
 

 

 

 

 

 

Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle 
Examensarbete i Yogaträning som kompletterande behandling vid olika  
sjukdomstillstånd, 7,5 hp 
VT 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Yogaträning för stressreduktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Jona Dahlquist och Sofia Waesterberg 
Opponenter: Clara Unger och Clara Wikström 
Examinerande lärare: Marian Papp, Emma Swärdh 
Examinator: Malin Nygren-Bonnier 

 



 

2 

  

  

A) Presentation av klientens problematik  
 

Kvinnan är 49 år gammal och klient sedan 10 år tillbaka då hon regelbundet får personlig träning. 

Under senaste tiden beskriver klienten sin situation som; extremt tuff arbetsbelastning, lätt till gråt, 

väldigt trött, svårt att somna samt vaknar fler gånger på natten och har svårt att somna om. Klienten 

har svårt att hantera kraven på jobbet och det är för mycket att göra i relation till hennes arbetstid 

vilket leder till mycket övertid. Flera på hennes arbete har blivit sjukskrivna för utmattningssymtom 

vilket lett till att hon fått ännu mer att göra. Klienten klagar över vissa minnessvårigheter och i nulä-

get orkar hon inte längre med tyngre styrketräning som tidigare utan klarar enbart av lätt rörlighets-

träning och andningsövningar. Klienten vill prova yoga som en metod för att minska sin stress.  

B) Teorifördjupning 
 

Klienten har problem med kognitiva funktioner som koncentrationsproblem och svårighet att han-

tera stress. Klienten kan inte anpassa sig till sin belastande och förändrade livssituation, vilket enligt  

ICD-10 klassificeras med diagnosen anpassningsstörning. Symtomen som beskrivs i diagnoskriteri-

erna ICD-10 är ångestsymtom och psykosomatiska symtom. Diagnosen tillhör sjukdomsgruppen 

F43 vilket innefattar fem psykiska sjukdomar där anpassningsstörning, utmattningssyndrom, akut 

stressreaktion, aktivitets- och uppmärksamhetsstörning samt posttraumatiskt stressyndrom (Social-

styrelsen, 2020).  

 
Stress är obalans i autonoma nervsystemet; ökad aktivitet i sympatiska nervsystemet och minskad 

aktivitet i parasympatiska nervsystemet (Streeter, Geerbag, Saper, Siraulo och Brown, 2012). Kort-

varig stress är en naturlig reaktion på en hotfull situation medan långvarig stress kan leda till oro 

och ångest (Pascoe, Thomson och Ski 2017).  

 

Yogaträning har i tidigare studier visat sig balansera det autonoma nervsystemet och påverka olika 

stressparametrar såsom ökning av hjärtfrekvensvariabilitet (HRV), lägre kortisol, lägre systoliskt 

blodtryck, hjärtfrekvens, fasteblodsocker och kolesterol samt minska LDL (Pascoe et al., 2017). 

Yoga har även visat sig reglera arbetsrelaterad stress (Lin, Huang, Shiu &Yeh, 2015) samt påverka 

den mentala hälsan genom att reducera ångest och negativa känslor (Zou et al., 2018). 

 

Regelbunden yogaträning kan minska klientens stressbelastning och förbättra hennes sömn genom 

att det autonoma nervsystemet balanseras och underaktiviteten i det parasympatiska nervsystemet 

korrigeras (Streeter et al., 2012). 

 

Andningsövningar kan vara en effektiv metod mot sömnbesvär och det är möjligt att sömnkvali-

teten blir bättre av att praktisera kontrollerad andning på kvällstid (Tsai,Kuo,Lee & Yang 2014). 

För att yoga ska ge ökat välbefinnande och minskad ångest rekommenderas 30-40 minuter yoga per 

tillfälle minst 4 gånger per vecka. För maximal effekt rekommenderas minst 6 veckors intervention 

med 5-6 sessioner per vecka. Minst 15 minuter per session behövs för att ge effekt (de Manincor et 

al., 2015).  
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C) Behandling och utvärdering 

 

Individuellt anpassat yogaprogram för stressreduktion utvecklas för att förbättra klientens livskva-

lité. Syftet med yogaprogrammet är att minska överaktiviteten i det sympatiska nervsystemet och 

öka den parasympatiska responsen för att ge klienten stressreduktion och återhämtning. 

Generell beskrivning av yogaprogram för stressreduktion 

 

Yogaprogrammet består av 8 beprövade övningar: Blixtpositionen, växelvis näsborrsandning, katt 

& ko, kobran, bropositionen, barnets position, liggande ryggradsvridning (universalställningen) och 

dödsstilla positionen (Grensman et al., 2018; Papp, 2018, Sivaramakrishnan et al., 2019). Översikt-

ligt kan nämnas att blixtpositionen förstärker kroppsmedvetandeaspekten, växelvis näsborrsandning 

ökar andningsmedvetenhet, katt och ko förbättrar ryggradens rörlighet, kobran ger flexibilitet i 

bröstryggen, bropositionen är en mild inversion som lugnar nervsystemet, barnets position är lug-

nande, liggande ryggradsvridning öppnar upp bröstkorgen och dödsstilla positionen befrämjar åter-

hämtning. 

Yogaprogrammet åskådliggörs tydligt genom skriftlig manual (se bilaga 1) som beskriver övningar-

nas utförande och funktion samt kompletteras med instruktionsfilm för att hjälpa klienten att full-

följa träningen hemma. Muntliga instruktioner i filmen baseras på 20 års samlad erfarenhet av att 

arbeta som personlig tränare och yogalärare. Vid första tillfället får klienten personlig träning för att 

säkerställa att övningarna utförs korrekt och stöd erbjuds även vid behov under interventionens 

gång.  
I yogaprogrammet rekommenderas en lugn andningshastighet som är sex andetag per minut samt 

mjuk andningshållning efter utandetaget. Sex andetag per minut har visats sig öka HRV och vara 

optimal för parasympatiska aktivering, och att hålla andan efter utandetaget rekommenderas vid 

ökade stressnivåer (Russo, Santarelli & O’Rourke, 2017).  

Att kombinera fysiska yogaövningar med lugn andning kan ge positiv effekt på uppmärksamhet och 

minska negativ stresspåverkan (Ma et al., 2017) och för de flesta är det möjligt att sänka andnings-

frekvensen till 6 andetag/minut (de Manicor et al., 2015).  

Det är viktigt att klienten får lära sig att andas korrekt så att diafragman aktiveras vilket kan för-

bättra vagustonus som förknippas med parasympatiska aktivering (Streeter et al., 2012).  

Mätmetoder och dosering 

Enkät med bakgrundsfakta fylls i av klienten med frågor om ålder, kön, rökare eller icke rökare (Yü 

e & Muz, 2020). Dessutom ställs frågor om högt blodtryck och eventuella skador som behöver be-

aktas för att anpassa övningarna till klientens behov.   

Andningsfrekvens mäts av klienten i början av varje träningstillfälle i syfte att bli medveten om an-

detaget. Mätning av andningsfrekvens har tidigare gjorts (Ma et al., 2017) och det är möjligt att nå 

optimal andningsfrekvens som är 6 andetag per minut i samband med yoga (Russo et al., 2017). För 

att mäta andetagen används även en Nexus-4 Biofeedback System BioTrace+ (Mind media,2020).   

Pulsen mäts av klienten i samband med varje träningstillfälle samt i början och slutet av yogainter-

ventionen. Eftersom yoga på sikt kan sänka pulsen är detta en parameter som succesivt bör sjunka 

(Pascoe et al,2013). För att mäta pulsen och registrera mätvärden används en app som heter Hjärta 

https://www-sciencedirect-com.proxy.kib.ki.se/topics/psychology/biofeedback


 

4 

  

  

Puls Tracker (Azumi,2015) vilket gör det enkelt för individen att mäta och spara sina mätvärden 

samt följa hur pulsen förändras över tid.   

För att utvärdera klientens mentala status används frågeformuläret Karolinska Exhaustion Disorder 

Scale (KEDS). Formuläret lämnas ut vid första träffen samt efter att interventionen är avslutad. 

KEDS har tidigare använts för att utvärdera långvarig stress, kognitiva problem och sömnsvårig-

heter. Besèr et al. (2013) beskriver hur formuläret använts vid sjukdomsgruppen F43.   
 

Yogaträningen bedrivs 4 gånger i veckan under 12 veckor med 20 minuter per session (de Mancor 

et al., 2015). Klienten utför träningen självständigt via skriftlig manual och förinspelad film. Trä-

ningen och mätningar dokumenteras i träningsdagbok.  

D) Reflektioner 

Nackdelen med yogaprogrammet är osäkerheten kring övningarnas effekt på klientens stressnivå 

och sömnbesvär. I de flesta studier är metod och yogastil inte preciserad vilket gör det svårt utifrån 

litteraturen avgöra vad som är "best practise" och om det finns någon yogaövning som är bättre.  

 

Sivaramakrishnan et al (2019) beskriver att de vanligaste övningarna i en yogapraktik är; katt och 

ko, trädets position, triangeln, sittande rotation, bergsposition, krigare 1, kobran, stolen, örnen eller 

halvörnen, gräshoppan, nedåtgående hund, vindfrigöraren, barnets position, stående framåtfällning, 

koansiktet och dödsstilla positionen. Vi har valt fyra av dessa övningar, som kan ha en lugnande 

effekt på stressproblematik, utifrån ett fokus på att kombinera kropp, andning och sinne.    

Yoga som kompletterande behandling vid sjukdom anpassas efter diagnos och individ och kanske 

är det inte möjligt att nå konsensus kring val av ”best practise”. I det här fallet behöver klienten 

pröva sig fram med programmet och utvärdera hur det hjälper henne, både subjektivt och med de 

utvärderingsinstrument som beskrivs ovan. I programmet har det också prioriterats att övningarna 

kan vara enkla att ta till sig och att klienten får tydliga instruktioner och guidning.   

 

Alternativa behandlingsformer 

 

Alternativa behandlingsformer kan vara kognitiv beteendeterapi (KBT) eller mindfulness-baserad 

stressreduktion (MBST). 20-veckors behandlingsprogram med antingen yoga, KBT eller MBST har 

effekt på utmattningssyndrom hos sjukskrivna (Grensman et al 2018).  

Yogaträning kan ha en fördel jämfört med KBT för klienten eftersom hon är träningsvan och moti-

verad att börja med yoga. Det skulle även vara möjligt för klienten att kombinera yoga med KBT 

eller vidta åtgärder på arbetsplatsen för att uppnå bästa effekt.  

Utvärderingsinstrument, validitet och reliabilitet  

KEDS används för att mäta klientens mentala status. Instrumentet är etablerat och har testats tidi-

gare med b.la. faktoranalys för att utvärdera dess validitet (Besèr et al 2013).  

För att mäta klienten puls och andning används instrumentet Hjärta Puls tracker och Nexus-4 Bio-

feedback System BioTrace+, vilket ger ökad reliabilitet och validitet jämför att med att mäta manu-

ellt. Klienten ska även mäta på ett standardiserat sätt innan och efter yogaträningen.    

 

https://www-sciencedirect-com.proxy.kib.ki.se/topics/psychology/biofeedback
https://www-sciencedirect-com.proxy.kib.ki.se/topics/psychology/biofeedback
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Effekten av yoga vid stress - idé om en studie 

Bedömning är att det inte går att utvärdera effekterna av yogaprogrammet på stressrelaterad ohälsa 

på basis av en enda klients resultat. Ett sätt att utvärdera skulle kunna vara att testa programmet i 

större utsträckning med utgångspunkt från Yüce och Muz (2020) forskning, för att granska dess ef-

fekt. Utgångspunkten för studien är att i ett tidigt skede nå klienter som lider av stress och förhopp-

ningen är att även friska individer kan använda yogaprogrammet för att reducera stress och öka den 

parasympatiska aktiveringen. 

Därför föreslås en randomiserad studie med två grupper med 45-50 deltagare med stressrelaterad 

ohälsa, rekryterade från vårdcentral. Båda grupperna skulle besvara KEDS i början av intervent-

ionen samt i slutet för utvärdering. Grupp 1 skulle göra yogaprogrammet som klienten fått, grupp 2 

skulle vara kontrollgrupp som utför yogabaserade rörelser, men utan instruktioner om koppling 

mellan rörelser, andning och sinne. Det skulle vara i kontrast med yogan som enligt Papp (2017) är 

en träningsform bestående av tre komponenter: kroppen, andningen och sinnet. De två olika inter-

ventionerna skulle presenteras med film och bild samt en tjänst där personerna ska checka in och 

fylla i träningsdagbok för att se till att de följer protokollet och för att kontrollera att rörelserna ut-

förs. Interventionerna skulle ges digitalt, vilket skulle vara en fördel både resursmässigt samt att det 

skulle vara ett sätt att i och med filmer standardisera instruktionerna som deltagarna får, vilket 

skulle öka interna validiteten.  Syftet med studien skulle vara att utvärdera ifall yogaprogrammet 

(Bilaga 1) kan fungera stressreducerande för individer med stressproblematik. Med en skriftlig ma-

nual, instruktionsfilm och träningsdagbok kan övningarna vara enkla att ta till sig och användas för 

stressreduktion av individer utan tidigare erfarenhet av yoga, vilket är viktigt för öka chanserna att 

träningen genomförs och vidmakthålls. Ifall en studie genomförs följs ”Riktlinjer för etisk värdering 

av medicinsk humanforskning” (Medicinska forskningsrådet, 2000). Det innebär till exempel att 

deltagarna i ges information om syfte och innehåll och om frivillighet, att deras informerade sam-

tycke efterfrågas och konfidentialitet samt sekretess säkerställs. 

Etiska aspekter 

 

När det gäller klientens utförande av yogaprogrammet finns inga stora risker. Urvalet av övningar 

är lugna, klienten är träningsvan samt övningarna är framtagna för att vara lätta samt att hon har fil-

men och instruktionerna för att underlätta utförandet. Utvärderingen av hennes resultat är konfiden-

tiellt och efter avslutat program raderas hennes resultat. Om klienten behöver hjälp med någon av 

övningarna eller mår dåligt vid genomförande ber vi henne kontakt oss. Vi kommer också föreslå 

att hon söker vård om hon känner att stressproblematiken blir värre samt att symptomen tilltar.  

Motivation till fortsatt träning 

Utgångspunkten för studien är att i ett tidigt skede nå klienter som lider av stress och förhoppningen 

är att även friska individer kan använda yogaprogrammet för att reducera stress och öka den para-

sympatiska aktiveringen. 

Konditionsträning och styrketräning rekommenderas som två viktiga träningsformer för att uppnå 

hälsa (Garber et al. 2011). Yoga som fysisk träning kan ge styrka, uthållighet, balans, rörlighet, ko-

ordination, fysisk funktion och kroppsmedvetenhet, men ingen konditionsträning (Ross & Thomas, 

2010). American College of Sports Medicine rekommenderar träning 2-3 dagar i veckan, 20-30 mi-

nuter per tillfälle (Garber et al. 2011) vilket innebär att yogaprogrammet kan vara ett alternativ för 

individer som inte klarar andra träningsformer. Klienten har just nu uttryckt att hon inte klarar/vill 

träna styrketräning som tidigare, vilket motiverar yoga som annan träningsform.    
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Varför ska yoga utövas som stressreduktion istället för annan träning som exempelvis konditions-

träning?  Vid stress sker ett autonomt påslag vilken yoga kan reducera. Däremot har vi inte hittat 

jämförande studier mellan yoga och konditionsträning som behandling för anpassningsstörning och 

stressrelaterade sjukdomar.  

Det har visat sig att 91% av alla yogaprogram i tidigare studier kan ge positiva effekter på det som 

studerades och därmed spelar valet av yogaprogram mindre roll (Cramer, Langhorst & Dobos, 

2016). Den viktigaste faktorn för att få effekt är att träningen genomförs och ett kort program med 

enkla övningar ökar sannolikheten att programmet genomförs och att deltagarna fortsätter efter stu-

diens slut.  

 

”Lite yoga är nämligen bättre än ingen yoga alls”.  
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BILAGA 1 

 

Yogaprogram för stressreduktion (Grensman et al., 2018; Papp, 2018, Sivaramakrishnan et al., 

2019). 

 

Rörelserna utförs lugnt och metodiskt efter egen förmåga och med fokus på att slappna av. And-

ningen är mjuk in och ut genom näsan. Tid: 2-5 minuter per övning, 20 minuter totalt, 4 gånger i 

veckan under 12 veckor. Utrustning: Yogamatta, filt och kudde.  
 

Dynamiska övningar (övning 3 och 5) i yogaprogrammet utövas i tempo som är 5 sekunder på 

inandetaget och 5 sekunder på utandetaget och statiska övningar utförs med förlängda utandetag 

samt lugn andningshållning. Andningsfrekvens 6 gånger per minut och med en lugn and-

ningshållning efter utandetaget tillämpas för balanserande och lugnande effekt. Inget andning-

suppehåll ska praktiseras efter inandetaget för att undvika sympatisk aktivering. Lätt navelindrag 

för att aktivera magmuskler synkroniseras med rörelser och tillämpas på utandetaget för att aktivera 

diafragman och därmed öka vagustonus och parasympatisk aktivering.  

1. Blixtpositionen. Sitt på dina hälar. Ha filt/kudde under benen eller i knävecken vid behov. 

Övningen kan även utföras sittande på stol med fötter mot golvet och utan att luta mot ryggstödet. 

Lägg händerna på låren och vänd handflatorna uppåt. Dra in naveln en aning. Förläng ryggen uppåt. 

Lyft hjärtat. Sänk hakan lite så att nacken sträcks. Andas in och ut genom näsan. Fokusera på 

yogans tre komponenter: kropp, andning och sinne.  Kropp: Känn kontakt med dina fötter, sittben, 

ryggrad, axlar, nacke och ansikte. Andning: Notera andetaget i magen, bröstkorgen och nyckelben. 

Sinne: Fokusera på tankar och känslor utan att värdera upplevelsen. Funktion: Startposition för 

yogapasset som ökar kroppsmedvetenhet, andningsmedvetenhet och ökar närvarokänslan. 

 

2. Växelvis näsborrsandning. Sitt som i förra övningen. Ha värdig hållning. Sträck ryggen, lyft 

hjärtat och sänk hakan en aning. Täpp till höger näsborre med höger tumme och andas in genom 

vänster näsborre medan du räknar till 5 sekunder, täpp till vänster näsborre med höger lillfinger och 

ringfinger och andas ut medan du räknar till 5 sekunder, håll andan ute en stund utan att anstränga 

dig. Andas in genom höger näsborre medan du räknar till 5 sekunder, täpp till höger näsborre med 

höger tumme och andas ut genom vänster näsborre medan du räknar till 5, håll andan ute så länge 

det känns bekvämt. Fortsätt att andas enligt detta mönster; räkna till 5 på inandetaget och 5 på utan-

detaget. När du andas ut ska du successivt förlänga utandetaget och hålla andan ute utan att an-

stränga dig. Det ska kännas bekvämt. Funktion: Balanserande andningsövning. Undvik vid förkyln-

ingssymtom i övre luftvägarna. 

3. Katt&ko. Stå på alla fyra med händerna axelbrett och knäna höftbrett. Ha en filt under knäna 

samt ha händer upphöjda på en stol vid behov. Andas in och räkna till 5 sekunder samtidigt som du 

svankar ryggen och lyfter ansiktet uppåt, andas ut och räkna till 5 samtidigt som du skjuter upp ryg-

gen och axelpartiet samt för hakan in mot bröstet, dra in naveln lätt mot ryggraden i slutet av utan-

detaget för att befrämja diafragmaandning. Fortsätt att svanka och runda ryggen i takt med andeta-

get. Funktion: Ökar rörligheten i ryggen. 

4. Kobran. Ligg på mage med benen höftbrett eller bredare vid ryggsmärta och håll handflatorna 

under axlarna. Håll armar bredare i sär eller underarmar i mattan vid behov. Andas in och räkna till 

5 sekunder samtidigt som du lyfter överkroppen och ansiktet uppåt, andas ut och räkna till 5 

sekunder, stanna kvar i ställningen och notera att böjningen sker mellan skulderbladen och inte så 
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mycket i ländryggen. Funktion: Stretchar andningsmusklerna och förbättrar flexibiliteten i bröstryg-

gen.  
 

5. Bropositionen. Ligg på rygg med fötterna höftbrett nära rumpan. Ha en kudde/filt under 

rygg/nacke vid behov. Håll handflatorna neråt. Andas in och räkna till 5 sekunder samtidigt som du 

lyfter upp höfterna och öppnar bröstet uppåt genom att trycka ifrån med fötter och händer, andas ut 

och räkna till 5 samtidigt som du sänker höfterna, dra in naveln lätt i slutet av utandetaget för att be-

främja diafragmaandning. Fortsätt att lyfta höfterna upp och ner i takt med andetaget. Funktion: 

Öka flexibiliteten i bröstryggen, förbättrar andetaget och lugna nervsystemet. 

 

6. Barnets position. Sitt på dina hälar, böj dig ner och vila din panna mot filt/kudde. Håll armarna 

längs med sidan av kroppen. Placera en filt under vristerna och/eller mellan rumpan och vaderna 

vid behov. Andas lugnt, räkna till 5 sekunder på inandetaget och 5 sekunder på utandetaget. Funkt-

ion: Viloställning med lugnande effekt.  

 

7. Liggande ryggradsvridning (universalställningen). Ligg på rygg och dra upp höger knä mot 

bröstet, andas ut och rulla över mot vänster och lägg vänster hand på utsidan av låret. Sträck ut 

höger arm till sidan och vrid huvudet mot höger. Dra in naveln lätt mot ryggraden. Andas in medan 

du räknar till 5 sekunder och andas ut medan du räknar till 5 sekunder eller mer. Slappna av varje 

gång du andas ut och fokusera på att förlänga utandetaget. Växla sida efter 1minut. Notera 

skillnader mellan kroppshalvorna. Funktion: Bra för rörlighet i ryggen, öppnar upp bröstkorgen. 

8. Dödsstilla positionen. Ligg på rygg med benen lätt i sär och handflatorna vända uppåt. Ha en 

ihoprullad filt i knävecken om ryggen känns öm. Ha en filt under huvudet vid behov så att hakan är 

lägre ner än pannan. Slut ögonen. Slappna av i hela kroppen. Andas lugnt. Rikta din uppmärksam-

het mot kroppen, andetaget, tankarna och känslorna utan att värdera och döma. Avsluta genom att 

mjukt rulla över på höger sida, ta några andetag och ta dig sedan upp. Funktion: Befrämjar 

avslappning och återhämtning. 


