Til lån av bil, til begge våre 

fedre.  

Takk for all støtte vi har fått av nære og kjære.  

Namasté. 
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1 Introduksjon 

Vi står i et godt opplyst og oppvarmet rom. Rundt oss er det flere mennesker, i alle aldre og 

kjønn, hver på sin matte. Alle med blikket vendt utover, mot fjell og trær på den andre siden 

av vinduet. Samtidig som fokuset definitivt er innover. Dyp konsentrasjon og stillhet hersker i 

rommet. Vi puster inn og løfter hendene ut til siden og over hodet. Puster ut og bøyer oss ned, 

så fingertuppene berører gulvet. Starten på en solhilsen. Vi beveger oss i takt, men etter hvert 

finner hver og en sin egen rytme i serien av bevegelser. Fem pust i nedover hund, puster ut og 

kommer frem til planken. Svetten sildrer fra pannene våre. Likevel er det ingen som gir seg. 

To timer senere ligger vi alle ustrakt på gulvet, utslitte og fornøyde.1 

 

Høsten 2013 kunne man i Aftenposten lese om Helge, som hadde byttet ut rus med yoga. 

«Når jeg gjør praksisen føler jeg at jeg er på min egen stille øy, og fokus er innover. Jeg har 

litt fri til meg selv. Hver eneste posisjon er en utfordring, både mentalt og fysisk» (Byhring, 

2013). Helge var deltaker på Back in the Ring (BITR) - et dugnadsbasert prosjekt som tilbyr 

gratis yogatimer til rusavhengige. Prosjektet ble startet i 2013 i regi av yogainstruktøren 

Alexander Medin. Målet er å gjøre deltakerne i stand til å ta livene sine tilbake. Da vi leste om 

Helge, ble vi straks nysgjerrig på prosjektet og fenomenet yoga. Fra psykologistudiet og 

klinisk praksis i rusfeltet hadde vi en forståelse av rusavhengighet som utfordrende å 

behandle. Vi lurte på hva det var med yoga som kunne være så potent og virkningsfullt 

overfor mennesker som strever med rusavhengighet.  

 

Yoga har blitt utøvd for å promotere helse, velvære og avkobling i over fem tusen år (Barnett, 

Shale, Elkins & Fisher, 2014). Historisk sett var målene med yoga å fremme disiplin og 

spirituell oppvåkning (Khalsa, Shorter, Cope, Wyshak & Sklar, 2009). I dag blir yoga tilbudt 

på det lokale treningssenteret, man kan lese om yogaøvelser i ukeblader og se videoer med 

instruksjoner på internett. Yoga kan bli sett på som en måte å forene kropp og sjel, men er det 

slik at yoga, i seg selv, kan være en form for terapi? Forskning viser at yoga kan være 

helsefremmende for et bredt spekter av fysiske og psykiske lidelser (Broad, 2012). I tidsskrift 

for norsk psykologforening har kroppen blitt etterlyst som en viktig komponent i terapi 

(Karlsen, 2015). Tanken er at man i enkelte tilfeller burde jobbe fra kroppen og opp, og ikke 

begynne med hodet. Tradisjonelle psykoterapeutiske tilnærminger har i stor grad utelatt 

                                                 
1 Forfatternes opplevelser fra yogatime med BITR. 
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kroppen og fokusert primært på det kognitive og atferdsmessige (Ogden, Minton, & Pain, 

2006). Det er mye vi ikke forstår med tanke på den komplekse relasjonen mellom kropp og 

psyke (Dragland, 2007). I dag ser man at stadig flere peker på at fokus på kropp kan være et 

viktig ressurs i psykoterapi (Sletvold, 2005).  

 

I lang tid var rusbehandlingsfeltet dominert av den patogene sykdomsmodellen (Berg & 

Miller, 2006). I dag ser vi imidlertid en bevegelse mot et mer helhetlig perspektiv (Fetting, 

2012). Feltet ansees som komplekst, og krever dermed også sammensatte løsninger 

(Helsedirektoratet, 2014). Forskning viser at rusavhengige ofte har en historie med traumer og 

generelt har dårlig psykisk helse (Landheim, Bakken & Vaglum, 2003). Støtte for at 

behandling som inneholder elementer fra yoga og oppmerksomt nærvær kan være nyttig for 

rusavhengige er økende (Hallgren, Romberg, Bakshi & Andreasson, 2014). Dette fordi disse 

kroppslige orienterte tilnærmingene går direkte på stressrelaterte kognisjoner og emosjoner, i 

tillegg til å påvirke atferdsmessige responser som trang etter rus (Khanna & Greeson, 2013). 

En hypotese er at avhengighet ofte er et resultat av en ikke-oppmerksom tilstand, som 

involverer unngåelse, automatisk tenkning, emosjonell reaktivitet og sosial isolasjon (Khanna 

& Greeson, 2013). 

1.1 Studiens formål 

To år etter å ha lest om Helge befant vi oss på en fjellstue BITR disponerer. Vi gjennomførte 

en yogatime med fem av deltakerne i prosjektet, og begynte vår utforskning av hvordan de 

opplever det å gjøre yoga og delta i prosjektet. Gjennom å undersøke deltakernes i BITRs 

erfaringer, kan man se om yoga kan fungere som et alternativ til tradisjonell rusbehandling, 

og om det eventuelt kan være et verdifullt supplement.  

 

Formålet med denne studien er å bidra til økt kunnskap om hvordan yoga kan bidra til bedre 

helse hos mennesker som strever med rusavhengighet. Vår problemstilling lyder: hvordan 

opplever deltakerne i BITR yoga? Som en del av dette ønsker vi å vurdere hvorvidt 

informantene opplever at yoga fører til bedre helse. Før vi går inn på vår forskning og 

forsøker å besvare problemstillingen, vil vi gi leseren et innblikk i feltet. Først tar vi for oss et 

holistisk helseperspektiv. Videre ser vi på hvordan rusfeltet i Norge er i dag. Deretter vil vi 

presentere forskning på yoga og rusavhengighet. Materialet her er begrenset, så vi forsøker 
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også å se på studier av andre psykiske lidelser. Til slutt vil vi si mer om hva prosjektet BITR 

innebærer. 

1.2 Et holistisk helseperspektiv 

Tanken vår med å bruke begrepet «bedre helse» kan forstås med utgangspunkt i teorien om 

salutogenese - læren om hva som fremmer god helse (Antonovsky, 2012). Antonovsky 

studerte mennesker som hadde vært gjennom enorme påkjenninger, og likevel utviste god 

helse. Han fant ut at de hadde tre fellestrekk. De hadde høy grad av autonomi - de evnet å 

være selvstendige og handlet ut fra egne vurderinger. Videre hadde de stor mestringsevne - de 

var i stand til å takle situasjoner de kom opp i, i motsetning til å innta en hjelpeløs offerrolle. 

Det tredje Antonovsky fant, var at de som klarte seg godt i livet etter traumer, hadde funnet en 

mening med livet. Evner vi å ta ansvar og mestre livets utfordringer, finner vi lettere mening i 

livet (Reymert, 2013).  

Dette fikk Antonovsky til å tenke at frisk og syk ikke er så svart-hvitt som i den tradisjonelle, 

patologiserende tilnærmingen til psykisk og fysisk sykdom. Han foreslår heller å tenke på 

helse som eksisterende på et kontinuum, som vi alle forflytter oss langs gjennom livet 

(Antonovksy, 2012). Vi kan ha mer eller mindre helse. Salutogenese har fokus på faktorer og 

aktiviteter som er helsebringende og bidrar til bevegelse mot den friske siden av aksen. I 

motsetning til patogenese, som handler om hvordan en skal ta vekk dårlige betingelser eller 

risikofaktorer, handler salutogenese om hvordan tilføre positive muligheter, betingelser og 

utfall (Langeland, 2014). 

Vår oppfatning av helse samsvarer med måten Antonovsky beskriver det på. Vi tenker på 

helse som et holistisk fenomen, som er vevd inn i alle sider av livet og samfunnet. Dette er 

også i tråd med oppfatningen hos Norges befolkning generelt (Fugelli & Ingstad, 2001). Med 

dette perspektivet som bakgrunn for oppgaven, ser vi for oss at BITR-programmet generelt og 

yogaen spesielt er nettopp aktiviteter som kan være med å hjelpe en person å bevege seg mot 

den friske enden av skalaen, heller enn noe som skal gjøre en «frisk». Bedre helse i vår 

oppgave blir dermed bevegelse langs et helsekontinuum. 
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1.3 Rusfeltet i Norge i dag 

Rusproblemer er et omfattende begrep og hva som defineres som avhengighet eller misbruk 

er noe uklart og flytende (Lund, Bretteville-Jensen, Skretting, Rise & Nordlund, 2010). En 

måte å definere rusavhengighet på er å se det som et samlebegrep som kategoriserer en 

heterogen gruppe personer, som har behov for hjelpetiltak og/eller behandling på grunn av 

problemer knyttet til bruk av rusmidler (Lund et al., 2010). I forståelse av hva som skiller 

bruk og misbruk er det mest utbredt å si at alkohol og svakere narkotiske stoffer både brukes 

og misbrukes, mens sterke narkotiske stoffer og illegale reseptbelagte legemidler misbrukes 

(Lund et al., 2010). I vår oppgave kommer disse definisjonene til å ligge til grunn når vi 

bruker begreper som rusproblemer, rusavhengighet og rusmisbruk.  

Avhengighet av rusmidler er et enormt problem i vårt samfunn, og bruk av alkohol og andre 

illegale rusmidler stiger (Statistisk sentralbyrå, 2015). For å kunne gi de beste hjelpetilbudene 

til mennesker med rusproblemer kreves ofte sammensatte tjenester og tiltak som omfatter 

både forebygging, spesialisttjenester, omsorgstjenester og sosialtjenester (Regjeringen, 2014). 

Det er et mangfold av slike behandlingstilbud i Norge, som representerer ulike faglige 

tilnærminger, lengde og intensitet (Helsedepartementet, 2004). 

Behandling av rusmiddelavhengighet har høy frafallsrate (Brorson, Arnevik, Rand-Henriksen 

& Duckert, 2014). Få klarer å bli rusfri, og av de som oppnår dette opplever mange tilbakefall 

etter kort tid. Substitusjonsbehandling har i de siste årene blitt et vanlig tilbud til mennesker 

som strever med misbruk av tyngre narkotiske stoffer som heroin. Subtitusjonsbehandling er 

likevel kontroversielt - mange mener dette tilbys for raskt og at de som tar imot tilbudet ikke i 

stor nok grad er klar over konsekvensene (Skeie, Clausen & Bukten, 2014). 

Basert på slik rusfeltet ser ut i dag kan virke som det er en felles forståelse av at man må 

behandle i henhold til flere aspekter av klientens liv og ikke bare rusbruken i seg selv. I følge 

Helse Norge (2014) er målet med rusarbeid og psykisk helsearbeid å bidra til å fremme 

selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske 

lidelser og rusmiddelproblemer. Dette er i tråd med et holistisk helseperspektiv. Det er likevel 

ikke noen tydelig konsensus i forskningsfeltet på hvilken behandling som gir best resultater 

for mennesker som strever med rusmisbruk eller hvorfor behandling av rusavhengighet har 

høy frafallsrate (Brorson et al., 2014). Det er grunn til å tro at rusfeltet har et potensiale for 
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forbedring og at dette i seg selv gir grobunn for å tenke alternativt om behandling av 

rusproblemer. 

1.4 Forskning på yoga og rusavhengighet 

I denne delen vil vi først introdusere begrepet yoga. Så vil vi gi et innblikk i hvilken effekt 

forskning viser at yoga kan ha på fysisk og psykisk helse generelt. Den overordnede måten 

yoga er virksomt på vil også kunne være tilstede når man studerer spesifikke grupper og 

fenomener. Videre vil vi forsøke å gå gjennom forskningen rundt rusavhengighet og 

yogapraktisering mer spesifikt. 

1.4.1 Yoga – en begrepsavklaring 

I studiene vi har sett på defineres yoga på en rekke ulike måter. I tillegg finnes det mange 

forskjellige typer yoga og yogateknikker, som hver har sitt teoretiske fundament. I BITR 

undervises det i yogaformen Ashtanga. Ashtanga yoga ble introdusert til vesten av K. Patthabi 

Jois på syttitallet (Broad, 2012). Navnet kommer fra «Patanjalis sutras», grunnlagsteksten for 

det religiøse tankesystemet yoga (Jacobsen & Lie, 2004). Boken inneholder 196 aforismer om 

yogafilosofi, og definerer yoga som å ha åtte bestanddeler (ashtanga), blant annet 

konsentrasjon, pusteteknikk, meditasjon og moralske leveregler (Carrera, 2006). De fysiske 

øvelsene som de fleste forbinder med yoga – asana på sanskrit, er kun en av de åtte 

bestanddelene. Forskning på yoga varierer i hvor stor grad de har med alle disse punktene i 

sin diskusjon av hvordan yoga fungerer. Mange former for yoga bruker «Patanjalis sutra» som 

utgangspunkt for sin yogafilosofi, men har ulike måter å tolke aforismene på, samt ulike 

fysiske øvelser (Jacobsen & Lie, 2004). 

 

I Ashtanga yoga har man serier av ulike asanas. Rekkefølgen av stillingene er nøye 

sammensatt, tanken er at hver asana forbereder for den neste. I den første serien (primary 

series) begynner man med solhilsener og stående posisjoner (Simmha, 2006). Deretter går 

man videre til sittende stillinger. En gjennomgang av hele serien tar rundt to timer. Man 

avslutter timen med savasana - død manns posisjon, en avslapningsstilling hvor man ligger på 

ryggen (Simmha, 2006). Første serien danner basis for videre yogapraksis, til sammen finnes 

det seks serier. Et viktig kjennetegn ved Ashtanga yoga er vinyasa-prinsippet. Vinyasa betyr 
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at pust og bevegelse koordineres, som bidrar til en dynamisk flyt mellom hver stilling 

(Simmha, 2006). Noen opplever en meditativ tilstand i bevegelsen. 

 

Det har blitt foreslått å kalle yogaen man finner på treningssentre i Vesten for moderne 

posturell yoga (MPY), for å skille det fra den religiøse tradisjonen hvor yoga er et livssyn 

(Feuerstein, 2013). I en slik inndeling vil Ashtanga yoga defineres som en form for MPY 

(Langøien, 2013). Innenfor forskningen varierer yogadefinisjonene som brukes. Det var viktig 

for oss å være bevisst på dette når vi gikk gjennom litteraturen innen feltet, da måten yoga 

defineres på kan påvirke forskningsresultatene. Vi vil forsøke å fremheve forskjeller og 

ulikheter i hva yoga defineres som når vi belyser forskningsfeltet på yoga og videre i resultat- 

og diskusjonsdelen i oppgaven. 

1.4.2 Yoga og helse 

Innenfor akademia ser man en tendens til økende forskning på effekten av yoga, og hvorvidt 

man kan bruke yoga til å behandle psykisk og fysisk sykdom. Det har vært en jevn stigning i 

antall publikasjoner, men det har særlig skutt fart de siste ti årene (Solberg, Eifring, & Holen, 

2011). Yoga inngår som en del av begrepet CAM - Complementary and Alternative therapy, 

og er en av de vanligste formene for alternativ behandling (Barnett et al., 2014).  

Yoga har blitt rapportert å hjelpe mot mange helsetilstander, inkludert stress, angst og 

depresjon, i tillegg til å være nyttig for diabetikere, kreftpasienter og ryggproblemer (Barnett 

et al., 2014). I tillegg er det vist at yoga kan fungere som et terapeutisk verktøy for kvinner 

som strever med spiseforstyrrelser (Karlsen, 2011). Mer generelt viser forskning at yoga kan 

brukes som en form for egenomsorg for å øke livskvalitet og helse (Barnett et al., 2014). 

Yogaens effekt på stressmestring har vist seg å overgå annen fysisk aktivitet (Broad, 2012). I 

en metastudie som undersøkte effekten av å gjøre yoga for de med kroniske sykdommer som 

hjertefeil og slag, så man at yoga økte livskvalitet og treningskapasitet sammenlignet med 

standard behandling. Effektene man så på mental helse var imidlertid ikke konsekvente, 

yogatimer reduserte angstsymptomer kun i enkelte av studiene. (Desveaux, Lee, Goldstein & 

Brooks, 2015). 

En integrert yogapraksis innebærer tradisjonelt både meditasjon, fysiske øvelser og åndelig 

undervisning; den integrerte formen ble i et studie funnet å være mer gunstig for fysisk, 
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psykisk og åndelig velvære enn yoga praktisert først og fremst som en form for trening 

(Smith, Greer, Sheets & Watson, 2011). I samme studie ble det rapportert at kortisolnivå ble 

redusert med om lag 31% hos personer som praktiserte integrert yoga sammenlignet med de 

som praktiserte yoga for treningens skyld (Smith, Greer, Sheets & Watson, 2011). Denne 

studien tyder på at å praktisere yoga med den hensikt at det er en del av ens åndelighet kan 

være relatert til bedre resultater. 

Yogatimer oppfordrer enkeltpersoner til å bli bevisst kroppslige reaksjoner, og dermed 

spenning gjennom spesifikke kroppsholdninger (asana). Ved å bli mer bevisst kroppslige 

spenninger, og å lære seg en metode som kan redusere dette, kan deltakerne øke selvtilliten 

ved å fremme en personlig følelse av kontroll og mestringstro. (Da Silva, Ravindran L.N. & 

Ravindran A.V., 2008). 

1.4.3 Yoga og rusavhengighet 

Innenfor rusbehandling tilbys yoga flere steder som en frivillig aktivitet ved siden av annen 

behandling. I et intervju med tidligere rusmisbruker - nå yogainstruktør, Ray Morten 

Erlandsen, forklarer han hvordan han brukte yoga som et verktøy for å komme seg ut av 

avhengigheten: «Yogaen var rammen for dagen, jeg trente opp disiplin og viljestyrke. Hvis 

suget etter rus kom over meg, tok jeg i bruk yogaøvelser». (Monsen, 2006). 

 

Hvordan yoga kan bidra i rusbehandling er imidlertid lite forsket på. Det kan imidlertid se ut 

som feltet er i utvikling. En fellesnevner for forskningen er positive resultater, men ikke god 

nok empirisk database for å gi noen endelig konklusjon på dette tidspunktet. Yoga, og andre 

typer komplimentærbehandlinger, har vist lovende resultater med tanke på å minke sentrale 

symptomer på avhengighet, som samt komorbid angst og depresjon (Madden, Fogarty & 

Smith, 2014). Stressnivå korrelerer positivt med sannsynlighet for tilbakefall til rus og alkohol 

(Price, Wells, Donovan & Rue, 2012). Yoga og oppmerksomt nærvær kan tenkes å bidra til 

bedring fra avhengighet, delvis ved å påvirke stressrelaterte kognisjoner, følelser og atferd 

som trang etter rus (Khanna & Greeson, 2013). Hos en gruppe HIV-positive med 

kokainavhengighet hadde yoga to ganger i uken, over en periode på to måneder, vist moderat 

økning i rapportert livskvalitet og signifikant reduksjon i selvrapportert stress (Agarwal, 

Kumar & Lewis, 2015). I en kvalitativ metastudie av CAM sitt bidrag til bedring hos ungdom 

med rusavhengighet, kom de frem til at mindfulness og yoga hadde mest støtte i forskning, 
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sammenlignet med annen alternativ behandling som akupunktur og melatoninadministrering 

(Wittenauer, Ascher, Briggie, Kreiter & Chavez, 2015). Videre forskning ble imidlertid 

etterlyst innen feltet for å kunne si noe mer om effektene av de alternative behandlingene.  

 

Forskning viser at misbruk av rusmidler, gjennom biologiske mekanismer i hjernen, svekker 

evne til selvregulering og øker sensitivitet for stressende stimuli (Volkow & Morales, 2015). 

Samtidig ser man at yoga kan føre til en bedre regulering av det sympatiske nervesystemet og 

HPA-systemet, som kan bidra til å redusere stress og bedre humør (Pascoe & Bauer, 2015). 

Man har også sett at meditasjon og spesielt yogameditasjon kan være med å gjøre det 

limbiske system mindre reaktivt, som innebærer bedre regulering av følelser (Froeliger, 

Garland, Modlin & McClernon, 2012). På dette planet kan det altså virke som om yoga og rus 

oppveier hverandre. Rus kan gjøre hjernen mer sensitiv for stress og følelsesmessige 

reaksjoner mens yoga er med på regulere stress og følelser. I tillegg er det noe evidens for at 

yoga kan dempe dopaminaktivtet i basalganglia, som igjen kan hemme trang etter rus og 

negative emosjonelle tilstander som trigger rusbruk (Leshner, 2001).  

 

Resultatene fra kvalitative studier av grupper som har mottatt yoga grunnet sitt rusbruk er 

mangelfulle. Ofte ser dette ut til å dreie seg om generelle tilbakemeldinger som at de var 

fornøyd med programmet, og at oppmøtet var bra. En gruppe kvinnelige rusmisbrukere 

mottok hatha yoga timer med meditasjon og hadde gruppesamtaler med selvrefleksjon 

ukentlig i en periode på ti uker. Tilbakemeldingene fra deltakerne var positive, men sa ikke 

noe spesifikt om hva og hvordan programmet hjalp dem (Dylan, 2014). I en studie fra et 

behandlingssenter i Peru beskrev tidligere rusmisbrukere sine fremskritt. De rapporterte økt 

fleksibilitet og fornøydhet (Brito, 2010). En annen artikkel skriver om et 90-dagers program i 

India, hvor deltakerne som strevde med rusmisbruk, gjorde kundalini yoga. Yogaen involverte 

blant annet fysiske stillinger, pusteteknikker og meditasjon. Programmet var omfattende, med 

tre yogaøkter om dagen. Gjennom psykologisk selvrapport fremkom det bedring i symptomer 

(Khalsa, S.B., Khalsa, G.S., Khalsa, H.K. & Khalsa, M.K., 2008). Studiet påpeker at denne 

typen alternativ behandling kan være nyttig for dem som er interessert i dette (Khalsa et al, 

2008). En begrensning ved dette studiet var at det var andre variabler enn yoga og meditasjon 

som ble tilbudt underveis i programmet, som potensielt kunne vært med på å på bidra til 

symptomlette. Disse variablene var blant annet fritidsaktiviteter, musikk og danseterapi, 
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akupunkturtimer, spirituelle studier og bruk av diverse mat og urter for rensning og 

oppbygning av kropp. Dette gjør at det blir vanskelig å si noe hva som ga effekt.  

 

En fenomenologisk undersøkelse av åtte rusavhengige, som hadde brukt yoga ved siden av 

rehabilitering fra alkoholavhengighet, ba deltakerne beskrive sine opplevelser om å drive med 

yoga ved siden av rehabilitering. Beskrivelsene førte til at tre hovedfunn fremkom som 

relevante ved opplevelsen av yoga (Holthaus, 2004). Det første funnet handlet om 

opplevelsen av yogalæreren som en inspirasjon. Det andre funnet var en opplevelse av at man 

som tidligere rusavhengig var mer tilbøyelig til å bli avhengig av yoga. Dette ble sett på som 

en potensiell fare, da det kunne føre til en overdreven og usunn tilnærming til yogapraksisen. 

Det tredje funnet handlet om opplevelsen av yoga som en avspeiling av mental og emosjonell 

tilstand. Studien viste sammenlagt at det å bruke yoga ved siden av rehabilitering, påvirket 

livet til deltakerne både fysisk, mentalt, emosjonelt, spirituelt og relasjonelt (Holhaus, 2004). 

1.4.4 Oppsummering 

Det er et generelt en begrenset mengde forskning på yoga og rusavhengighet. Fra den 

eksisterende forskningen ser resultatene ut til å peke mot at yoga kan ha noe positiv effekt for 

rusmisbrukere, særlig gjennom effektiv stressmestring. Man ser også at det i forskningen er 

sett på mange typer yoga, som varierer fra yoga som fysiske øvelser og yoga som noe mer 

helhetlig (Holthaus, 2004). Ingen av studiene så spesifikt på Ashtanga yoga, som er den typen 

deltakerne i BITR utøver. Et problem som kompliserer forskning på yoga sin effekt og i 

studiet av meditasjon generelt er mangelen på en pålitelig måte å sikre at deltakerne utfører 

meditasjons- eller yogateknikk korrekt, spesielt hvis de er uerfarne (Dakwar & Levin, 2009). 

Fordi det man ønsker å studere foregår inne hodet på den enkelte er det komplisert å vurdere 

det på en objektiv måte. Dette problemet kan delvis forklare uoverensstemmelsene i ulike 

studier. I tillegg har flere av studiene med andre mål enn yoga, som kan konfundere med den 

effekten man finner at yoga alene gir. 

Vi får inntrykk av at mye av forskningen i liten grad diskuterer hva yoga er. Dette er 

problematisk, fordi variasjonene er store. Forskningen gir ikke alltid en tydelig idé om hva 

yogatimene innebærer for de som deltar. Studiene har stort sett oppgitt korte fakta. «En time 

mild yoga i uka» er et eksempel. Å ha gjort yoga en gang i uka gir lite informasjon, det sier 

ikke noe om hva en person har fått ut av det. Det kan antageligvis få ulike utslag om man har 
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gjort pusteøvelser, intensive kroppsøvelser, rolige kroppsøvelser, kroppsøvelser fulgt av 

meditasjon, enkeltstående øvelser, sekvenser av øvelser (Solberg et al., 2011).   

Det at de ulike studiene har sine metodiske svakheter og at yogabegrepet er vanskelig å 

operasjonalisere peker kanskje mot en generell utfordring med å måle vitenskapelig effekt av 

yoga. Dessuten er det få av studiene som sier noe om hvordan yoga oppleves og på eventuelt 

hvilken måte det oppleves å ha en effekt. Det er derfor interessant å undersøke dette i større 

grad. Med tanke på at yoga kan forstås og defineres på så mange ulike måter, tenker vi at det 

blir viktig å utforske de individuelle definisjonene til informantene vi skal intervjue, da deres 

definisjon av vil påvirke hvordan de opplever yoga. 

1.5 Back in The Ring 

BITR startet opp sommeren 2013 med daglige yogatimer i åtte uker, for tjuetre deltakere. 

Femten av deltakerne strevde med heroinavhengighet, og syv med kokain- eller 

amfetaminavhengighet. Hver helg reiste gruppen sammen til ulike deler av landet, oppsøkte 

naturopplevelser og gjorde dugnadsarbeid. Gruppen hadde også daglige timer med 

yogafilosofi og selvrefleksjon gjennom perioden. Over sommeren ble det arrangert en fire 

ukers tur til India for ti av de mest dedikerte deltakerne. I tillegg til den daglige 

yogapraksisen, gjorde deltakerne veldedig arbeid i fattige regioner. Oppholdet var svært 

krevende, og deltakerne ble utfordret på mange måter. Etter å ha returnert til Norge fortsatte 

deltakerne med jevnlige yogatimer, samt besteg Galdhøpiggen. Seks måneder etter oppstart 

av programmet var syv av deltakerne rusfri. Per dags dato har ni stykker klart å slutte med rus 

og andre substitusjonsmedikamenter. 

 

Året etter ble en ny runde av programmet satt i gang. Fire av fjorårets deltakere hjalp ti 

erfarne yogainstruktører med å arrangere et ti ukers yogakurs i Tøyen kirke sommeren 2014, 

med opptil tretti deltakere daglig. I helgene ble det igjen arrangert en rekke ulike aktiviteter. 

Fra slutten av august så gruppen hverandre to ganger i uka til yogatimer på et studio. I 

november dro tjue deltakere til India. 

 

I 2015 ble prosjektet for tredje gang dratt i gang. Det har utviklet seg til å bli etablert i flere 

byer i Norge, og fått mye oppmerksomhet i media. Gjennom året kan prosjektet sies å ha fire 

ulike faser, i tillegg til at det gjennom hele året blir tilbudt tre ukentlige yogatimer. 
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Hovedfaktorene i prosjektet gjennom de tre siste årene kan sies å være: regelmessige 

yogapraksis, veldedig arbeid (karma yoga) og et fellesskap innad i gruppen som skapes 

gjennom daglige refleksjonssirkler og samarbeid om oppgaver, både fysisk arbeid så vel som 

fritidsaktiviteter.2 

 

Når man går mer i dybden på hva BITR utgjør, blir det tydelig at prosjektet inkluderer mange 

ulike faktorer, som yogafilosofi, yogapraktisering, frivillighetsarbeid, fysisk arbeid og ulike 

fritidsaktiviteter. Med tanke på problemstillingen vår er det derfor nærliggende å stille 

spørsmål ved hvorvidt det er BITR som en slags «totalpakke» eller yoga som påvirker 

eventuelle endringer deltakerne opplever. Er det slik at deltakerne opplever at yogabegrepet 

dekker hele BITR-opplegget eller ser de på yogaen kun som en del av BITR? I vår oppgave 

blir det relevant å undersøke hva deltakerne opplever yoga er.  

 

 

 

                                                 
2 Informasjonen som presenteres om BITR er hentet fra informasjonsmateriell og 

kommunikasjon med lederen for prosjektet.  
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2 Metode 

Yoga som en del av rusbehandling er lite forsket på. Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget er 

tynt og det finnes ikke et eksisterende rammeverk eller en helhetlig teori innenfor feltet. I vår 

oppgave søker vi etter ny informasjon og innfallsvinkler. Vi ønsker å ha en induktiv 

tilnærming - basert på det vi finner gjennom intervjuene kan vi være med å bygge opp en 

kunnskapsbase rundt yoga som en del av rusbehandling. I et lite utforsket felt, er det naturlig å 

ta i bruk kvalitativ metode (McLeod, 2001). Reliabilitet og validitet innenfor kvalitativ 

metode oppnås ved at man grundig gjør rede for de metodiske valg og vurderinger som gjøres 

både før analysen, og underveis i selve analyseprosessen (Maxwell, 2005). For å sikre en 

vitenskapelig tilnærming til vår problemstilling, vil vi videre redegjøre for valgene og 

vurderingene vi har gjort. 

2.1 Valg av metode 

Vi har valgt å bruke fortolkende fenomenologisk analyse (IPA) for å belyse deltakernes 

opplevelser. IPA er en meningsfokusert og fortolkende kvalitativ metode, som utforsker 

hvordan individer skaper mening ut av sine livserfaringer (Pietkiewicz & Smith, 2014). 

Metoden tar utgangspunkt i tre nøkkelområder innenfor kunnskapsfilosofi; fenomenologi, 

hermeneuetikk og idiografi (Smith, Flowers & Larkin, 2009).  

 

I fenomenologisk metode tenker man seg at informantene selv sitter med kunnskapen til å 

forstå et fenomen og målet er å utforske deres subjektive opplevelser (Smith & Osborn, 

2008). En god fenomenologisk analyse forutsetter utforskning av erfaring slik den fremtrer 

for de det gjelder (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Opplevelsene vi undersøker hos 

informantene er noe som er spesielt for hver og en av de, og som vedkommende har en egen 

forståelse av. Vår oppgave er derfor å forsøke å forstå vedkommende sitt perspektiv 

(Pietkiewicz & Smith, 2014). Dette gjør vi gjennom fortolkning, som omfatter at man 

forsøker å skape mening og tolke det som en deltaker opplever. Da oppstår det en dobbel 

hermeneutikk, som betyr at forskeren forsøker å skape mening ut av hvordan informanten 

skaper mening av sin egen opplevelse (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Deltakernes egen 

fortolkning vil nødvendigvis være påvirket av den sosiale konteksten opplevelsen skjer i, og 

dermed sosialt situert og konstruert. Demografiske variabler som kjønn, alder, personlighet, 
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utdanning, tidligere erfaring og kunnskap vil kunne påvirke sammenhengen mellom 

rusavhengighet og helse (Dalen, 2011). I vår studie vil informantenes forståelse av yoga 

kunne påvirkes av deres generelle verdier, erfaring, holdninger og følelser. Videre vil deres 

tidligere behandlingserfaringer og prosjektets ideologi være med på å forme deres inntrykk av 

yogaens effekt. I fenomenologisk perspektiv er datamaterialet basert på deltakernes 

hukommelse og man får derfor en retrospektiv beskrivelse av et fenomen (Smith & Osborn, 

2008). Dette er viktig å ha i bakhodet at informantene kanskje ikke husker helt hva som 

skjedde eller hva de følte. Minner endrer seg gjerne over tid og man kan glemme viktige 

detaljer (Smith & Osborn, 2008). 

 

Idiografi handler om å studere enkelttilfeller (Smith, Flowers & Larkin, 2009). I vårt tilfelle 

innebærer det å vektlegge det særegne i hver informant sin opplevelse. IPA er idiografisk 

fordi metoden tar sikte på å oppnå innsikt i hvordan en gitt person, i en bestemt kontekst, 

forstår et gitt fenomen (Smith, Flowers & Larkin, 2009). For å gjennomføre dette kreves en 

detaljert utforskning av opplevelsene til hver informant, og meningen hver informant tillegger 

sine opplevelser. 

2.2 Forskerens innvirkning på prosessen 

Vi er to forskere med ulik bakgrunn og interesser, som fortolker informantenes skildringer. 

Underveis i forskningsprosessen, og i vår for forforståelse av fenomenene yoga og rus, er det 

viktig å være bevisst personlig kunnskap og erfaringer som farger forståelse og tolkning. En 

av oss driver aktivt med yoga, den andre gjorde yoga for første gang underveis i dette 

forskningsprosjektet, og har en mer nøytral innstilling til yoga. Begge hadde lite erfaring og 

kunnskap fra rusfeltet før vi begynte med oppgaven. Bildet vi hadde av rusfeltet på forhånd 

var at det er et komplekst og vanskelig felt, med mange utfordringer og mange negative sider. 

Dette bildet har sannsynligvis bidratt til at vi fikk en åpenhet for å utforske alternativer til 

rusbehandling. Det noe unyanserte synet på rusfeltet, sammen med en egen interesse for yoga 

kan ha bidratt til en positiv forventning om effekten av yoga. Samtidig føler vi at et faktum at 

vi er to, har hjulpet oss bli mer klar over ulike syn. Hvis vi har vært usikre på meningen bak 

informantenes utsagt, har vi hatt mulighet til å diskutere dette mellom oss. I tillegg til dette 

har vi forsøkt å være transparente i analysedelen, med tanke på hvordan vi har kommet frem 

til våre funn. 
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Ettersom IPA i stor grad baserer seg på fortolkning av analysematerialet, har det vært viktig 

for oss å være bevisst på å skillet mellom deltakernes tolkninger og beskrivelser og våre egne 

tolkninger (Kvale, 2007). For å tydeliggjøre skillet mellom informant og forsker har vi i 

beskrivelsen av resultatene valgt å skrive sitatene fra informantene i kursiv, etterfulgt av navn 

på informanten. I tillegg har vi prøvd å være kritisk til egne tolkninger og grunnlaget for 

disse. 

2.3 Datainnsamling 

Vår datainnsamlingen involverer planlegging-, utvalg- og rekrutteringsprosedyrer, samt 

utarbeiding av intervjuguide og gjennomføring av intervju. 

2.3.1 Planlegging 

Som en del av planleggingsfasen møtte vi lederen av BITR, Alexander Medin, og forhørte oss 

om mulighetene for å intervjue deltakerne. Alexander Medin sa seg villig til å hjelpe til, både 

med informasjon om BITR, men også med rekruttering av deltakere. I tillegg besøkte vi 

fjellstua BITR disponerer. Vi tilbrakte tid med en gruppe deltakere som var samlet der en 

helg. Vi deltok på en yogatime, refleksjonssirkel rundt yogafilosofi og spiste middag med 

gruppen. Slik fikk vi anledning til å tilby informasjon om studien, samt gjøre det mulig for 

informantene å danne en viss kjennskap til oss (Kvale, 2005). 

2.3.2 Rekruttering av informanter 

De fleste i gruppen BITR er mennesker som deltar eller har deltatt i legemiddelassistert 

rehabilitering (LAR), som aktivt ruser seg, eller som trenger etterverntilbud etter opphold på 

institusjon. Ønsket fra BITR er at deltakerne er på subutex eller andre medisiner som 

metadon,og har et sterkt ønske om å bli rusfri. Hvem som helst kan komme på timene, men 

det er en forutsetning at de ikke ruser seg når de først blir med på prosjektet. For å rekruttere 

deltakere har BITR benyttet seg av jungeltelegrafen, gjennom aktivt å oppsøke rusmiljø i Oslo 

og gjennom samarbeid med LAR, = Oslo-selgere og institusjoner som Holmen og Ulvin.  
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Vi gjorde en avtale med lederen for BITR om at han skulle videreformidle hensikten med 

studien til deltakere i BITR og så gi oss kontaktinformasjonen til deltakerne som var 

interessert i å delta. Vi tok deretter personlig kontakt med hver enkelt for å gi dem 

informasjon om bakgrunnen og hensikten med prosjektet. Tilsammen kontaktet vi elleve 

deltakere. En av deltakerne vi kontaktet ønsket ikke å være med og to av deltakerne besvarte 

ikke våre henvendelser. I tillegg var det en deltaker som ønsket å være med, men som ikke 

møtte til intervju. Vi rekrutterte dermed åtte deltakere, men endte opp med å intervjue syv. De 

som deltok fikk informasjon om studien muntlig over telefon, før de kom til intervju. Skriftlig 

samtykke ble innhentet i forkant av intervjuet. Det ble vektlagt at deltakelse på studien var 

frivillig og at alle opplysninger ville bli anonymisert. 

2.3.3 Utvalg 

Problemstillingen i forskningsprosjektet er utforsket med en spesifikk gruppe. 

Forskningsdeltakerne vi intervjuet var dermed et formålsrettet utvalg. Denne teknikken egner 

seg godt ved undersøkelser av fenomener hos et spesifikt utvalg (Smith, Flowers & Larkin, 

2009). Deltakerne er valgt ut basert på at de er lett tilgjengelige, og det er ikke nødvendig at 

utvalget er representativt for hele populasjonen. Ettersom at forskningsprosjektet undersøker 

hvordan en spesifikk gruppe – mennesker som strever med rusavhengighet, opplever et 

spesifikt fenomen - yoga, er det ikke et mål at det skal være representativt for populasjonen - 

rusavhengige. Informasjon fra studien vil likevel kunne bidra med nyttig kunnskap i 

rusbehandlingsfeltet og kunne danne grunnlag for videre forskning. Når man skal velge antall 

informanter man ønsker å ha med i et utvalg, kan det noen ganger være nok med én informant 

for å få ut mest mulig dybdeinformasjon fra en persons opplevelser. I større utvalg er det 

vanlig med rundt seks informanter (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Utvalget burde generelt 

være lite, særlig ved en tidsbegrenset studie. For å være sikre på å få et rikt nok materiale 

ønsket vi å rekruttere syv-åtte deltakere. 

De syv informantene vi intervjuet var mellom 38 og 59 år gamle og besto av fire menn og tre 

kvinner. Samtlige har hatt en lang historie med bruk av ulike rusmidler, inkludert tyngre 

rusmidler som heroin og amfetamin. Informantene varierer med et spenn fra ti til førti år med 

aktivt rusbruk. En av informantene har deltatt på BITR i kun noen måneder, mens de andre 

informantene har deltatt mellom halvannet og to år. Flere av informantene benytter seg av 
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andre tilgjengelige rustilbud, inkludert LAR. Fem av syv deltakere ble presentert for yoga for 

første gang gjennom BITR, mens to andre har prøvd det tidligere på treningssenter.  

2.3.4 Intervjuer 

Det kvalitative forskningsintervjuet er velegnet når man ønsker å få innsikt i informantens 

tanker, følelser og erfaringer (Kvale, 2007). Det ble brukt semistrukturert en-til-en intervju i 

studien, som foretrekkes fordi de er enkle å håndtere, gir mye informasjon og gir informanter 

mulighet til å tenke, reflektere, snakke og bli hørt (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Intervjuet 

var basert på en intervjuguide, med åpne spørsmål og en fleksibel struktur, slik at vi hadde 

mulighet til å følge opp med det som dukket opp av interessant informasjon underveis i 

intervjuet (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Forhåndsdefinerte spørsmål bidro til at 

informantene lettere kunne snakke fritt om temaet, samtidig som vi kunne ta opp tråden ved 

en digresjon. Åpne spørsmål og oppfølgingsspørsmål oppfordret deltakerne til å snakke mer 

om temaet (Kvale & Brinkmann, 2009). Det ble vektlagt for informantene at vi ønsket å 

utforske deres skildringer og opplevelser. Det var viktig for oss at intervjuet skulle være 

fleksibelt og foregå som en naturlig samtale. Malterud (2011) understreker at intervjuguiden 

aldri bør følges slavisk og vi forsøkte så godt det lot seg gjøre å følge dette prinsippet. 

Intervjuguiden inneholdt spørsmål om informantenes rushistorie og erfaring med tidligere 

behandling i intervjuene. Dette gjorde vi for å få vite noe om deres bakgrunn, som kunne gi 

en bredde blant deltakerne og bidra til å belyse interessante forskjeller. Det viktigste var å 

utforske nyansene i de erfaringene og opplevelsene de ulike deltakerne har knyttet til å delta i 

BITR, og spesifikt knyttet til yoga. 

 

Konteksten rundt selve intervjuet kan ha innvirkning på selve intervjuet og er en viktig ramme 

for kunnskapsutviklingen (Malterud, 2011). Deltakerne kunne selv velge hvor intervjuet 

skulle foregå. Vi stilte med Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo som et alternativ. 

Seks av syv intervjuer ble gjennomført på Psykologisk institutt, på lukkede terapirom egnet 

for intervju. Ett av intervjuene ble gjennomført på et kontor uten tilknytning til Psykologisk 

institutt. 

 

Når deltakerne møtte opp til intervjuet startet vi som regel med litt løs prat. Dette for å skape 

en komfortable og avslappet stemning før intervjuet. Deretter fikk deltakerne informasjon om 
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selve studien og om hvordan intervjuet ville foregå. Det ble vektlagt at hovedformålet med 

studien er å få mer kunnskap om informantens egne opplevelser og erfaringer knyttet til yoga. 

Videre gikk vi gjennom samtykkeerklæringen (se vedlegg 2). Her fikk deltakerne vite at 

intervjuet ville bli tatt opp på diktafon, for så å bli transkribert og anonymisert. Deltakerne 

fikk vite at det var frivillig å delta i studien, og at de når som helst kunne trekke seg. Før 

intervjuet startet og samtykkeerklæringen ble signert ble deltakerne spurt om det var noe de 

lurte på i forbindelse med studien og samtykkeerklæringen. Etter at selve intervjuet var ferdig 

fikk alle deltakerne beskjed om at det bare var å ta kontakt. Intervjuene varte i gjennomsnitt 

en time. 

 

I intervjuene opplevde vi at informantene hadde et sterkt ønske om å dele sine livshistorier og 

fikk noe ut av det å dele det med oss. Vi ble dratt inn i deres fortellinger. Vi ble nysgjerrige på 

deres historier og levde liv, det føltes som en unikt innsyn å få kjennskap til deres skjebner. 

Vårt fokus var deres opplevelser av yoga her og nå. Likevel ble delen hvor vi snakker om 

rushistorie ofte viktig og rørende, både for oss og informantene. Det å møte alle disse 

menneskene på nøytral grunn, uten å representere et behandlingssted eller spesifikk agenda, 

gjorde at vi lett følte en allianse med informantene. Intervjuene ble et møte som vi tar med oss 

videre som psykologer og medmennesker. Det var en positiv opplevelse for både oss og 

deltakerne. 

2.4 Etiske betraktninger 

I henhold til forskningsetisk praksis burde man kontinuerlig gjøre seg etiske betraktninger 

underveis i datainnsamling og ved analyse (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Vi vil videre 

belyse noen av våre etiske betraktninger underveis i prosessen.  

 

Fordi studien vår innebar behandling av personopplysninger, ble det meldt inn for 

godkjenning til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (se vedlegg 1). For å ivareta 

informantenes anonymitet har deres personlige opplysninger blitt endret. Før man samler inn 

data er det viktig at man får et informert samtykke, som tydelig sier noe om hensikten med 

studien, hvordan man vil samle inn data og hva deltakelse i studien innebærer av eventuelle 

fordeler og ulemper. Vi fikk informert samtykke av samtlige informanter før datainnsamling. 

En annen viktig etisk betraktning er unngåelse av både fysisk og psykisk skade (Smith, 
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Flowers & Larkin, 2009). I vår studie ble det viktig å evaluere om det å snakke om sensitive 

temaer kunne påføre skade på noen av informantene. Ved gjennomføring av intervjuene 

prøvde vi å monitorere og ivareta underveis hvordan intervjuene påvirket deltakerne, for 

eksempel om de unngikk temaer, ble veldig emosjonelle, ble skamfulle eller andre ting. 

 

En annen etisk overveielse besto av å vurdere hvorvidt vi skulle inkludere navnet på lederen 

av prosjektet, Alexander, som en del av oppgaven. Som leder av BITR er han en offentlig 

skikkelse, altså er informasjon om han som person tilgjengelig gjennom å vite om prosjektet. 

Vi vurderte å bruke et anonymisert navn, men kom frem til at dette uansett ikke ville ivareta 

hans anonymitet. I tillegg vurderte vi at det å bruke det ekte navnet hans, ville fremheve rollen 

han har overfor deltakerne i prosjektet. Han er ikke utelukkende leder eller yogainstruktør for 

dem, men en kombinasjon av flere roller. Gjennom mailkorrespondanse innhentet vi 

samtykke fra Alexander til å bruke hans navn.  

2.5 Analyse 

I vår analyse har vi tatt utgangspunkt i fremgangsmåten for fortolkende fenomenologisk 

analyse, beskrevet av Smith, Flowers og Larkin (2009). De redegjør for fire viktige steg i 

analyseprosessen. Disse stegene omfatter å lese gjennom transkribert intervju, gjøre 

begynnende noteringer, se etter fremtredende temaer og lete etter sammenhenger mellom de 

fremtredende temaene. 

 

Analysen av materialet startet allerede under intervjuene. Vi lagde intervjudagbok hvor vi 

noterte oss opplevelsen av intervjusituasjonen, førsteinntrykk og observasjoner underveis. Vi 

hadde utarbeidet en mal for intervjuspørsmål og diskuterte forventninger, utfordringer og 

annet knyttet opp mot intervjusituasjon med hverandre, både før og etter intervjuet var 

gjennomført. En av oss utførte tre intervjuer, den andre fire. Vi forsøkte å være bevisste på 

hvordan våer egne væremåter, holdninger og forventninger kunne påvirke intervjusituasjon, 

informanter og svarene vi fikk (Kvale, 2007). Vi bestemte oss for å drøfte betydningen av 

dette underveis i analyseprosessen. 
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2.5.1 Transkribering 

Transkribering fra tale til tekst er mer enn en enkel teknisk utførelse. Å omgjøre det muntlige 

intervjuet til tekstform er i seg selv en tolkningsprosess fordi mening allerede blir skapt her 

(Smith, Flowers & Larkin, 2009). I prosessen velger en mer eller mindre bevisst å vektlegge 

noen aspekter fremfor andre. Det blir dermed som kunstig konstruksjon av levende 

kommunikasjon som medfører mange vurderinger og beslutninger (Kvale, 2007).  

Vi transkriberte intervjuene vi selv hadde foretatt, med unntak av at en av oss transkriberte ett 

av den andres utførte intervjuer. For å få en så god gjenfortelling av informantenes uttalelser 

som mulig, forsøkte vi å transkribere så direkte som mulig (Dalen, 2011). Dette medførte at vi 

beholdt muntlige ord og uttrykk, samt dialekt. Vi har også valgt å beholde pauser under 

intervjuet i teksten, disse markeres ved bruk av flere punktum etter hverandre. 

2.5.2 Analyseprosessen 

Ved gjennomføring av IPA vil man lete etter overordnede mønstre eller sammenhenger i 

datamaterialet (Smith, Flowers & Larkin, 2009), for oss innebar dette at vi undersøkte 

fortolkning, synspunkt og opplevelser. Underveis i prosessen anonymiserte vi informantenes 

egentlige navn, og fant på navn som vi har valgt å bruke videre i oppgaven. Vi brukte 

intervjuet med informant «Ellen» som et utgangspunkt. Det var rikt på beskrivelser, og vi 

kunne ha skrevet en hel oppgave kun basert på informasjonen vi fikk tilgang til her. Med 

tanke på IPAs idografiske prinsipp, forholdt vi oss til informasjonen i dette intervjuet som 

interessant i seg selv (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Vi leste gjennom intervjuet hver for 

oss, og noterte oss detaljerte deskriptive, lingvistiske og tolkende kommentarer, i tråd med 

IPA (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Etter dette gikk vi gjennom alle kommentarene 

sammen, og utviklet flere notater etter å ha diskutert hver våre innspill. Vi satte av mye tid 

med Ellens intervju, for å virkelig gå i dybden av materialet, samt å få fulgt IPA-prosedyrene 

så nøye som mulig, slik de er beskrevet av Smith, Flowers og Larkin (2009).  

 

I analysen av de videre intervjuene følte vi at vi hadde blitt godt kjent med IPA-prosedyren og 

løsrev oss i større grad fra denne som lineær prosess. Vi brukte mer tid på å lytte til 

lydopptakene, for å virkelig få med oss nyanser i stemmebruk og på denne måten bli i bedre 

stand til å tolke meningen bak ordene. I tillegg opplevde vi at vi klarte å fange dybden og 

detaljrikdommen ved å ha diskusjon omkring det vi la merke til underveis og hva vi vurderte 
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som mulige fremtredende temaer. Vi stoppet ofte opp for å forstå det som var blitt sagt. En av 

oss kunne tenke seg at den var informanten, og utdype det som var blitt sagt. Den andre kunne 

komme med hypotetiske oppfølgingsspørsmål. Vi kunne bytte roller litt frem og tilbake, og på 

den måten bli kjent med flere sider av informantens opplevelser og ulike tolkninger av dette. 

Etter analyse av samtlige intervjuer begynte vi å se etter mønstre og sammenhenger mellom 

temaer og opplevelser på tvers av intervjuene. Vi samlet alle temaene i et system, for så å 

undersøke hvilke temaer som gikk igjen, hvilke temaer som kunne høre sammen og hvilke 

temaer som sto for seg selv. Etter en nøye gjennomgang av alle de mindre temaene kom vi 

frem til en inndeling av mer overordnede temaer og undertemaer. Vi opplevde at disse fanget 

det mest essensielle i hver av informantenes opplevelser og våre tolkninger av dem. 

I vår presentasjon av funnene vil enkelte av informantene oftere være sitert enn andre. Dette 

er fordi vi mener at deres sitat best illustrerer poenget vi ønsker å rette fokus mot. Når vi har 

valgt å definere noe som et tema, har vi tatt utgangspunkt i at det er et fenomen gjelder minst 

tre av informantene. I de fleste tilfellene er temaene tilstede hos flere enn tre informanter.  
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3 Resultater 

Problemstillingen for oppgaven handler om hvordan deltakerne i BITR opplever yoga, og 

hvorvidt de opplever av yoga fører til bedre helse. Nedenfor vil vi presentere våre syv 

informanter med et utvalgt sitat, som gir et innblikk i informantens opplevelse av yoga. 

Navn Opplevelse av yoga 

Arne «Men det er noe som løsner på en måte når du har gjort dette her sammen og jeg veit ikke det er..det 

har noe med pustinga..for vi puster jo gjennom nesa og puste..pusten er veldig viktig og at du også får 

åpna energibaner i kroppen og i ryggen og og alt strømmer friere for å si det sånn da» 

Ellen «Jeg vet jo at jeg har en veldig sterk kropp og en sterk psyke, men yogaen har gjort noe helt sånn som 

jeg ikke helt kan beskrive assa. Liksom akkurat som det er guddommelig inngripen liksom.» 

Håkon «Det gir meg veldig mye glede. Det ga meg livet egentlig tilbake også. Ja, det gjør det. Jeg har det 

mye bedre etter en yogatime enn jeg har det før jeg kjem. Jeg føler meg mye lettere i kroppen. Og.. 

føler meg egentlig ganske stolt» 

Lisa  «Jeg føler livet starta når jeg begynte med yogaen, eller ble med i BITR da. På nytt. For det er liksom 

da jeg fikk noe innholdsrikt i livet mitt, før det så hadde jeg ikke det.» 

Monica «Det beste, det er at jeg blir aktiv i mitt eget liv. Fra å være passiv og ikke ha lyst, eller tro at jeg ikke 

har muligheter. For yoga viser deg også at du kan mer enn du tror da. At du holder ut mye mer enn du 

tror. Og ja, det henger sammen og. Bedre helse og lyst til å ta bedre vare på meg selv.» 

Thomas «For meg er yoga mer en sånn støttekrykke, holdt jeg på å si. Ikke at jeg lener meg noe på det. Men 

det er et supplement, et ekstra supplement» 

Trond «For meg så er det..noe jeg har hatt inni hjertet mitt før jeg egentlig visste hva det var. Så det er som 

å komme hjem» 

 

I intervjuene så vi at det er vanskelig å skille opplevelsen av prosjektet BITR fra 

yogaopplevelsen for informantene. Ofte skiller ikke informantene mellom hva BITR er for 

dem, og hva yoga er. Vi vil forsøke å skille yoga og BITR fra hverandre når informantene 

også tydelig skiller mellom dem, og diskuterer senere implikasjonene av denne potensielle 

sammenblandingen.  

Analysen av datamaterialet ga oss fire overordnede temaer, hvert med to undertemaer. Det 

første overordnede temaet, «Yoga er ikke bare yoga», er også tittelen på oppgaven vår. Dette 

fordi også våre andre funn støtter opp om dette utsagnet, og vi tenker at det oppsummerer 

funnene våre på en god måte. Vi velger likevel å presentere de andre overordnede temaene for 

seg selv. Temaene er presentert i tabellen på neste side. 
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1. «Yoga er ikke bare yoga» 

Yoga som et kontinuum 

Det fysiske har psykiske paralleller 

2. Ringvirkninger 

Å fullføre 

Å akseptere hvor man er 

3. Å finne svar 

Å være sin egen guru 

Aleksander som guru 

4. Tilbake i ringen 

Å ha noe å gjøre 

Fokus på andre ting enn rus 

 

3.1 «Yoga er ikke bare yoga» 

For informantene vi har snakket med, dreier ikke yoga seg kun om å gjøre fysiske øvelser på 

en yogamatte noen timer i uka. En fellesnevner for samtlige informanter, er at de føler de får 

noe mer ut av yogapraksisen. Dette fremkommer blant annet gjennom deres definisjon av 

yoga. Vi ser at informantene plasserer seg langs et kontinuum med tanke på hvor stor del av 

livet de opplever at yoga opptar. Et annet aspekt er at informantene forteller at det rent fysiske 

ved yogaen, har en psykisk parallell. Ved å gjøre de fysiske øvelsene, forandres deres 

psykiske opplevelse der og da. 

3.1.1 Yoga som et kontinuum 

Tidligere i oppgaven har vi forsøkt å definere yoga, og sett at dette er komplisert. Dette 

gjenspeiles i svarene fra våre informanter. De har ulikt syn på både hva yoga er, og det 

varierer i hvor stor grad det er en del av livene deres. Informantene beskriver yogabegrepet 

langs et kontinuum med tanke på hvor stor plass det opptar i livet - for enkelte er yoga en 

hobby, for andre har det blitt en livsstil. Noen tenker på yogadelen av BITR som først og 

fremst de fysiske øvelsene de gjør på matta, noen inkluderer det å gjøre frivillig arbeid, andre 

tenker seg at yoga foregår i enhver situasjon.   
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Informantene er villige til å gjøre endringer i livene sine for å få plass til yogaen. De 

integrerer yoga i ulik grad som en del av hverdagen sin, men varierer i hvor stor grad de 

ønsker å ha yoga som livsstil. Eksempler på dette er endret døgnrytme og spisemønster - ved 

å gå over til vegetarisk kosthold, som yogafilosofien anbefaler, eller det å for eksempel la 

være å spise frokost før yogapraksisen. Fem av de sju informantene har et ønske om å ta 

instruktørutdannelse, og en sjette informant, Monica, vurderer det. Mennesker rundt henne 

råder henne til å gripe sjanse, men selv er hun usikker på hvor stor del av livet hun ønsker at 

yoga skal være. 

 

Jeg føler liksom at alle andre, de jeg har hatt rundt meg. De har gått videre. Tar det seriøst, 

leser bøker. Lagt om kostholdet sitt totalt. Ikke spise kjøtt lenger. Så det er sånn derre. Jeg 

har fulgt dems prosess og, jeg veit ikke om jeg har lyst til å bli sånn juicedrikker og ligge 

unna kjøtt (Monica) 

 

Som en del av intervjuet spurte vi de syv informantene om hva er yoga er for dem. Vi gjengir 

svarene til tre av informantene nedenfor, for å illustrere bredden i deres definisjoner. Thomas 

beskriver yoga som en tydelig adskilt, fysisk aktivitet. Samtidig tar han med seg aspekter som 

gir mening for han, videre ut til livet.   

 

Ja, yoga for meg er liksom det, er jo mer eller mindre det jeg gjøre på matte da. Selvfølgelig 

også tinga jeg tar med meg ut sånn i vanlige livet utafor matta. Men yoga i og for seg er mest 

det å sitte på matta.  Det er meditasjon eller.. den fysiske biten. Selvfølgelig praktiseringa av, 

av øvelsene, det er yoga for meg. Yoga er ikke en livsstil for meg (..). Jeg spiser ikke den 

veggispakka og hele greia liksom, det er ikke meg. Så det.. Det er mer det på.. Praktiseringa 

på matta, og det jeg tar med meg. De bitene av det jeg velger å ta med meg ut i mitt liv. 

(Thomas) 

 

Når Arne beskriver yoga fokuserer han på resultatene av yogapraksisen - den positive følelsen 

yoga gir. Han skiller det fra trening han har drevet med tidligere ved å trekke frem følelsen av 

å ha funnet et svar, utover den gode, rent fysiske opplevelsen. 
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Å ha det godt rett og slett. Det gir velvære, det gjør det. Også blir man jo mykere og 

smidigere og alt dette her og jeg..jeg har trena veldig mye før da, med alt mulig rart. Og all 

den treninga har gjort meg veldig stiv, for jeg har aldri tøyd noe særlig og...og, jeg veit ikke, 

men.. jeg har jo vært høy etter de treningene der, men nå.. yoga, det det. .du får på en måte 

svar i kroppen din. Det er en helt annen følelse. Du føler deg mye bedre enn du.. jeg gjorde 

tidligere. (Arne) 

 

Lisa skiller ikke mellom yogautøvelse og BITR-programmet. Opplevelsene derifra inngår i 

hennes yogabegrep.  

 

Nei yoga for meg det er liksom det å få.. Ja åssen skal jeg si det. Delta å være med på alt det 

jeg har fått oppleve. Være med.. Med veldedighetsarbeid, dra til India, dra opp på ei seter. 

Og være med på å bygge gjerder, bære stein eller om det er liksom hakke eller spa møkk 

liksom. (Lisa) 

 

Fra definisjonene ser vi ser at Thomas er den som i størst grad lokaliserer yoga til matta, som 

rent fysiske øvelser. De andre informantene har i større grad et mer helthetlig syn på hva yoga 

er. For disse er yoga en mer integrert del av livet generelt. Plassert langs et kontinuum heller 

størsteparten av informantene mot en helhetlig definisjon av yoga, vi viser dette ved å 

plassere de mot høyre i illustrasjonen nedenfor. Vi så fra intervjuene at de som i størst grad 

hadde et integrert syn på yoga, også beskriver yoga som mer omfattende og 

endringsskapende. 

 

Konteksten for utøvelsen av yoga ser ut til å påvirke, og noen ganger inngå i, deres 

representasjon av yogabegrepet. Dermed er det slik at informantene har sine individuelle 

definisjoner av yoga, som kan plasseres langs et kontinuum, men som har oppstått og blitt 

formet innenfor rammene av BITR. 
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3.1.2 Det fysiske har psykiske paralleller 

Et tema fra informantenes skildringer er opplevelsen av at de fysiske yogaøvelsene kan utløse 

en ny innsikt, tanke eller følelse. Det som dukker opp i hodet oppleves ikke som tilfeldig, men 

kobles sammen med det fysiske som foregår. Det er som om det fysiske de gjør, har en 

psykisk parallell. Informantene forteller at yogaposisjonene påvirker hva de tenker og føler, 

både underveis i yogatimen, men også i hverdagen. De fysiske utfordrende øvelsene gjør at de 

kjenner på ulike, av og til uvante, følelser og tenker litt annerledes enn før. Det blir som at de 

tøyer både kropp og sinn. 

Og dem påstår jo det, og jeg trur jeg kan merke det på meg sjøl atte du tøyer vel sinnet ditt 

og. Jeg er ikke så bastant og jeg er blitt smidigere i. .i.. der og. (Arne) 

Flere opplever at en stilling som gjør fysisk vondt, også åpner opp for vonde følelser. Den 

krevende posisjonen fører til at det dukker opp påtrengende mentale bilder og erindringer. For 

noen åpner den fysiske øvelsen opp for ubearbeidede traumer, andre beskriver mer en 

opplevelse av at noe «løsner», altså at man ved å jobbe seg gjennom de fysiske øvelsen, også 

blir kvitt de vonde følelsene. Når det å gå inn i en spesifikk, fysisk posisjon er som å gå inn i 

et psykologisk traume, kan det å gjøre de samme fysiske øvelsene om og om igjen, oppleves 

det som en form for retraumatisering. Ellens opplevelse er et eksempel på dette, hun forteller 

at hun har oppsøkt psykolog for å få hjelp til å bearbeide det yogaøvelsene åpner opp for å 

kjenne på, men ikke bearbeider hos henne.  

Fordi når du praktiserer hard yoga som da Ashtanga er, så åpner det muskler og spenninger i 

kroppen hvor det ligger traumer og mye grufs. Så jeg har opplevd det flere ganger at liksom 

har ehm, ligget i en posisjon og det har vært så intenst og vondt og hardt og jeg har kjent at 

det har liksom åpna seg liksom sånn pang og jeg har begynt å gråte og liksom det er fordi. det 

er ikke bare det at det er vondt, men det er liksom det mentale og følelsesmessige delen også. 

(Ellen) 

I motsetning til dette opplever Monica at yogaøvelsene i seg selv er en form for terapi. De 

fysiske øvelsene åpner ikke bare opp for psykiske opplevelser, de endrer dem. Hun kjenner 

ikke noe behov for å snakke om ting hun strever med, men opplever at de fysiske øvelsene og 

pustingen roer henne ned, samt utvikler en motivasjon for å få det bedre med seg selv.  
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Man jobber fysisk og så psykisk og mentalt liksom. Ja, alt henger sammen da. Ting man 

tenker, eller har tenkt eller har opplevd, det kommer tilbake på en måte gjennom yoga, for.. 

Jeg kan ikke forklare da. (..)Så det har liksom en sånn en sammenheng som du begynner å 

forstå da, og så ja få et annet perspektiv ting sånn.. Og så får man bedre helse , og så har 

man lyst til å ta bedre vare på seg selv. (Monica) 

I tillegg til at yogaøvelsene kan løsne opp noe i den enkelte, beskriver flere at det også løsner 

opp stemningen sosialt. Noen mener de kan se en slags ytre endring - en glød, hos de andre 

deltakerne etter timen. Flere beskriver at de føler seg mer åpne mot menneskene rundt seg 

etter en yogaøkt, enn til vanlig. Opplevelsen av et åpent fellesskap står i kontrast til en 

relasjonshistorie preget av mistillit til andre mennesker, som flere av informantene beskriver å 

ha.  

3.2 Ringvirkninger 

På tvers av de ulike definisjonene av yoga er det felles for samtlige informanter at de tar med 

seg erfaringer fra yogamatta ut i livet. Erfaringer informantene gjør på matta får 

ringvirkninger i livene deres. Det foregår en læringsprosess, som senere kan relateres til og 

replikeres i situasjoner utenfor matta. Informantene beskriver konkrete opplevelser av å 

mestre - gjennom å fullføre yogaøvelsene, som noe som skjer på matta. En annen prosess 

informantene går gjennom, er det å akseptere hvor man er. Senere beskriver de å hente fram 

denne lokaliserte kunnskapen i andre settinger. 

3.2.1 Å fullføre 

Fra våre analyser ser vi at det å gjennomføre en yogaøkt, øker troen på at man kan 

gjennomføre og mestre andre ting i livet. For å gjennomføre yogaøkten beskriver 

informantene å yte alt de kan og at de kjenner på egne grenser for hva de får til. Ashtanga 

yoga oppleves som svært fysisk utfordrende. Underveis i yogatimen må deltakerne bruke hele 

kroppen, fra topp til tå. De observerer seg selv gjennomføre fysisk krevende øvelsene, og 

dette fører til en videre økt mestringstro. De fleste knytter denne opplevelsen opp mot 

yogatimene spesielt, selv om enkelte også opplever dette som en del av karma-yoga (veldedig 

arbeid).  
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Ja, det at du holder ut og sånn, gjør at du tenker på at du kan gjennomføre ting. Og så 

kanskje du begynner å tenke på hvorfor du ikke har skjønt det før eller alle de tingene du ikke 

har gjennomført. (...) Selv om vi bare ligger stille og slapper av, så forteller hjernen at du har 

fullført. Du klarer å gjennomføre ting. Og så i andre settinger, så husker underbevisstheten 

det da, når du gjør andre ting som er vanskelig. Så henter du den erfaringen at du har fullført 

da. (Monica) 

Informantene beskriver en kontrast mellom hvordan de føler seg før og etter yogapraksisen. 

De kan ha en dårlig dag, men så oppleve å bli mer avslappet og glad etter gjennomført 

yogapraksis. De opplever at det de får ut av yogatimen er proporsjonalt avhengig av hvor ille 

man har det før timen; jo vanskeligere kamp med seg selv, jo bedre føles det etterpå. Et 

eksempel på at opplevd mestring avhenger av det å føle seg tilstrekkelig utfordret, er 

representert ved Lisa. Hun har tidligere gått på andre former for yoga, dette beskriver hun som 

«light-yoga». Hun opplevde ikke samme effekt som ved Ashtanga yoga, og attribuerer dette 

til at hun ikke måtte anstrenge seg like mye. 

Det er mange ganger jeg synes det er skikkelig tungt. Det er mange ganger jeg tenker: er jeg 

ferdig snart? Er jeg ferdig snart? Men jeg holder ut. Så er det liksom noe med å ikke gi opp. 

Nei. Jeg bare vet at det er bra for meg. Det betyr mye. (...) Og så vokser jeg hele tida på ting 

jeg mestrer, ja. Og så blir jeg litt forbilde for andre folk og sånn. (Lisa) 

Et annet aspekt ved den opplevde mestringen som gjennomføring av yogaøvelsene gir, er at 

det kan bidra til et endret, mer optimistisk syn på seg selv og fremtiden. 

Det gir en fantastisk sånn der wuhu, jeg klarte det. Og da er det liksom den veien til et vanlig, 

normalt liv, den er liksom mindre og mindre kronglete føler jeg. (Ellen) 

Flere informanter gir inntrykk av at de gjennom mange år med rus, har observert seg selv 

«velge feil». De har for eksempel ønsket å ikke ruse seg, men gang på gang valgt dette 

likevel. De har satt seg mål som ikke har blitt oppnådd. Det å da få opplevelsen av å fullføre, 

med den økte mestringen det gir, blir dermed spesielt viktig for denne gruppen. 

3.2.2 Å akseptere hvor man er 

Et tema vi har observert i informantenes skildringer er at de gjennom tilstedeværelse og 

egenaksept på yogamatta, kan utvikle en form for prosesstenkning som de generaliserer til 
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andre områder av livet. Måtene yoga på matta bidrar til aksept og tilstedeværelse, tas altså i 

bruk på andre områder i livet. 

 

Så når jeg har et problem da, i stedet for å hause det opp eller feie det under teppet, så hører 

jeg sånn pust inn, pust ut, stå i det. Så det betyr sånn liksom godta at du har et problem, men 

ikke la det ta all. Ja. Overskygge alt liksom. Så det gjør at jeg løser problemer på andre måter 

enn det jeg har gjort før da. Jeg klarer å være rolig, ja ha ting på avstand. Uten å få panikk. 

(Monica) 

 

Samtidig som de fysiske yogaøvelsene foretas, oppfordres informantene til observere hva som 

skjer i egen kropp og sinn. De har fokus innover og forsøker å stå i det som dukker opp. Dette 

gi dem en opplevelse av å bli mer kjent med seg selv, på godt og vondt. Noen ganger rakker 

de ned på seg selv, eller misunner andre som kommer lenger i stillingene. Andre ganger 

opplever de å være fornøyd akkurat der de er. 

 

Liksom å stå der mens jeg tenker, mens jeg kobler ut og tenker, fader heller mister, dette er er 

en kjærlighetserklæring til deg sjæl. Til kroppen, psyka, håndledda. Når jeg greier å koble ut 

og aksepterer at sånn er det liksom, så er det bra. Det er derfor jeg gidder å holde på med 

dette. (Thomas) 

 

Gjennom yogaøvelsene får informantene erfare at fremgang, med tanke på mestring av både 

de fysiske øvelsene og tanker og følelser som dukker opp, er en tidkrevende prosess. Det er 

som om informantene overfører det at yogaposisjonene ikke mestres første gang man gjør 

dem, men blir lettere med tid, erfaring og øvelse, til å gjelde mer generelt i livet. De beskriver 

å ha blitt mer tålmodige, de stresser ikke med å endre seg eller få til ting de drømmer om, men 

tar tiden til hjelp. 

 

Jeg har tenkt at jeg får gi meg noen år. Så kanskje vi får se, hva jeg får til om noen år. Jeg 

har en sånn drøm inni der, at jeg skal få til en del om noen år. Jeg må bare sette sånn 

tidsperspektiv, og ikke være sånn at jeg skal få alt ting til med en gang. Da blir jeg bare så 

skuffa, og da gir jeg opp i stedet for. Jeg er veldig sånn jeg. Hvis jeg ikke får til ting med en 

gang.. Men jeg har lært å roe med ned der å, og tenker bare at det kommer når det kommer 

(Lisa). 
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Samtidig som informantene gjennom yogaen får kjent på kroppen at ting tar tid, sitter mange 

av informantene også med en opplevelse av at modning har ført dem til dit de er i dag. 

Informantene har vært gjennom mange ting i livene sine. Enkelte av erfaringene skammer de 

seg over, for eksempel det å ha vært knyttet til prostitusjon og kriminalitet. Likevel ser de nå 

tilbake på fortiden og er forsonet med den. De tolker negative hendelser i lys av her og nå. De 

er fornøyd med der de er, på tross av eventuelle tilbakefall og at de fortsatt ikke er i mål på 

alle punkter. Det vanskelige de har vært gjennom har også lært dem noe. Et eksempel er 

Håkon, hvis sykdom førte til at han ble tvunget til å slutte å ruse seg. 

 

Jeg er glad jeg ble syk, det er det beste som har skjedd meg det. (Håkon)  

 

Alt i alt har vi observert en aksept for egne begrensninger hos informantene. De skildrer 

denne opplevelsen som en del av yogapraksisen på matta, men viser også at de har med seg en 

slik tankegang med tanke på hvor de er livet. 

3.3 Å finne svar 

Yoga i kontekst av BITR inspirerer informantene til å finne svar eller mening i eget liv. De gir 

et innblikk i hvordan de bruker seg selv for å oppnå dette. I tillegg gir de inntrykk av at en 

viktig inspirasjonskilde er prosjektleder og yogainstruktør, Alexander. Vi har valgt å bruke 

begrepet guru, da det har oppstått innen yogatradisjonen, og beskriver en vis person man 

stoler på og hvis råd man følger. Informantene blir både sine egne guruer samtidig som 

Alexander fungerer som en slags guru for flere av dem. 

3.3.1 Å være sin egen guru 

I motsetning til å oppsøke en guru, ser det ut som informantene går i seg selv for å finne svar. 

Informantene forteller at en selv må finne ut på hvilken måte man ønsker å tolke og forstå 

yogaøvelser og yogafilosofi. Yogaposisjonene informantene gjør er de samme for alle, men 

de opplever det på forskjellig måte og tilpasser dem også til sin egen kropp og praksis. Flere 

av informantene sitter med opplevelsen av at det finnes ikke et svar som er riktig for alle, men 

heller et svar som er riktig for en selv. De opplever at yoga oppfordrer dem til å finne sin egen 
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vei, de må finne en indre tolkning av det de blir presentert for. Dette gir dem en økt 

opplevelse av ansvarliggjøring for eget liv, selvstendighet og selvstyring.  

 

Man kan jo lese bhagavad gita og tenke at åja, det er fin historie liksom, men det er jo en 

utrolig solid bok om egentlig alt i livet, asså en rettesnor for hvordan man skal leve liksom. 

Ehm, jeg mener, den viser så utrolig liksom langt på vei hva som er, asså at man må tenke 

selv da og finne svaret selv. Selv om det er et svar som er riktig ikke sant, så må man finne det 

svaret selv. (Ellen)  

 

Informantene bestemmer selv hva de vil fokusere på i yogatimene og yogafilosofien, ut ifra 

hva som fanger deres interesse. De opplever å bli inspirert til å gjøre egne refleksjoner, 

avhengig av hva som er viktig for akkurat dem. Med utgangspunkt i opplevelsene de har og 

materialet de blir presentert for, utvikler de egne prosjekter eller setter personlig mål. 

 

Jeg jobber med meg sjøl, lærer hele veien. Jeg vet ikke åssen jeg skal si det. Jeg er midt i en 

sånn prosess, fortsatt. For du skal lære det liksom å være nykter. Rusfri, uten å ruse deg. Det 

er ikke bare, bare det heller. Sånn sett er jeg veldig glad jeg er med i BITR, og at jeg jobber 

der jeg jobber. Fordi det er mye selv til selvhjelp. Alt sammen. (Lisa) 

 

Et eksempel på et eget prosjekt er Trond, som har blitt opptatt av at stolthet er en hindring for 

hans egen utvikling, basert på det som blir beskrevet som «fiender i hjertet» i yogalitteraturen. 

Han jobber med å kvitte seg med denne stoltheten. Et annet eksempel er Monica - en av 

hennes første prosjekter med yogaen gikk ut på å vise andre mer tillit. Informantene 

internaliserer det de lærer, bruker yogabegreper, de «eier» yogaen, og tør å gjør egne 

endringer for å få plass til yogaen i eget liv. De tilpasser yogaen til seg selv og sitt liv, for 

eksempel ved å droppe øvelser de ikke er i stand til å gjennomføre eller gjøre øvelser inntil en 

vegg for støtte. Informantene tar også sine egne valg med tanke på å møte opp til yogatimer 

og hva de selv ønsker å få ut av timene. Det er ingen som eventuelt spør hvorfor de ikke 

dukker opp til yogatimer, men de kan oppleve å bli savnet og folk reagerer positivt når de 

kommer tilbake.   
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Men på BITR så er det noe du gjør frivillig. Det er ingen som har sendt deg dit. Det er ingen 

som har bedt deg gå dit. Det er ingen som forventer at du kommer. Du gjør innsatsen og 

jobben, du bestemmer, du finner din vei på din måte. (Monica). 

3.3.2 Alexander som guru 

Det er gjennomgående for informantenes skildringer av yoga og BITR at lederen for 

prosjektet, Alexander, beskrives med respekt. Han oppleves som svært dedikert til BITR og 

tillegges mange ulike roller; yogainstruktør, medmenneske, terapeut, sjef og guru. Hans måte 

å interagere med informantene på kan beskrives som «tøff kjærlighet» - et uttrykk en av 

informantene bruker. Sammenlignet med andre yogainstruktører opplever flere ham som 

streng, han krever disiplin. Samtidig har han en veldig omsorg for deltakerne, og hans måte å 

praktisere yoga på inspirerer dem.  

 

Og jeg vil jo si at liksom back in the ring det er jo Alexander, for det er jo hans oppfinnelse 

om man kan si det sånn da. Og det er jo hans liksom..jeg fatter ikke at han har så mye..at han 

klarer å ha den energien og det engasjementet så intenst, fordi han legger så utrolig mye av 

seg selv i det – økonomisk og mentalt og alt asså. Så back in the ring er jo liksom han da, så 

alt det som skjer i back..asså alle de som er i back in the ring de på en måte gjenspeiles i han 

da. (Ellen) 

 

De fleste av informantene har blitt med på BITR etter å ha møtt Alexander personlig. Det 

første møtet med ham står tydelig frem i deres hukommelse som noe spesielt. Han utstråler en 

slags karisma som i seg selv beskrives som annerledes enn hos andre mennesker. At 

Alexander oppfordret og oppmuntret dem til å prøve yoga blir en viktig del av deres 

fortellinger. 

 

Så, og det å bare møte han guruen vår da, som er mestern vår, som er Alex, som er bare fylt 

med glede.. er bare fantastisk. (Trond) 

 

Informantene forteller om en tillit og takknemlighet til Alexander som person. De vektlegger 

det personlige forholdet de har til ham, og beskriver å føle seg sett. Han viser gjennom sine 

handlinger at de er verdt noe, og støtten han gir blir viktig for dem. Et eksempel er at han 
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oppsøker en av informantene når hun har hatt en tilbakefall, og uttrykker sin bekymring for 

henne. Informantene opplever Alexander som en klok person - han har gode svar på mange 

spørsmål. Det er imidlertid ikke slik at de automatisk godtar hans forklaringer, de er kritiske 

og ser ting fra flere sider. Flere forteller at de har gått inn i diskusjoner med ham. 

 

Jeg har vært i noen sånne diskusjoner med han, i India blant annet. Det er ikke så farlig det.. 

jeg har reagert på noe, men så har jeg tenkt litt over seinere, så..så har han kanskje litt mer 

rett enn jeg liker å tru der og da, for å si det sånn. (Arne) 

3.4 Tilbake i ringen 

Et overordnet tema for informantene er et ønske om å vende tilbake og å være til nytte i 

samfunnet - de vil tilbake i ringen. De formidler en opplevelse av å være en del av en 

stigmatisert gruppe, som rusmisbrukere har de følt seg utenfor samfunnet og sett ned på. 

BITR generelt, og yogaen spesifikt, har gitt deltakerne noe å gjøre og det har bidratt til å 

endre opplevelse av eget rusproblem. Gjennom dette representerer BITR en mulighet til å 

komme tilbake til samfunnet igjen. 

3.4.1 Å ha noe å gjøre 

Å bli aktivisert er et viktig tema for informantene. De opplever at aktivitet kan distrahere dem 

fra å ruse seg og gjøre at de føler seg mer normale. Gjennom BITR, har de noe å gjøre først 

og fremst gjennom yoga, men også andre aktiviteter. For informantene representerer yogaen 

en normal aktivitet i en normal setting, og det gir dem et nettverk utenom rusmiljøet. 

 

For rusmisbrukere da, i det hele tatt, så tenker jeg at det er viktig, samme… at de finner noe 

de brenner for. At en gjør det, ikke sant. For noen så er det yoga, for noen er det fotball for 

noen er det håndball, altså. Tur. Noen er det å gå tur i fjellet. Men jeg tenker det er viktig at 

du finner noe du brenner for (Lisa) 

 

Enhver aktivitet kan i utgangspunktet tilby noe å gjøre, men grunnen til at informantene 

velger å gjøre nettopp yoga er at det oppleves som meningsfylt. Måten informantene ble 

introdusert til BITR på var litt tilfeldig og kun tre hadde gjort yoga før de ble med. Flere 
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beskriver at de tidligere var skeptiske til yoga, de hadde et inntrykk av at det var for spesielt 

interesserte og overrasker seg selv ved å bli begeistret for aktiviteten. Yoga blir noe de 

brenner for, og dette skaper en indre motivasjon for å dukke opp på matta.  

 

For noen av informantene er det å drive med yoga kvalitativt annerledes enn andre aktiviteter. 

Håkon er et godt eksempel på dette. Han forteller at yogaen har gitt ham noe nytt. «Før 

yogaen så var det jo (navn på rustilbud), men jeg gjorde ingenting. Jeg bare var der. Jeg ble 

aktivisert med yogaen da». Flere forteller at de benytter seg av tilbud til rusmisbrukere 

utenfor BITR. Disse tilbudene tilbyr aktiviteter som teater, tur og dans. For disse 

informantene dekker yoga ett behov, og de andre rustilbudene et annet. 

 

Det å holde på med yoga skaper rutine i hverdagen til informantene. I deres fortellinger 

kommer det frem at deres rusmisbruk har gjort at de ikke har hatt et vanlig hverdagsliv. Nå 

opplever de at yogatimene, og forberedelsene til dem, danner en trygg og forutsigbar ramme. 

 

Så det å komme i BITR da, det var å finne den redningsplanka da på en måte. Det som holder 

ting flytende, mening i hverdagen da. Et sånn utgangspunkt til å ville bli noe bedre av seg 

selv, noe mer. For når du går på BITR så må du jo faktisk fysisk komme dit, og pakke bagen 

og så er det. Det tar jo nesten en hel dag. To timer trening, og så skal du hjem igjen. Da blir 

jeg automatisk aktiv i eget liv da. Er man aktiv i eget liv da utvikler man seg også. (Monica) 

 

Et aspekt ved aktivisering er å bli distrahert fra tankene og lysten til å ruse. Flere informanter 

forteller at det å ha noe å gjøre kan distrahere dem, samtidig som de påpeker at yoga ikke er 

en erstatning for rus. De opplever ikke at yoga nødvendigvis fører til at de slutter å ruse seg. 

3.4.2 Et minisamfunn innad i BITR 

Et annet tema som fremkommer i informantenes opplevelser er at BITR blir som et 

minisamfunn, der informantene kan kjenne på hvordan det er å være en del av et samfunn 

igjen og lære seg nye sosiale ferdigheter.  

 

Gjennom BITR så har jeg sånn substitutt venner og familie. Sosial trening og sånn. (...) Man 

lærte å samarbeide med andre. Ta hensyn til andre og ville dele og gi til andre. (Monica) 
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Opplevelsene av hva det sosiale miljøet tilfører varierer hos de ulike informantene. Noen 

trekker frem at de har noen nære, viktige vennskap med andre deltakere i BITR. Tre 

informanter forteller at de har funnet kjærligheten gjennom BITR. Andre igjen legger mer 

vekt på fellesskap og tilhørighet mer generelt. Flere opplever at de kan savne det sosiale 

aspektet når de blir hindret i å gjøre yoga. Et par informanter trekker frem hvordan de kan 

bruke andre deltakere som rollemodeller.  

 

Kjempefint å se andre som har kanskje vært hardere i rus enn meg ikke minst. Og sånne ting 

har bare forandra seg totalt. (Trond) 

 

Noen informanter trekker frem at det også kan oppstå konflikter og uenigheter i miljøet eller 

at de kan oppleve at de ikke kommer overens med alle. Likevel legger de fleste vekt på at det 

sosiale miljøet gir en form for trygghet og aksept til å være seg selv. 

 

Man må liksom bare la garden senkes også bare være seg selv og..og kanskje ikke man er så 

stolt av akkurat det bilde man da gir, men det er liksom..det er veldig nakent. (Ellen) 

3.4.3 Fokus på andre ting enn rus 

Informantene ser ikke nødvendigvis en direkte link mellom det å gjøre yoga og bli rusfri, men 

heller en link mellom å gjøre yoga og være en del av samfunnet igjen. I stedet for å jobbe mot 

å kutte all rus, har informantene heller mål om å bli yogainstruktør eller å få en jobb - faktorer 

som tilfører noe til livene deres. Når vi spør om hvordan yoga har påvirket rusbruk får vi 

inntrykk av at de ikke har tenkt så mye over det. Et tema fra intervjuene ser ut til å være et 

fokus på andre ting enn rus, men med rusfrihet som en potensiell følge av dette.  

 

Jeg vet ikke åssen yoga påvirker rusbruken min. Ja, hva skal jeg si. Det er jo to forskjellige 

livsstiler uansett. Men jeg tenker at, alt det jeg holder på med, er med på sette fokuset mitt på 

andre ting enn rus. (Lisa) 

 

Informantene beskriver å takle dagligdagse hendelser på en annen måte enn før de deltok på 

BITR, fordi yoga har bidratt til et endret fokus. Noen forteller at de opplever å takle sosiale 
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sammenhenger bedre. Andre har opplevd at de har gått fra å vise mistillit og negativitet mot 

andre mennesker til å ha blitt mer tålmodige og positive mot andre mennesker. Noen opplever 

også å ha andre behov, og stresser ikke like mye med at ting kan gå galt. Monica er et 

eksempel på dette. Hun forteller om et endret livsfokus. Hun sier at hun ikke har bedre 

økonomi nå enn før BITR, men en regning i posten som tidligere kunne føre til at «verden 

raste sammen», går ikke så innpå henne nå. Hun fokuserer på positive hendelser, i stedet for 

de negative.  

 

Etter at jeg har gjort den yogaen, så er det som om jeg har fokus på de 20 tingene i løpet av 

en dag som gjør livet verdt å leve da.  Bare det at man våkner.. Det er jo. At man har klær og 

mat og.. Ja og sånn. At man har familie. (Monica) 

 

Flere av informantene var rusfri før de begynte på yoga, og har ikke opplevd tilbakefall. Av 

de som har opplevd tilbakefall forteller de at deltakelsen i BITR kan ha bidratt til kortere 

tilbakefall eller at de har hatt færre tilbakefall. Disse informantene opplever å ha en kvalitativt 

annerledes måte å tolke eventuelle tilbakefall på. Tidligere har tilbakefall vært et stort 

nederlag, med påfølgende skam og skyldfølelse. Måten de har tenkt rundt tilbakefallet, har 

bidratt til å øke dets negative konsekvens. Det å ruse seg har utløst en ond sirkel av vonde 

følelser. Nå oppleves ikke episodene lenger som like skamfullt og avgjørende, de går ikke like 

dypt inn i de vonde følelsene. De er i større grad i stand til å reise seg, og fortsette som før. 

 

Jeg har lært meg noen redskaper som gjør at jeg klarer å reise meg igjen da, at ikke det 

blir..at det ikke blir noe sånn derre «nå må jeg skjerpe meg..», nei nå har jeg tryna, så nå gir 

jeg f..nå bare kjører vi på, gir blaffen, ehm..det har gitt en stolthet, sånn dignity, ja..en hva 

skal jeg si, eh, en følelse av at jeg kan holde hodet ut hevet og ikke minst en tro på at jeg kan 

gjennomføre en sånn teaching-studie (Ellen) 

 

Informantene har ikke et fokus på rusfrihet, men forteller om opplevelser av en mer 

innholdsrik hverdag. Dette fører igjen til at tilbakefall ikke oppleves like skamfullt som 

tidligere, samt at de kan oppleve en økt livskvalitet. 
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4 Diskusjon 

I tråd med vårt forskningsspørsmål har vi utforsket hvordan deltakere i BITR opplever det å 

gjøre yoga og hvorvidt de opplever at yoga fører til bedre helse. Våre resultater viser at 

yogabegrepet er individuelt for informantene, og at de ofte ikke skiller mellom BITR og yoga. 

Måten de definerer yoga på, er med å påvirke deres videre opplevelser. Til tross for ulike 

definisjoner er det felles for informantene at opplevelsene på matta har ringvirkninger i deres 

liv, gjennom økt mestringstro og aksept. Yogaen åpner også opp for at informantene kan finne 

sin egen vei - å stole på seg selv blir nøkkelen til videre fremgang. Samtidig opplever de å ha 

lederen av prosjektet som en betydningsfull støtte. Yoga oppleves som en meningsfull 

aktivitet, som bringer dem nærmere det å vende tilbake i samfunnet. Videre opplever de at 

yoga ikke nødvendigvis henger sammen med rusfrihet. De har et bredere fokus, hvor yoga 

oppleves som å bidra til en mer innholdsrik hverdag.  

 

Videre vil vi drøfte funnene i sammenheng med forskning på yoga og rusbehandling. Vi vil 

også diskutere funnene i lys av Antonovskys teori om et holistisk helseperspektiv, når det er 

aktuelt. Avslutningsvis vil vi diskutere eventuelle implikasjoner av funnene og begrensninger 

ved studien vår. 

4.1 Konteksten BITR og eksterne faktorer 

Underveis i vår utforskning av informantenes opplevelser av yoga, har det vært utfordrende å 

skille mellom hvorvidt opplevelsene de skildrer er et resultat av å drive med yoga, å delta på 

BITR eller andre elementer utenfor BITR. Konteksten i seg selv vil være med å påvirke 

opplevelsene de skildrer. For å forstå betydningen av andre elementene enn yoga alene vil vi 

videre diskutere hvordan konteksten av BITR og faktorer utenfor BITR påvirker 

informantenes opplevelser. 

4.1.1 Konteksten BITR 

Lederen av prosjektet og fellesskapet mellom deltakerne er to aspekter som inngår i BITR og 

oppleves som viktige for informantene. BITR består også av andre opplevelser som reise til 

India, veldedig arbeid og fjellturer generelt. Vi har likevel valgt å ikke gå nærmere inn på 
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betydningen av disse opplevelsene, da vi ikke sitter med detaljerte skildringer rundt disse 

temaene. 

 

Yogainstruktøren og lederen for BITR, Alexander, er en person informantene beundrer og 

respekterer. Yogainstruktørens rolle er et av funnene i en doktorgrad skrevet av Holthaus 

(2004), som undersøkte hvordan mennesker som strevde med alkoholavhengighet opplevde 

yoga. Hun fant at informantene ble inspirert av yogainstruktøren til å videreutvikle sin 

interesse for yoga og yogafilosofi og til å selv ville bli yogainstruktører. I Holthaus (2004) sin 

studie var imidlertid instruktørene selv tidligere rusmisbrukere, og ble sett på som 

rollemodeller også med tanke på å bli rusfri. Dette er ikke tilfellet med Alexander i BITR. 

Som sett i våre funn, innehar Alexander likevel en sentral posisjon med tanke på å inspirere 

informantene. Vi tenker at en av grunnene til at «yoga ikke bare er yoga», for informantene, 

handler om at det er en relasjon mellom dem og instruktøren. En relasjon hvor de selv er 

eksperter på sitt eget rusproblem, og hvor Alexander ses på som en ekspert for yoga og 

yogafilosofi. De gir ikke eksempler på konkrete valg de tar grunnet hans overbevisninger, 

men de lar seg inspirere av hans ideer og meninger. Feuerstein (2013) skriver om hvordan 

guru-begrepet er problematisk å bruke i den vestlige kulturen. En guru blir ofte sett på som er 

overautoritær figur, og dette lar seg ikke kombinere med vestens demokratiske idealer. Dette 

er i tråd med hvordan informantene oppfatter Alexander. Han er en autoritær, men ikke 

overautoritær figur, hvis mening er viktig for dem, men ikke avgjørende for deres 

beslutninger. Det er som om de ser på Alexander mer som en guide enn en guru. Han 

oppfattes ikke som en spirituell, opphøyet skikkelse - som en guru kan bli sett på, men et 

tilstedeværende menneske som gir informantene annerkjennelse og en opplevelse av 

verdighet. 

 

Fra funnene våre så vi at informantene gjennom BITR opplever å bli en del av et 

minisamfunn, hvor praktiseringen av yoga står i sentrum og knytter dem sammen. 

Betydningen av en sosial kontekst for å jobbe med sitt rusproblem, kan man gjenfinne i 

litteraturen om terapeutiske samfunn. Terapeutiske samfunn er en behandlingsmetode hvor 

det dannes et treningssamfunn der deltakerne kan få veiledning til å takle livet i samfunnet 

utenfor (Furuholmen & Andresen, 2007). Fellesskapet som oppstår må speile samfunnet 

utenfor, slik at læringen får en overføringsverdi. Dersom kulturen utvikler seg til å bli svært 

annerledes, vil ikke deltakerne kunne bruke den tilegnede kunnskapen i så stor grad videre i 
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livet. Det er også viktig at de terapeutiske samfunnene fungerer på en måte som gjør at de 

overlevelsesstrategiene som deltakerne tidligere har brukt, blir overflødige (Furuholmen & 

Andresen, 2007). Man kan trekker paralleller fra tankegangen rundt et terapeutisk samfunn, til 

fellesskapet som oppstår som en del av BITR. Informantene beskriver det sosiale rundt BITR 

som sosial trening. Det oppleves som ulikt fra storsamfunnet utenfor, enkelte føler seg mer 

akseptert og oppsøker de andre deltakerne for å spørre om råd. Yablonski, en amerikansk 

sosiolog som har studert terapeutiske samfunn, mener at mennesker med rusavhengighet har 

blitt asosialisert i det sosiale systemet (Furuholmen & Andresen, 2007). Videre mener han at 

resosialiseringen også må foregå i et sosialt system, med like kontinuerlig og sterkt press for å 

oppnå endring (Furuholmen & Andresen, 2007). Flere av informantene nevner det at andre 

har kommet langt med tanke på yogaen, og gjør at de ønsker det samme. Det ser ut som 

fellesskapet som oppstår som en del av BITR er med på å forme informantenes opplevelser. 

De gjør ikke yoga alene, men alltid i gruppe, og ofte med mange av de samme menneskene. 

Dette er sannsynligvis med på å skape en følelse av tilhørighet, som kan være med på å 

fasilitere veien til rusfrihet og et bedre liv. 

4.1.2 Eksterne faktorer 

Informantene beskriver veien til et bedre liv som mangefasettert. Det er ikke kun yoga eller 

kun tur i fjellet de tar i bruk for å jobbe med seg selv. Informantenes benytter seg av flere 

ulike tilbud for rusavhengige. Både offisielle, statlig tilbud - som psykologbehandling og 

LAR, og frivillige organiserte tilbud med aktiviteter som kafé, dans og teater. De snakker om 

å få dekket ulike behov på de ulike stedene. For enkelte av informantene er det slik at BITR er 

et av flere tilbud. En av informantene beskriver BITR som en «støttekrykke». 

 

I tillegg er det et par av deltakerne som snakker om hvordan modning og det å ha blitt eldre i 

seg selv gir nye perspektiver både på rusbruk og på livet. Modning og alder kan dermed bidra 

til enkelte av endringene informantene opplever, som økt selvstendighet, aksept og mestring. 

Et funn fra forskning på tilbakefall hos rusavhengige, viser at unge voksne har 82 % høyere 

risiko for tilbakefall enn eldre voksne (Nordfjærn, 2011). Dette kan muligens skyldes at eldre 

voksne har mer erfaring med det å ha et rusproblem og har tilegnet seg bedre 

mestringsstrategier for å takle et rusfritt liv. Eldre pasienter har også høyere sannsynlighet for 

å ha gjennomført flere behandlingsforsøk enn yngre pasienter (Nordfjærn, 2011). Det er også 
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mulig at eldre pasienter i større grad enn yngre har tatt inn over seg og har opplevd de 

negative konsekvensene av rusmisbruk. I intervjuene forteller informantene om en opplevelse 

av modning, og at det at å prøve å feil er en del av livet. De skildrer erfaringer med tidligere 

forsøk på å bli rusfri, som de nå ser på som nødvendige for å ha kommet dit de er i dag. Våre 

informanter har brukt rus i alt fra ti til førti år. Tilsammen, taler dette for viktigheten av 

modning når det gjelder å endre sitt forhold til rus. Det kan virke som om BITR og yoga 

kommer på et riktig tidspunkt i livet for informantene. Det er flere ting som tilsier at de er 

klare for å legge rus på hylla, og bidrar til at opplevelsen av yoga og BITR gir dem noe.  

 

Samlet sett ser vi at det er flere faktorer innad i BITR og livet utenfor som bidrar til 

opplevelsene våre informanter beskriver i intervjuene. Vi ser at yoga ikke er en enkeltstående 

opplevelse som har multiple effekter, men at yoga sammen med de andre faktorene, skaper 

resultatene vi har kommet frem til. I tråd med et helhetlig helseperspektiv kan man ikke 

isolere enkeltopplevelser og se på effektene av dem. En opplevelse vil nødvendigvis være 

farget av livssituasjon, erfaring og tenkemåte. 

Generelt mener vi å se en bevegelse langs Antonovskys kontinuum for helse hos 

informantene. Vi har forsøkt å vurdere andre kilder enn yoga som virksomme i denne 

forflytningen mot bedre helse. Informantene beskriver flere salutogene faktorer i deres liv 

som et resultat av BITR-prosjektet og yogaen. Salutogene faktorer kan være små hendelser, 

som for eksempel være en samtale med en venn, eller et velsmakende måltid. Når vi har gode 

opplevelser, øker dette vår trivsel, det gir oss indre glede og styrker vår helse (Tellnes, 2007). 

Kanskje er det slik at yoga i seg selv kan være en helsebringende aktivitet - en salutogen 

faktor. Informantene formidler en opplevelse av å være på vei til bedre helse. De opplever at 

flere faktorer bidrar til dette, men at yoga i seg selv er viktig for denne bedringen. 

4.2 Yoga som en aktivitet 

Det å drive med en form for aktivitet kan ha positive effekter generelt, og spesielt for 

mennesker som strever med rusmisbruk. Teorier om atferdsvalg argumenterer for at 

rusmisbruk kan forklares som mangel på alternative belønnede aktiviteter som ikke innebærer 

rusbruk (Mueser, Noordsy, Drake & Fox, 2006)). I samsvar med dette, ser man at 

tilgjengelighet av alternative belønnende aktiviteter som ikke inneholder rus, konsekvent 

reduserer rusbruk (Hersen & Beidel, 2012). Muligheten til å ha noe å gjøre, som gir mening 
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for den enkelte, har også vært et fremtredende tema i analysen av våre intervjuer. I denne 

delen av diskusjonen ønsker vi å se på de delene av yoga som er linket opp til nettopp dette. 

Et relevant spørsmålet blir hvorvidt man kan sammenligne effektene av yoga med annen 

fysisk aktivitet. Et annet blir om yoga, i den konteksten vi har undersøkt det, er mer helthetlig, 

og i større grad kan sammenlignes med å ha en jobb å gå til. Vi vil også drøfte hvorvidt vi kan 

si noe om hvordan yoga som aktivitet kan fungere som et supplement i rusbehandling. 

 

Yogaøvelsene informantene gjør i en yogatime i BITR oppleves som en hard treningsøkt. 

Dersom man ser på yoga som en fysisk aktivitet, som de rene fysiske øvelsene på matta er, er 

det et interessant spørsmål om hvorvidt yoga kunne vært erstattet av en annen treningsform og 

oppnådd samme resultater. Vi har tidligere i oppgaven sett at enkelte definerer Ashtanga yoga 

som MPY, altså mer som en fysisk aktivitet enn et livssyn (Feuerstein, 2013). Det er godt 

dokumentert at fysisk aktivitet er gunstig for mennesker med psykiske lidelser og 

rusproblemer. Fysisk aktivitet ser ut til å ha gunstig effekt på både fysisk og psykisk helse 

(Helsedirektoratet, 2014). En metaanalyse viser at fysisk aktivitet generelt kan bidra til å øke 

avholdenhet, minke abstinens- og angst- og depresjonssymptomer hos mennesker som strever 

med rusavhengighet (Wang, Wang, Wang, Lil, & Zhou, 2014). De fysiske aktivitetene som 

ble sammenlignet var blant annet yoga, aerobic og løping. Det viste seg at resultatene var de 

samme, uavhengig av aktivitetsform (Wang et al., 2014). Disse resultatene viser at yoga som 

fysisk aktivitet har en effekt på rusrelaterte symptomer. De viser også at yoga ikke har større 

effekt enn annen fysisk aktivitet. Sistnevnte samsvarer ikke med inntrykket vi sitter med etter 

intervjuene, da informantene opplever at yoga står i en særstilling sammenlignet med annen 

trening. Et eksempel på en forskjell, er at de tilbys et rasjonale for hvorfor det gjør akkurat det 

de gjør. En annen er det at de opplever en mer samlende, roende effekt. Kontrasten fra før og 

etter en yogaøkt beskrives som stor, de er mer tilfredse. Til forskjell fra kondisjon- eller 

styrketrening, viser forskningen at de positive effektene fra yoga først og fremst dreier seg om 

forbedret stressmestring (Solberg et al., 2011). Det fysiske ved yoga kan blant annet redusere 

hjerterate, blodtrykk og stress i større grad enn andre typer trening (Broad, 2012).  

 

Fra resultatene våre så vi at informantene opplever at yoga er noe mer enn en fysisk aktivitet - 

yoga er en større integrert del av livet. Fra forskning ser man at de med en integrert 

yogapraksis, som innebærer både meditasjon, fysiske øvelser og åndelig undervisning, får 

opplevelse av større velvære enn de som kun vektlegger det fysiske (Smith, Greer, Sheets & 
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Watson, 2011). Thune & Egeberg (2016) trekker frem at forskjellen mellom yoga og annen 

fysisk aktivitet er at yoga inkluderer oppmerksomt nærvær. Forfatterne mener yoga uten 

oppmerksomt nærvær, ikke er noe mer enn en fysisk aktivitet. De støtter også opp om våre 

informanters opplevelser, hvor yoga blir definert mer som en livsstil, og opplevelsen av yoga 

kan bidra til en aksept av hvor man er i øyeblikket. 

 

Fra funnene våre har vi sett at flere av informantene ønsker et yrke som yogainstruktør. To av 

informantene sammenligner dessuten det å gjøre yoga med en arbeidsdag. Serien for yoga er 

den samme hver gang. Dette oppleves som trygt, de vet hva de går til når de dukker opp på en 

yogatime. Det er en forutsigbar aktivitet, og de lager rutiner rundt yogautøvelsen. Deler av 

BITR-programmet er intensivt, informantene har aktivitet hele dager med aktivitet og et 

fellesskap å gå til. Det er altså flere måter BITR-programmet kan sammenlignes med å ha en 

jobb. I følge Borg (2006) vil det å være aktiv i arbeidslivet, når du strever med 

rusavhengighet, kunne bygge bro over til et mer konvensjonelt sosialt liv. Yrkesdeltakelse kan 

hindre tilbakefall, fordi man er i en sosial kontekst utenfor et rusmiljø (Robins, 1974). Det å 

få mulighet til å etablere et sosialt nettverk som ikke inkluderer skadelig bruk av rusmidler, 

kan være avgjørende for å ikke ruse seg (Furuholmen & Andresen, 2007). Flere av 

informantene opplever å ha et yogamiljø, hvor praten ofte går rundt yogaøvelser og ernæring. 

Noen oppgir det å ha brutt med sitt tidligere rusmiljø, selv om de også nevner det å savne 

enkelte aspekter ved det. Funnet vårt om at det å ha noe å gjøre er et viktig aspekt ved yoga 

for mennesker som sliter med rusmisbruk, støttes altså av forskning. Ofte kan tiltak innen 

rusbehandling gå ut på å hjelpe den enkelte tilbake i jobb og en meningsfull hverdag (Mueser 

et al., 2006) 

 

Når vi skal drøfte implikasjoner av å bruke yoga som supplement i rusbehandling, avhenger 

det av hvorvidt yoga tilbys kun som fysiske øvelser eller som noe mer helhetlig, med fokus på 

aksept og oppmerksomt nærvær. Yoga er definert som støttebehandling som en del av 

avrusning (Helsedirektoratet, 2014). Diverse døgnbehandlingsinstitusjoner tilbyr yogatimer 

som en aktivitet en eller flere ganger i uka, på lik linje med annen fysisk aktivitet. 

Oppfatningen ser ut til å være at yoga som fysisk aktivitet i seg selv er helsefremmende, noe 

forskningen forså vidt støtter. Med tanke på Antonovksys teori om salutogenese, kan fysisk 

aktivitet som oppleves som meningsfull og givende av den enkelte være helsefremmende 

(Tellnes, 2007). I våre resultater har vi beskrevet en tendens til at jo mer integrert del av livet 
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yoga er, jo større betydning tillegger informantene yoga. Yoga som en aktivitet er ikke da en 

isolert fysisk aktivitet, men mer som en helhetlig aktivitet eller livsstil. På grunn av yoga først 

og fremst tilbys som en fysisk aktivitet i rusbehandling er det ikke nødvendigvis slik at våre 

funn gir en tydelig klinisk overføringsverdi.  

4.3 Yoga som helsefremmende 

Basert på våre funn kan det se ut som yoga kan bidra til økt mestring, selvstendighet, aksept 

og livskvalitet. I denne delen vil vi diskutere betydningen av disse funnene, både ved å se om 

faktorene har støtte i forskning og hvorvidt de støtter tanken om et holistisk helseperspektiv. 

Spørsmålet blir om yoga kan ha terapeutisk betydning for mennesker med rusavhengighet. 

Dette omfatter hvorvidt yoga, i tråd med målet for rusarbeid og psykisk helsearbeid, kan bidra 

til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv (Helse Norge, 

2014). 

4.3.1 Mestring 

Et av våre funn er at opplevelsene av å fullføre en yogaøkt på matta gir økt mestringstro hos 

informantene, som har ringvirkninger i deres liv. Betydningen av mestring har blitt trukket 

frem som en viktig faktor i rusbehandling. Furuholmen & Andresen (2007) beskriver hvordan 

behandlere ofte kan ha et problemfokus som bidrar til at rusmisbrukere blir holdt igjen i en 

negativ selvoppfatning. De mener at det er viktigere å ha et fokus på mestringsevne. Banduras 

begrep om mestringstro («self-efficacy») - i hvor stor grad man har tro på å klare noe 

(Bandura, 1994), kan beskrives som en mediator for behandling (Brumoen, 2007). Tro på seg 

selv og å ta egne valg som ikke er styrt av vaner, økes ved gjentatt erfaring med og lykkes. På 

denne måten vil man få en økt mestringstillit (Brumoen, 2007). Mestring bør imidlertid ikke 

assosieres med prestasjoner og vellykkethet med å bli rusfri. Endringer i rusatferd er en 

prosess som tar lang tid, med tilbakefall som en naturlig del av prosessen (Fetting, 2012). 

Dette resonnerer godt med tankegangen blant våre informanter. Som en del av våre funn så vi 

at de, i forbindelse med utøvelsen av yoga, opplevde å akseptere hvor de er. For mange har 

det å gi opp rus vært en lang prosess, og det å ha tilbakefall assosieres med skam. Vi så 

imidlertid en endring i den kvalitative tolkningen av et tilbakefall, hvor informantene nå i 

større grad ser på det som en del av prosessen med å bli rusfri. Deres mestringstro avhenger 

dermed ikke nødvendigvis av hvorvidt de oppnår vellykkethet med å bli rusfri. 
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For å oppleve mestring må det man jobber med oppleves som tilstrekkelig utfordrende 

(Brumoen, 2007). Hvis en oppgave er for lett, vil det å gjennomføre den ikke gi noe 

opplevelse av mestring, ei heller hvis en oppgave oppleves som for vanskelig. Når et 

menneske opplever samsvar mellom ressursene de besitter, og de krav som komme fra 

omgivelsene og en selv, vil denne personen møte passende utfordringer (Langeland, 2006). 

Mestring inngår som en del av Antonovskys teori om salutogenese (Antonovsky, 2012). Selv 

brukte ikke Antonovsky begrepet om passende utfordringer, men vektla et samspill mellom 

opplevde ressurser og krav fra andre (Borge, 2006). Ashtanga yoga er sett på som krevende 

og informantene må gjøre stor egeninnsats. Lisa, en av informantene, kaller yogaen hun hadde 

drevet med før BITR for «light-yoga». Det virker som hennes opplevelse med denne typen 

yoga ikke ga den samme opplevelsen av mestring, da det ikke krevde nok av henne. Ashtanga 

yoga ser ut til å være innenfor informantenes ramme av hva de får til. Yoga blir en aktivitet 

som utfordrer akkurat nok til å mestre. Spørsmålet blir hvorvidt offentlige helsetilbud kan 

tilby denne formen for utfordringer. Opplevelsen til informantene tilsier at dette ikke alltid er 

tilfellet. Erfaringen de har med behandling går ofte ut på å ha noe å gjøre og bli distrahert fra 

rus, uten at dette inneholder en opplevelse av mestring. 

4.3.2 Motivasjon og selvstendighet 

Selvstendighet, selvmedbestemmelse og motivasjon er viktige faktorer i arbeid med 

rusavhengige (Lund et al., 2010). En alvorlig konsekvens ved langvarig misbruk av rusmidler 

er en svekket evne til å oppleve seg selv som selvstendig og selvstyrt. I tillegg gir det ofte en 

svekket evne til impulsstyring og selvkontroll, særlig når det gjelder å undertrykke trang etter 

stoff (Lund et al., 2010). En vanlig metode innenfor rusbehandling er motiverende intervju - 

som handler om å trekke frem den enkeltes motivasjon for behandling og bedring, gjennom å 

fokusere på mestring og positivitet (Mueser et al., 2006). Det er velkjent fra rusbehandling at 

ytre motivasjonsfaktorer er mindre effektive i å opprettholde en atferd sammenlignet med 

indre motivasjonsfaktorer (Nordfjærn, 2011). For våre informanter ser yoga ut til å tilføre noe 

når det gjelder selvstendighet og motivasjon, som går inn i vårt funn «å være sin egen guru». 

Det kan virke som om informantenes opplevelse av mulighet til å tilpasse BITR-programmet, 

selv finne egne tolkninger og måter å gjøre ting på, gjør at det etableres større indre 

motivasjon og selvstendighet. I forskningen på yogaens påvirkning på helse er det noe støtte 

for at yoga kan bidra til økt selvkontroll og selvtillit (Da Silva et al., 2008). I følge Stukin 
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(2009) kan den viljen og besluttsomheten som yoga krever hjelpe rusavhengige til å gjenvinne 

kontroll over både kroppen og sinnet. Hvis det er slik at måten de praktiserer og tolker yoga 

og yogafilosofi på, kommer innenifra, så bidrar kanskje dette til både økt selvkontroll, indre 

motivasjon og selvstendighet. 

           

Prinsippet om å være sin egen guru henger sammen med tankegangen innenfor salutogenese. 

Antonovsky trekker frem at evne til å være selvstendig og handle ut ifra egne vurderinger er 

et viktig aspekt av god helse (Antonovsky, 2012). I det helsefremmende arbeidet, som baserer 

seg på teorien om salutogenese, betraktes hjelpetrengende som aktive samarbeidspartnere 

(Tellnes, 2007). Mål og strategier bør diskuteres med deltakerne. I stedet for å basere tiltakene 

på hva eksperter mener er best, ønsker en å involvere brukerne i alle fasene av arbeidet. En 

slik brukermedvirkning forutsetter at de profesjonelle gir fra seg makt og styring (Tellnes, 

2007). For informantene oppleves det som at de får være med å utforme sine egen 

yogapraksis avhengig av deres muligheter og begrensninger. Alexander er en ekspert på yoga, 

men de innehar ekspertise på rus.  

4.3.3 Aksept og oppmerksomt nærvær 

Aksept og oppmerksomt nærvær er i dag sentrale begreper innenfor psykologisk 

behandling.  Tusenårgamle prinsipper er hentet fra buddhistisk filosofi og tenkning, og 

terapier som mindfullness basert kognitiv terapi og aksept- og forpliktelsesterapi har oppstått. 

Dette har blitt betegnet som «en tredje bølge» i kognitiv terapi (Berge, 2007). Det har også 

blitt foreslått at oppmerksomt nærvær er en fellesfaktor for all terapi (Martin, 1997). I tillegg 

hevdes det å være en særdeles viktig del av yoga (Thune & Egeberg, 2016). En definisjon av 

begrepet kan være: psykologisk frihet som oppstår når oppmerksomhet ikke knyttes til en 

spesifikk tanke (Martin, 1997). Det tillater en løsrivelse fra ens vante måte å se verden på. 

Tilstedeværelse i kroppslige sensasjoner er forskjellig fra å analysere eller prøve å forstå 

følelser og for mange kan oppmerksomt nærvær gi opplevelsen av å «komme hjem i kroppen 

og livet» (Crane, 2009). Økt innsikt i egen sårbarhet gir mennesker redskap til å håndtere 

sårbarheten bedre og gjennom dette endre livet sitt (Crane, 2009). Våre informanter beskriver 

en opplevelse av yoga på matta som et sted hvor oppmerksomhet nærvær potensielt kan 

oppstå. Utover det som skjer på matta, har informantene generelt et syn på livet som er 

fokusert på nåtid. De formidler en forsoning med fortiden, og har et langsiktig håp for 

fremtiden. Dette kan inngå som en del av begrepet oppmerksomt nærvær. Ofte kan man ha en 
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tendens til å bekymre seg for fortid og fremtid (Berge, 2007). Informantene beskrive å ikke 

gjøre dette i like stor grad som før. Man kan tenke seg at en slik opplevelse kan være 

terapeutisk og åpne opp for nye perspektiver. Forskning viser at vi mennesker er mest 

tilfredse når vi er oppmerksomt til stede i det vi gjør (Crane, 2009). På denne måten kan man 

tenke seg at yoga bidrar til mer tilfredshet, både i øyeblikkene på matta og ellers.  

4.3.4 Yoga sammenlignet med rusbehandling 

Innenfor rusfeltet har det hersket ulike diskurser med tanke på hva rusavhengighet er og 

hvordan man kan jobbe med det. I den klassiske sykdomsmodellen er personer med 

rusavhengighet påvirket av en indre impuls og er ute av stand til å kontrollere sine handlinger 

(Lund et al., 2010). I en slik modell vil kravet for vellykket rusbehandling være hvorvidt 

klienten oppnår totalavhold (Berg & Miller, 2006). I dagens behandlingssystem ønsker man å 

ha et mer helthetlig syn på og målsetting med rusbehandling. «Målet med rusarbeid og 

psykisk helsearbeid i kommunene er å bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke 

evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer» lyder 

offentlige retningslinjer (Helse Norge, 2014). Det er veldokumentert at rusavhengige med 

komorbide psykologiske diagnoser, bør motta behandling for de ulike typer lidelsene samtidig 

og innenfor samme system (Landheim et al., 2003). En studie viste at minst to tredjedeler av 

de som ble behandlet i russektoren, hadde behov for et tjenestetilbud der både psykisk lidelse 

og rusmisbruk ble behandlet samtidig (Landheim et al., 2003). Det støtter tanken om et 

helhetlig rusbehandlingssystem, hvor man tar tak i flere aspekter av psykisk helse. Dermed vil 

ikke fokus for behandling nødvendigvis utelukkende handle om å kutte all rus. På denne 

måten står ikke informantenes opplevelse av å ha mulighet til å fokusere på andre ting enn 

rusfrihet gjennom BITR, i kontrast til systemet ellers.  

 

På tross av den overordnede målsettingen om helhetlig behandling, er det likevel en tendens 

til problemfokus eller symptomfokus i rusbehandling (Furuholmen & Andresen, 2007). Et 

interessant spørsmål er derfor om det er noe ved yogaen eller BITR som helhet som skaper 

større rom for endring enn det eventuelt tradisjonell rusbehandling tilbyr? For å gå i dybden 

på dette spørsmålet vil vi videre fremheve noen av informantenes opplevelser med yoga 

sammenlignet med behandlingssystemet. 
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Allmennlege Michael De Vibe mener tradisjonell behandling etter den medisinske modellen 

er med på å gjøre pasientene avhengig av hjelperne (Reymert, 2013). Han påstår at vi er så 

glade i å være uunnværlige, at hjelpeløshet hos pasienter blir fremelsket (Reymert, 2013). En 

av våre informanter belyser også dette: «Det nytter ikke sitte på.. sånn som det er på alle 

behandlingsinstitusjonene, at du bare kan være passasjer. Du sklir gjennom det på 

bananskall, ikke sant (..) Det skal være mye egeninnsats», sier Thomas. Han sammenligner 

det å motta døgnbehandling for rusavhengighet, med å være på oppbevaring, som ikke krever 

noe særlig innsats. Generelt skildret informantene dårlige erfaringer med tradisjonell 

behandling. Flere utviste skepsis til leger og psykologer, og systemet generelt. For enkelte 

hadde dette bakgrunn i hvordan de hadde opplevd tidligere behandling, for andre dreide deg 

seg om inntrykk de satt med, basert på informasjon fra venner og bekjente. De som hadde 

opplevd at behandling hadde god effekt i seg selv, opplevde likevel at det var vanskelig å 

videreføre denne effekten ut i livet etter behandling.  

 

Flere informanter har positive assosiasjoner knyttet til det at yoga ikke er en del av 

behandlingssystemet. Lisa opplevde for eksempel at hun ikke fikk tid nok da hun var på 

institusjon. Gjennom sin deltakelse i BITR føler hun imidlertid at hun gjør ting i sitt eget 

tempo, og skritt for skritt jobber seg fremover. Arne har ruset seg i lang tid, og har mye 

erfaring fra behandlingssystemet. Han reflekterer rundt de skiftende trendene han har 

observert gjennom årene. Yoga derimot er noe konstant gjennom tiden, en tradisjon som har 

eksistert i flere tusen år. For Arne er det yogafilosofien som har patent på mye av kunnskapen 

som brukes i rusfeltet i dag, og han har mer respekt og tro på denne tradisjonen. Monica 

bruker begrepet «frivillighet» som noe hun opplever med BITR, men ikke med tradisjonell 

rusbehandling.   

 

Informantene opplever at lederen for prosjektet gir mye av seg selv og sin tid for å få 

prosjektet til å fungere. BITR er et frivillig basert prosjekt, og ikke en offentlig institusjon - en 

nøytral aktør. Kanskje utgjør dette aspektet en relevant forskjell for deltakerne. Det er ingen 

«ansatt» som skal hjem når arbeidsdagen er over. Det er en motivasjon og engasjement i 

Alexander, som har ført til at han har startet BITR. Et relevant spørsmål blir hva 

informantenes opplevelse hadde vært, uten dette frivillige engasjementet? Hvis vi skal 

sammenligne yoga med annen behandling eller terapi blir det også relevant å sammenligne 

terapeutens rolle med den av yogainstruktøren. Alliansen mellom klient og terapeut er en av 



47 

 

de viktigste faktorene for god terapi (Oddli & Kjøs, 2013). På en måte kan man tenke seg at 

relasjonen med Alexander ligner på relasjonen man eventuelt ville hatt til en terapeut. Det blir 

en relasjon hvor informantene opplever å bli sett og akseptert. Dette trekkes frem i 

terapistudier som et viktig aspekt ved terapeuten (Oddli & Kjøs, 2013). Likevel kan det virke 

som det er noe mer i relasjonen mellom Alexander og informantene enn det eventuelt en 

terapeut kan tilby.  

    

Ut i fra våre resultater tenker vi oss at yoga har en effekt utenfor matta. Vi ser at informantene 

opplever at det er en sterk kobling mellom beslutninger de tar utenfor matta, til ting som har 

skjedd på matta. De identifiserer at de har stått overfor lignende problemstillinger på matta, 

som de senere treffer på i dagliglivet. I terapi er det et slags mål at man skal lære seg nye 

ferdigheter og perspektiver som man skal kunne ta med seg, og bruke ellers. Hvis det er slik 

at yoga har ringvirkninger som går utover tradisjonell behandling vil det være interessant å ta 

med seg videre. Hvorvidt det at informantene tar med seg opplevelsene fra yogamatta ut i 

livet er noe spesielt for yoga, er imidlertid et relevant spørsmål. Opplevelser eksisterer ikke i 

isolasjon, vi tar nødvendigvis med oss alt vi opplever videre i livet. 

 

Med rusavhengige viser det seg at mange kan få nytte av terapi, men at det å komme tilbake 

til sitt eget liv, utenfor behandlingsinstitusjonen kan være en utfordring (Brorson et al., 2014). 

Forskning har vist at døgnbehandling gjør det mindre sannsynlig at man opplever tilbakefall, 

sammenlignet med poliklinisk behandling (Nordfjærn, 2011). Det er mulig at dette handler 

om hvor omfattende behandlingsopplegget oppleves som. Våre informantene beskriver å ha 

klart seg uten rus under døgnopphold, men raskt vender tilbake til rusbruk når de avslutter et 

slikt opphold. BITR i sin helhet representerer et omfattende program, både med tanke på tiden 

det opptar og meningen det tilbyr. Kanskje bidrar dette til at informantene får mer ut av det, 

enn tidsbegrenset poliklinisk behandling. 

 

Vi har tenkt på yoga som supplement til tradisjonell behandling, enkelte av informantene 

tenker på den andre veien; å søke psykologhjelp blir et supplement til yogaen. Det fysiske kan 

åpne opp for det psykiske. I følge Stukin (2009) kan yoga være et terapeutisk alternativ for 

rusavhengige som etter mange år med forsøk på å bli rusfri har utviklet en stahet og motstand 

for samtaleterapi. I barnets utvikling har man sett at uheldige samspillserfaringer og traumer, 

blir lagret som kroppslige erindringer. Disse er ofte ubevisste og ikke språklig tilgjengelig, 
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men kommer til uttrykk i nervesystemet (Hart, 2012). Fenomenet blir gjerne benevnt som et 

eksempel på «kroppens hukommelse». Dette kan knyttes opp til hukommelsesforskning som 

viser hvordan kroppslige minner aktiveres gjennom muskler forbundet med en bestemt 

posisjon eller en handling (Rothschild, 2004). Dette tyder på at det gjennom kroppen er mulig 

å få tilgang til disse kroppslige erindringene. En slik inngang til å jobbe med det man sliter 

med, kan oppleves som mer tilgjengelig (Cherkasskaya & Wachtel, 2013). Gjennom yogaen 

kan man utvikle en motivasjon til å jobbe med mer psykologiske faktorer, potensielle traumer 

i fortiden. For mange er rus et mestringsforsøk for å unngå eller dempe påtrengende minner. I 

behandling av rusproblemer og traumer er det et mål å øke toleranse for ubehagelige 

opplevelser uten unngåelsesatferd (Amundsen & Kårstad, 2006). Det kan se ut som 

informantene opplever yogamatta som en trygg arena for å øke sin egen toleranse for de 

eventuelle traumene de kjenner på. 

 

Fokus på kropp er heller ikke så mystisk eller annerledes enn tradisjonell psykoterapi. På tross 

av terapi i stor grad handler om samtale, er man også opptatt av klientens kroppsspråk. Et sitat 

fra Judith Lasater, en kjent yogainstruktør, lyder: 

Klassiske psykoterapeuter som Freud fikk pasientene sine til å legge seg ned på en divan, på 

den måten ville den mentale tilstanden endre seg, som et resultat av å endre fysisk tilstand. 

Asana er simpelthen en kroppsstilling som tillater og skaper spesifikke mentale effekter og 

endringer. (sitert i Holthaus, 2004, s.163).  

Informantene i vår studie beskriver å oppleve endring i psykisk opplevelse, som et resultat av 

fysisk posisjon. De opplever at det kan løsne opp i noe psykisk, enten ved at tidligere traumer 

dukker opp eller ved at de føler seg bedre - at det fysiske kan bearbeide det psykiske. 

 

Informantenes refleksjoner vitner om viktigheten av å ha et tilpasset behandlingsopplegg som 

man er motivert for. Dersom rusavhengige ikke er motiverte kan det lønne seg å ha 

alternativer utenfor det tradisjonelle behandlingssystemet (Helsedirektoratet, 2014). Vi ser at 

elementer fra yoga og BITR som mestring, oppmerksomt nærvær, selvstendighet og indre 

motivasjon også er viktig i tradisjonell rusbehandling. Altså er det visse fellesnevnere, 

samtidig som det for våre informanter ser ut til at yoga og BITR som alternativ skaper mer 

rom for utvikling. De står friere til å velge å delta, som fører til en opplevelse av autonomi og 

selvstendighet. De blir møtt av en tillitvekkende, engasjert leder. De opplever mestring og 

aksept, som får større ringvirkninger i livene generelt. 
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4.4 Implikasjoner 

Vi startet vår studie med hypotesen om at yoga kunne føre til bevegelse i positiv retning langs 

informantenes helsekontinuum, som innebærer at informantene opplever økt friskhet og økt 

livskvalitet (Antonovksy, 2012). Etter gjennomføring av vår studie ser det ut som en slik 

hypotese kan stemme. Våre funn tilsier at opplevelsen av yoga, som noe mer enn en fysisk 

aktivitet og i kontekst av BITR, virker helsefremmende for informantene. I tråd med 

salutogenese tilfører yoga mestring, mening og autonomi (Langeland, 2006). Implikasjoner 

fra dette er at yoga vil kunne være nyttig å tilby for å øke livskvaliteten til mennesker som 

strever med rusavhengighet. Med tanke på at rusavhengighet er så komplekst, er det viktig 

med et mangfold av tilbud som kan tilpasses den enkelte (Helsedirektoratet, 2014). En mulig 

fordel med yoga er at det kan tilpasses den enkelte i større grad enn rammene tillater i 

tradisjonell rusbehandling. En annen kan være den alternative inngangsporten gjennom 

kroppen, sammenlignet med et top-down perspektiv -  gjennom samtaleterapi (Karlsen, 2015).  

 

Våre funn er basert på opplevelsene til en spesifikk gruppe. Hvorvidt de kan generaliseres til 

mennesker med andre psykiske lidelser, er vanskelig å si noe om. På en side er det 

overordnede mekanismer involvert, noe som kan tale for at andre grupper mennesker kan ha 

nytte av yoga. Samtidig er det aspekter av våre funn som er mer direkte knyttet til 

rusavhengige som gruppe, som det å ha noe meningsfullt å gå til, å være en del av samfunnet 

igjen og det å kunne ha fokus på andre ting enn rusfrihet på vei mot bedre helse.  

 

Videre forskning burde se nærmere på yoga tilbudt ved rusinstitusjonene, for å utforske 

opplevelsene deltakerne her beskriver. Et annet interessant studie kunne vært å kvalitativt 

undersøke hva utøvere av yoga på et treningssenter opplevde å få ut av yoga. På denne måten 

ville det vært mulig å vurdere yogautøvelsen i seg selv, uten de andre faktorene BITR har som 

rammeverk.  

4.5 Studiens begrensninger 

De ulike informantene har hver sin måte å være på, forventninger til intervjuet og hva 

forskningen på BITR eventuelt kan bidra med. Noen inntar en kritisk posisjon, andre mener 

BITR er løsningen for både seg selv og andre. Hver av informantene har sin agenda for hva de 
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ønsker å formidle. Både bevisst og ubevisst vil dette være med å påvirke deres narrativer. Et 

viktig aspekt er at informantene beskriver et nært og personlig forhold til lederen for 

prosjektet. Det er sannsynlig at dette farger deres opplevelser av prosjektet, og måten de 

formidler sine opplevelser til oss på under intervjuet.  

 

En annen begrensning er at vi fikk tilgang til kontaktinformasjon til deltakere fra BITR 

gjennom lederen for prosjektet. Dette kan ha medført skjevhet i utvalget. Vår prioritet, som en 

del av kvalitativ forskning, var imidlertid ikke å ha et representativt utvalg, men å studere 

fenomenet yoga. Vi har ikke hatt som hensikt å vurdere om yoga har en effekt eller ei, men 

ønsket å undersøke hva som utgjør opplevelsen av yoga.  

 

Vi var i utgangspunktet interessert i yoga som fenomen og positive til dette som en aktivitet. I 

tillegg levde vi oss veldig inn i informantenes fortellinger. Disse tingene kan ha vært med å 

påvirke våre tolkninger av informantenes beretninger og dermed vår refleksivitet. Vi har 

forsøkt å være kritiske til egne tolkninger, og har hatt fordelen med å være to, hvorav en ikke 

hadde forkunnskaper om yoga. Forskningsspørsmålet vårt kan også i seg selv ha være 

begrensende for resultatene vi kunne generere fra dataene våre. Vårt datamateriale er svært 

rikt, og vi kunne utforsket flere sammenhenger. 

4.6 Konklusjon 

Med tanke på gunstighet ved å innføre yoga som et supplement til terapi i 

rusbehandlingsfeltet, viser resultatene våre at et slikt tilbud kan bidra positivt, gjennom økt 

aksept og mestringstro. På den andre siden, ser vi fra våre resultater, at det er de som i størst 

grad integrerer yoga som en del av et helt liv som får mest ut av det. BITR er et omfattende 

program, hvor deltakerne ikke bare får gjøre yoga er par ganger i uka, men blir introdusert til 

en yogafilosofi og måter å tenke på, i tillegg til diverse livsstilsendringer hvis de er motivert 

for det. Tatt ut av konteksten er det uvisst hva det å gjøre fysisk yoga, på matta, fører til. På 

samme måte som med medisiner og annen behandling kreves det at personen som mottar 

timene eller behandlingen har en tro på at det kan fungere. På en måte er vår oppgave, som 

skulle handle om både om kropp og sinn, blitt til støtte for tankens kraft. De som åpner opp 

for livsstilsendringer via yoga, vil kunne erfare at livet forandrer seg. Så lenge det kun er 

øvelser på matta, vil det ikke nødvendigvis ha noen større ringvirkninger. 
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TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

  

Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 26.11.2015. Meldingen gjelder prosjektet: 

45851 Yoga mot rusavhengighet 

Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder 
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Student Lina Ophus Østvang 

Personvernombudet har vurdert prosjektet, og finner at behandlingen av personopplysninger vil være regulert av 

§ 7-27 i personopplysningsforskriften. Personvernombudet tilrår at prosjektet gjennomføres. 
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Vedlegg 2 - Samtykkeskjema 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

YOGA MOT RUSAVHENGIGHET 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt som undersøker på hvilken måte yoga 

kan bidra til endring hos mennesker som strever med rusavhengighet. Forskningsprosjektet inngår som 

en del av en hovedoppgave ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Prosjektansvarlige er 

Lina Østvang og Marlene Johre. Forskningsansvarlig er førsteamanuensis Margrethe Seeger 

Halvorsen. 

Hva innebærer prosjektet? 

Å delta innebærer å være med på et individuelt intervju, der vi i hovedsak ønsker å utforske din 

opplevelse av å delta på «Back in the ring» og dine erfaringer med yoga. Vi kommer også til å spørre 

noe omkring din rushistorie og tidligere behandling. Intervjuet vil ta ca. 1 time og vil bli tatt opp på 

bånd. Gjennom intervjuet vil du få mulighet til å fortelle om dine erfaringer med BITR og yoga. På 

den måten kan du bidra til å øke kunnskapen vi har om hvordan yoga kan være til nytte innenfor 

rusbehandling. Dette kan for mange oppleves som meningsfullt. Du står fritt til å la være å svare på 

noen spørsmål om du ønsker det. 

Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke sitt samtykke 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen 

nederst på siden. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Dersom du 

trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre 

opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dersom du 

senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte Lina Østvang, 

linaoo@student.sv.uio.no, Marlene Johre, marlenej@student.sv.uio.no eller Margrethe Seeger 

Halvorsen, m.s.halvorsen@psykologi.uio.no 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Du 

har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få korrigert eventuelle feil 

i de opplysningene som er registrert. Prosjektlederne har ansvar for den daglige driften av 

forskningsprosjektet og at opplysninger om deg blir behandlet på en sikker måte.  Informasjon om deg 

vil bli anonymisert og slettet senest ett år etter prosjektslutt. 

Samtykke til deltakelse i PROSJEKTET 

Jeg er villig til å delta i prosjektet  

 

Sted og dato Deltakers signatur 

 

 

 

 Deltakers navn med trykte bokstaver 

 

 

mailto:linaoo@student.sv.uio.no
mailto:marlenej@student.sv.uio.no
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Vedlegg 3 – Intervjuguide 

Intervjuguide YOGA MOT RUS 

 

Navn: ……………………  

Fødselsdato: …………………… 

 

Innledende prat 

Takk for at du ville komme hit i dag. Jeg heter...og sammen med.. så ønsker vi å undersøke 

hvordan yoga og BITR-programmet oppleves av deltakerne. Vi ønsker å snakke med deg, 

fordi du har deltatt i programmet, og sitter med verdifull kunnskap om dine personlige 

erfaringer med å være med der. Målet vårt med prosjektet er å øke kunnskapen om hva som 

kan være supplementer til tradisjonell behandling av rus og andre psykiske problemer.  

 

Dette intervjuet vil varer circa en time, og jeg kommer til å spørre deg spørsmål rundt BITR-

generelt, din erfaring med yoga og din erfaring med rus og behandling for dette. Jeg vil gjerne 

at du tar deg god tid, og tenker gjennom hvordan disse tingene faktisk har blitt opplevd av 

deg. Svar gjerne med så mye detaljer som mulig, så sier jeg heller ifra hvis vi må gå videre til 

neste spørsmål.  

 

Hvis noe av spørsmålene oppleves som ubehagelig er det bare å si ifra, du trenger ikke å svare 

på det. Fordi vi ønsker å studere endring i rusbruk gjennom yoga er dette relevante spørsmål, 

men det er du selv som bestemmer hva som er ok å prate om for deg Det er bare å si ifra hvis 

du trenger en pause, hvis ikke tenker jeg vi bare tar hele intervjuet i ett. Har du noen spørsmål 

før vi begynner? 

 

Selve intervjuet 

 

Helt først: Hva er din spontane opplevelse av BITR?  Det kan være et bilde eller bare det 

første som faller deg inn. 

 

 Kan du fortelle om hvordan du har opplevd det å delta på BITR? 

- Hva fikk deg til å ville delta/hva motiverte deg? 

- Hva er BITR for deg? 

- Hva er det beste med BITR? 

SJEKKLISTE: 

- Hvor lenge har du vært med på BITR? 

- Hvordan kom du i kontakt med BITR? 

 

Hvordan opplever du det å drive med yoga? 

 

- Hva skjer med deg når du gjør yoga? 

- Hva slags tanker har du i hodet når du gjør yoga? 



62 

 

- Hva får du ut av å gjøre yoga?/ Hva har du lært av å holde på med yoga? 

- Hvordan er en yogatime, som en del av BITR-programmet, for deg?  

- Hvordan vil du beskrive hvordan du har det før/etter timen?  

- Hva er yoga for deg?   

- Hva tenkte du om yoga før du deltok i BITR? 

-   

Hvor lenge har du holdt på med yoga? (begynte før eller etter BITR) 

 

SJEKKLISTE:  

- Har du erfart noen endringer som et resultat av å gjøre yoga? Hva slags endringer? 

- Har yoga påvirket rusbruken din? På hvilken måte? Hvordan merker du endringen (fysisk, 

psykisk, kroppslig). 

 

BITR:  

- Hvilke andre ting enn yoga har vært viktige for deg, som en del av BITR-

opplevelsen? 

 

Bitr består av mange elementer, dere har jo vært på tur til India, gjort frivillig arbeid og 

deltatt på mange andre aktiviteter. Dere har jo blitt godt kjent med hverandre, og møtt mange 

nye mennesker. Hvilken rolle har disse tingene spilt for deg? Hva har vært viktigst for deg? 

 

SJEKKLISTE: 

- Er det noe som ikke har vært bra? 

- Har du opplevd noe i denne perioden som har kommet i veien for at du kunne følge 

BITR/gjøre yoga? 

 

Rushistorie 

 

Så ønsker jeg å stille deg er par spørsmål om din rusbruk, hvis det er greit. Dette er for å få en 

ide om hvordan BITR og yoga har vært med på å påvirke dette. Jeg ønsker gjerne å ha en litt 

sånn bred forståelse, vi trenger ikke å gå i veldig detalj. Men fortell meg gjerne hvilke stoffer 

du har brukt i hvilke perioder, og om det eventuelt er ganger hvor du har vært rusfri.  

 

- Hvilke stoffer har du brukt? Når debuterte du med de ulike stoffene? (Hva og hvor 

lenge? Hvordan –på og av eller vedvarende?)  

- Hva er positivt/negativt for deg ved å bruke rusmidler? 

- Har du vært i behandling tidligere - for rusproblemer eller eventuelle andre 

psykiske plager?  

- Er du i behandling noe sted nå? 

- Beskriv kort dine inntrykk fra tidligere/nåværende behandling. Hva har vært til 

nytte, hva har ikke vært bra? Er det noe i din rusbehandlingshistorie du vil 

trekke frem? 

- Har du drevet med noen sport/fysisk aktivitet tidligere? 
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- Hvordan har du forholdt deg til kroppen din tidligere? 

 

Hvor er du i dag, med tanke på rus og yoga? Hva føler du har hjulpet deg å 

komme dit du er i dag? 

 

- Fellesskapet i BITR? Yoga? Andre ting? 

- Hva tenker du om rusmidler i dag? Hvilken rolle har rusmidler i livet ditt i dag? 

- Hva tror du skal til for å holde deg rusfri videre? 

- Hva skal til for at du fortsette å gjøre yoga videre i livet? 

- Hvem kan yoga/BITR hjelpe for tenker du? 

 

Debrief  

Da er intervjuet ferdig. Er det noe mer du vil legge til før vi avslutter? Jeg håper dette har vært 

en positive opplevelse for deg. Det er virkelig supert at du hadde anledning til å komme, ditt 

bidra betyr mye for oss. Hvis du nå sitter og tenker at du har behov for å snakke med noen om 

tingene vi har reflektert rundt i dag, så er det bare å ta kontakt på telefon. Alex har også sagt 

at det bare er å ringe han hvis det er noe du lurer på eller trenger å snakke om. 


