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Sammanfattning 

Depression är en komplex sjukdom som orsakar flest förlorade år på grund av nedsatt 

funktionsförmåga i såväl höginkomst- som låginkomstländer. De vanligaste 

behandlingsformerna som erbjuds patienter idag ger inte alltid fullgod 

symptomlindring och patienter efterfrågar komplementära omvårdnadsåtgärder. 

Sjuksköterskan behöver känna till olika omvårdnadsåtgärder för att kunna tillgodose 

varje enskild patients önskemål och behov. Syftet med denna litteraturstudie var att 

beskriva vilken påverkan yoga har på depression. En allmän litteraturstudie 

genomfördes och resultatet bygger på 11 vetenskapliga artiklar som behandlar 

yogautövningens antidepressiva effekt på individer med diagnostiserad depression. 

De vetenskapliga artiklarnas resultat granskades och en innehållsanalys genomfördes. 

Yogautövning hade en påverkan på depressiva symptom och litteraturstudiens resultat 

presenteras under två teman, Yogans lindrande funktion vid depression och Yogans 

stärkande funktion vid depression. Deltagarna i studierna fick bland annat minskade 

negativa tankemönster, stressreduktion, förbättrad sömn, förbättrad självkänsla samt 

möjlighet att bryta isolering. För att stärka den vetenskapliga grunden för 

yogautövningens antidepressiva effekt behövs fler longitudinella randomiserade 

kontrollerade studier genomföras inom området. 
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Abstract 

Depression is a complex disorder causing most years lost due to disability in high-

income countries as well as low-income countries. The most common treatments 

offered patients today does not always provide sufficient relief of symptoms and 

patients seek for complementary nursing interventions. The registered nurse need to 

have knowledge about different nursing interventions to provide the care each patient 

needs and asks for. The purpose of this study was to describe the effect yoga had on 

depression. A literature review was conducted and the result is based on the results of 

11 scientific articles examining the antidepressant effect of yoga for individuals with 

major depression. The results of the scientific articles were reviewed and a content 

analysis was conducted. Yoga had an effect on depressive symptoms. The result of 

the literature review is presented as two themes, The relieving function of yoga and 

The enhancing function of yoga. The benefits the participants received from yoga was 

for example reduced ruminations, stress reduction, improved sleep and self-esteem. 

They could also break the pattern of isolation. Future research should include larger 

longitudinal randomized controlled studies to strengthen the scientific basis for the 

antidepressant effect yoga has on depression.
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Inledning 

Det lever idag 350 miljoner människor som lider av depression. (McCall & Kintziger, 

2013). Enligt World Health Organization (2004) är depression den sjukdom som 

orsakar flest förlorade år på grund av nedsatt funktionsförmåga i såväl höginkomst- 

som låginkomstländer. Depression är en komplex sjukdom och är därmed 

svårbehandlad (Malhi, Hitching, Berk, Boyce, Porter & Fritz, 2013). Den vanligaste 

behandlingsformen som erbjuds är antidepressiv läkemedelsbehandling (Nemeroff & 

Schatzberg, 2002; Mojtabai & Olfson, 2011). Rush et al. (2006) visade att en tredjedel 

av de som behandlades för depression med antidepressiv läkemedelsbehandling fick 

otillräcklig symptomlindring. Ett liknande resultat framkom i Solberg, Fischer, Rush 

och Wei (2003) där endast en fjärdedel av deltagarna fick adekvat symptomlindring 

av antidepressiv läkemedelsbehandling. Komplexiteten i sjukdomen gör det viktigt att 

finna effektiva komplementära behandlingsformer (Carneiro, Fonseca, Vieira-Coelho, 

Mota & Vasconcelos-Raponso, 2015). Forskning visar att patienter med depression 

efterfrågar alternativa behandlingsmetoder för att bättre kunna hantera och påverka 

sin situation (Roos, Anneloes, Maarten, Udo & Aart, 2013). Forskning framhäver 

fysisk aktivitet som komplementär behandlingsform vid depression (Mead, Morley, 

Campbell, Greig, McMurdo & Lawlor, 2009; Carneiro et al., 2015). Fysisk aktivitet 

kan ha en jämförbar effekt med antidepressiv läkemedelsbehandling eller psykoterapi 

vid mild till måttlig depression. Vid svår depression kan den fungera som ett 

värdefullt komplement till traditionell behandling (Knapen, Vancampfort, Morien & 

Marchal, 2014).  

 

Sedan 2001 har legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige kunnat förskriva 

fysisk aktivitet på recept (FaR) som ett komplement till eller istället för läkemedel 

vid exempelvis depression (Folkhälsomyndigheten, 2018). Roos et al. (2013) lyfter 

vikten av att aktiviteten utförs i grupp, i kontakt med andra i samma situation, samt att 

det finns tid för kontemplation och fokus på sig själv. I omvårdnaden av patienter med 

depression behöver sjuksköterskan möta och förstå individens behov och på ett 

kreativt sätt finna vägar att lindra depressiva symptom (Barker, 2004). Sjuksköterskan 

behöver känna till olika auktoriserade behandlingsformer för att främja patientens 

möjlighet till en individanpassad vård. Yoga är en form av fysisk aktivitet med 

kontemplativa inslag som med fördel kan utföras i grupp (Forge, 2005). Forskning 

tyder på att yoga kan vara en komplementär behandlingsform vid depression (Payne 

& Crane-Godreau, 2013; Roos et al., 2013).  

 

Författarna till denna litteraturstudie är studerande på sjuksköterskeprogrammet. 

Ingen innehar tidigare yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvård. Erfarenheten av 

mötet med deprimerade individer är därmed begränsad. Båda författarna har utövat 

yoga i olika omfattning, dock har ingen utbildning eller egen verksamhet inom 

området. 
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Bakgrund 

I bakgrunden förklaras depression och dess symptom, hur det är att leva med 

depression samt vilka nuvarande behandlingsformer som finns. Vidare förklaras 

sjuksköterskans roll i omvårdnad av deprimerade patienter, omvårdnadsåtgärder samt 

omvårdnad ur ett holistiskt perspektiv. Slutligen förklaras vad yoga är. 

 

Depression 

Psykisk ohälsa i form av depression är ett allvarligt sjukdomstillstånd som påverkar 

livskvaliteten avsevärt hos de som drabbas och är jämförbar med andra svåra 

somatiska tillstånd (Lazarou, Kouta, Kapsou & Kaite, 2011). De som drabbas får ofta 

återkommande episoder av depression genom hela livet (Kessler et al., 2003). 

Depression kan diagnostiseras som mild, måttlig eller svår. Depression kännetecknas 

av symptom som nedstämdhet, förlust av intresse i aktiviteter, svårigheter att ta 

beslut, förändrad aptit, sömnstörningar, trötthet, koncentrationssvårigheter, känslor av 

skuld och värdelöshet, psykomotorisk hämning som förlångsammat tal och 

rörelseförmåga samt tankar på död eller suicid. För att fastställa diagnos ska 

symptomen förekomma minst två veckor i följd (American Psychiatric Association, 

2013). Stress har länge setts som en betydande orsak i utveckling av depression 

(Moriam & Sobhani, 2013). Forskning har även visat att stress kan vara ett symptom 

som uppkommer av depression (Praag, 2009). Depression kan också kännetecknas av 

förändrade biokemiska markörer (Murri et al., 2014).  

 

Att leva med depression 

Barker (2004) menar att psykisk ohälsa yttrar sig som problem med att leva med sig 

själv och med andra i en social kontext. Individens upplevelser av mening med, och 

associationer kring, att leva med depression samt upplevelsen av omvärlden, självet 

och den andre kan få en slags andlig innebörd (Barker, 2001). Bygstad-Landro och 

Giske (2017) har sammanställt erfarenheter hos individer som lider av depression där 

deltagarna beskrev en längtan efter tillhörighet. Deltagarna beskrev att depression 

gjorde att de blev känslomässigt avstängda eller känslomässigt nedbrutna och att detta 

bidrog till isolering. Nyström och Nyström (2009) beskriver depression som att tappa 

greppet om sig själv vilket påverkar hela individens tillvaro. Många som lider av 

depression upplever det problematiskt att sjukdomen inte är synlig för andra samt att 

den är svår att beskriva (Nyström & Nyström, 2009). Även självkänslan påverkas vid 

depression. Det kan yttra sig som ilska, sorg, frustration, avundsjuka, tomhet, 

kraftlöshet och ångest och den drabbade upplever sig ligga både sina närmaste och 

samhället till last (Bygstad-Landro & Giske, 2017). 

 

Nuvarande behandlingsformer 

Statens folkhälsoinstitut (2008) visar att de vanligaste behandlingsformerna som 

patienter med depression erbjuds idag är antidepressiv läkemedelsbehandling 

(Nemeroff, C. B & Schatzberg, 2002), kognitiv beteendeterapi (KBT) (Beck, 2011) 
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och Interpersonlig terapi (IPT) (Weissman, 1997). Det rekommenderas att dessa 

behandlingsformer kombineras med fysisk aktivitet (Statens folkhälsoinstitut, 2008). 

KBT syftar till att stötta patienten i att minska negativa tankemönster och öka 

aktivering i tillvaron (Beck, 2011). IPT handlar om att identifiera och bearbeta 

sorgereaktion som inte har förlöpt normalt, betydelsefull rolländring, interpersonlig 

konflikt eller interpersonlig brist (Weissman, 1997). Vid mild depression ger en 

antidepressiv läkemedelsbehandling begränsad effekt och psykosocial 

behandlingsform samt egenvård med fysisk aktivitet rekommenderas därför istället. 

Vid måttlig till svår depression rekommenderas antidepressiv läkemedelsbehandling i 

kombination med KBT eller IPT samt fysisk aktivitet (Statens folkhälsoinstitut, 

2008). Vid förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FaR) behöver sjuksköterskan 

känna till patientens hälsoläge samt ha kunskap om hur fysisk aktivitet kan användas 

som prevention och behandling samt känna till vilken slags aktivitet som är lämplig 

beroende på diagnos (Statens folkhälsoinstitut, 2008; Folkhälsomyndigheten, 2018). 

 

 

Sjuksköterskans roll i omvårdnad av deprimerade patienter 

Sjuksköterskans huvudsakliga uppgift är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt att lindra lidande (International Council of Nurses, 2012). I mötet 

med patienter med depression behöver sjuksköterskan utveckla förståelse kring vad 

mental hälsa betyder för patienten och hur hjälp kan utformas för att nå dit (Barker, 

2004). Barker har utvecklat Tidalmodellen, en teori som bygger på tio åtaganden som 

sjuksköterskan bör förhålla sig till för att hjälpa patienter med depression att 

återuppbygga mental hälsa. I dessa olika åtaganden ingår att sjuksköterskan förstår 

vikten av att patienten ges utrymme att berätta sin livshistoria. Genom att 

sjuksköterskan tar del av patientens berättelse och förstår värdet i patientens unika 

förmåga att uttrycka sin historia kan patienten påbörja vägen till återhämtning. Det 

krävs att sjuksköterskan uttrycker ett genuint intresse att lyssna och förstå vad 

patienten berättar. Patienten är expert på den egna historien och sjuksköterskan 

behöver ta rollen som lärling när livshistorien berättas och ska förstås. Vägen till 

återhämtning går genom att patienten får hjälp att finna lärdom och verktyg från 

livshistorien och återhämtning måste tillåtas ta tid. Tid är nyckeln till förändring. 

Sjuksköterska kan stödja patienten genom att vara transparent och tydlig med vad 

som görs och varför. Stor vikt läggs vid att sjuksköterska och patient tillsammans 

finner ut vad som behöver göras nu och hur det slutgiltiga målet till återhämtning kan 

se ut. Slutligen ska sjuksköterskan medvetandegöra för patienten att förändring är 

konstant. 

 

Omvårdnadsåtgärder 

I sjuksköterskans omvårdnad av patienter ingår att ordinera och utföra 

omvårdnadsåtgärder. En omvårdnadsåtgärd definieras som en enskild handling, 

behandling eller procedur som ska hjälpa patienten att främja hälsa, tillfrisknande 

eller en fridfull död. Sjuksköterskan ansvarar för att ordinera lämplig 
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omvårdnadsåtgärd utifrån patientens status och situation och åtgärden kan utföras i 

preventivt, kurativt eller promotivt syfte. Till skillnad från de oberoende 

omvårdnadsåtgärderna som sjuksköterskan ansvarar för att ordinera finns även 

beroende omvårdnadsåtgärder som kräver särskild kompetens för att ordinera. 

Åtgärden kan även vara yrkesspecifik eller yrkesneutral beroende på vilken 

kompetens som krävs för att utföra åtgärden (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2014).  

I mötet med deprimerade patienter behöver sjuksköterskan ha mod och medkänsla för 

att kunna erbjuda patienten lämplig omvårdnadsåtgärd (Barker, 2001).  

 

Omvårdnad ur ett holistiskt perspektiv 

Holistisk omvårdnad ska ha varje individs känslomässiga, sociala, psykologiska, 

existentiella och andliga dimensioner i beaktande. En individ kan inte reduceras ner till 

delar bestående av en biologisk, en psykologisk och en social varelse, utan varje individ 

är en hel levd kropp (Bullington & Fagerberg, 2013). Merleau-Ponty (1999) har 

utvecklat filosofin om den levda kroppen och framhåller att en kropp inte enbart kan ses 

som ett objekt utan istället ska förstås som ett subjekt. Människan existerar genom den 

levda kroppen vilken är ständigt närvarande. Människan har inte bara en kropp, den är 

sitt medvetande genom sin kropp. Därmed påverkas hela människan vid sjukdom. 

Merleau-Ponty (1999) menar att människan med dess hela medvetande blir försvagad 

vid sjukdom. 

 

Yoga 

Yoga är en disciplin som enligt arkeologiska fynd och källskrifter uppkom för 

omkring 5000 år sedan. Yoga kom dock till väst först i slutet av 1800-talet 

(Mediyoga, 2018). Ordet yoga är sanskrit och översätts ofta till förening vilket syftar 

till föreningen mellan kropp och själ (Desikachar, 1995). Yoga är en fysisk aktivitet i 

form av rörelseterapier som förenar kropp och själ och kan utföras i lågintensiv eller 

högintensiv form, anpassad efter varje individs förutsättningar (Forge, 2005).  

Utmärkande för yoga som rörelseterapi är att den innefattas av meditativa och/eller 

kontemplativa inslag, med fokus på nuet och aktiviteten är fri från tävlingsinriktning. 

Yogans rörelseformer främjar dessutom kroppsmedvetenhet, medveten andning, god 

kroppshållning samt främjar positiv energi (Forge, 2005). En ytterligare dimension av 

yogautövning innefattar ett andligt förhållningssätt till människan och omvärlden 

(Desikachar, 2005). Enligt yogafilosofin är en viktig del prana som kan översättas till 

vitalitet eller energi. När en individ mår dåligt sägs det att prana befinner sig utanför 

kroppen istället för inuti. Detta kan leda till brist på drivkraft och motivation och 

individen kan bli deprimerad. Hur individen mår är också kopplat till kvaliteten på 

prana i kroppen vilken påverkas av kvaliteten på andningen (Desikachar, 1995).  

 

Forskning kring yogans medicinska effekter har pågått sedan 1910-talet (Mediyoga, 

2018). Yogautövning är redan en rekommenderad kompletterande behandling vid 

astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom, hjärt-kärlsjukdomar, sömnproblem och i vissa 

fall ryggsmärta (Karolinska Institutet, 2018). Genom ny forskning har det även 
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framkommit att andningsbaserad meditation har mildrande effekt på depressiva 

symptom hos patienter som inte svarat väl på antidepressiv läkemedelsbehandling 

(Sharma, Barrett, Cucchiara, Gooneratne & Thase, 2017). 

 

 

Problemformulering 

Individer med depression erbjuds främst antidepressiv läkemedelsbehandling, 

kognitiv beteendeterapi och interpersonlig terapi, behandlingar som inte alltid ger 

fullgod effekt. Patienter efterfrågar därför komplementära omvårdnadsåtgärder och 

behandlingsformer. För att kunna tillmötesgå patienters önskemål och kunna ge 

individanpassad vård behöver sjuksköterskan känna till olika omvårdnadsåtgärder vid 

depression.  

 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva vilken påverkan yoga har på depression. 

 

 

Metod 

En allmän litteraturstudie genomfördes för att undersöka tidigare dokumenterad 

kunskap inom det valda området (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Datainsamling   

För att skapa en grund för datainsamlingen gjordes en inledande informationssökning. 

Detta tydliggjorde lämpliga sökord och databaser samt hur ämnet kunde avgränsas. 

Initialt användes bibliotekets megaindex Onesearch för att söka i flera olika källor 

samtidigt och därmed få en överblick över vilka databaser som behandlade ämnet 

(Östlundh, 2017). Databaser som valdes var CINAHL, PubMed och PsycINFO. De 

sökord som primärt ansågs vara relevanta för syftet var yoga och depression. Dessa 

redovisas i tabell 1, bilaga A. Sökningen inleddes med en fritextsökning på sökorden 

yoga[fritext] och depression[fritext] i de tre valda databaserna. Sökorden 

sammankopplades med den booleska operatorn AND för att hitta artiklar som 

innehöll både yoga och depression och därmed begränsa sökningen (Forsberg & 

Wengström, 2013). Sökningen resulterade i ett stort antal träffar, 262 i CINAHL, 502 

i PubMed och 407 i PsycINFO. Vid en första överblick svarade ett flertal titlar inte an 

till syftet varvid en ny sökning gjordes i CINAHL, PubMed och PsycINFO, i form av 

ämnesordsökning. Inför den fortsatta sökningen beslutades om inklusions- och 

exklusionskriterier. 

 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier för urval av artiklar var att de var kritiskt granskade, ”peer 

reviewed” för att säkerställa att artiklarna höll god vetenskaplig kvalitet (Mårtensson 
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& Fridlund, 2017). Artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2008 och 2018. 

Detta val gjordes för att resultatet skulle bygga på aktuell forskning inom området. 

Artiklarna skulle även fokusera på någon form av yoga som alternativ eller 

komplementär behandling vid depression samt att deltagarna i studien var 

diagnostiserade med depression enligt validerat mätinstrument. Slutligen skulle 

studien ha genomgått etisk prövning för att inkluderas i resultatet. Exklusionskriterier 

för urval av artiklar var studier där deltagarna hade postpartumdepression, prenatal 

depression, depression med samsjuklighet och studier där deltagarna var under 18 år. 

 

Cumulated Index to Nursing and Allied Health Litterature – CINAHL 

CINAHL är en databas som innehåller bland annat vetenskapliga tidskriftsartiklar 

inriktade på omvårdnadsforskning. I databasen kan ämnesordsökningar göras i form 

av CINAHL headings vilket innebär att flera liknande termer grupperats under en 

huvudterm. Detta bidrar till att flera artiklar, kopplat till termen, inkluderas i samma 

sökning genom att inkludera andra stavningar, synonymer eller annan terminologi i 

sökningen (Östlundh, 2017). Ytterligare funktioner i databasen är ”include all 

subheadings” och ”explode” vilka används för att täcka in olika aspekter och 

underordnade ord av termen. ”Major concept” kan användas för att begränsa 

sökningen till artiklar innehållande termen som huvudsakligt innehåll (Peippo, 2017). 

Ämnesorden yoga och depression valdes. I sökningen lades inklusionskriterierna peer 

reviewed och artiklar publicerade mellan 2008 och 2018 till. Dessa benämns som 

avgränsningar i sökhistorik, se Tabell 2, Bilaga B. Dessa avgränsningar användes i 

samtliga sökningar i CINAHL. Orden sammankopplades med den booleska operatorn 

AND. Sökningen begränsades med förvalet ”include all subheadings” utöver detta 

valdes begreppet ”explode”. Detta resulterade i 215 träffar som innehöll ett flertal 

träffar utan relevans för ämnet. Därför lades även funktionen ”major concept” till 

sökningen. Detta resulterade i 65 träffar, se tabell 2, bilaga B, där samtliga titlar och 

abstrakt lästes igenom. Valet att läsa samtliga abstrakt gjordes för att undvika att välja 

bort artiklar med missvisande titel som ändå hade innehåll relevant för syftet 

(Forsberg & Wengström, 2013). Efter genomgången valdes 17 artiklar ut för 

granskning av innehåll samt kvalitetsgranskning enligt Carlsson och Eiman (2003) 

bedömningsmall. Denna bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar 

graderar artiklar enligt graderingsordning I, II och III där grad I innebär hög 

vetenskaplig kvalitet, grad II innebär medelhög vetenskaplig kvalitet och III innebär 

låg vetenskaplig kvalitet. Efter granskningen kvarstod fem artiklar där samtliga 

uppnådde grad I och ansågs innehålla relevans för syftet. För att säkerställa 

möjligheten att finna artiklar med specifik inriktning på omvårdnad inom ämnet 

gjordes en ny sökning. Orden nurs*[fritext] och caring[fritext] sammankopplades 

med tidigare använda ämnesord, yoga och depression. Ämnesorden 

sammankopplades med den booleska operatorn AND och fritextorden 

sammankopplades med den booleska operatorn OR. Genom att koppla ihop sökord 

med OR kan sökningen breddas genom att inkludera träffar som innehåller någon av 

eller båda sökorden (Östlundh, 2017). På sökordet nurs användes trunkering för att 
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inkludera eventuella ändelser av ordet (Östlundh, 2017). Sökningen resulterade i två 

titlar. Inga nya artiklar med relevans för syftet framkom i sökningen. I ett försök att 

finna fler kvalitativa artiklar inom ämnet gjordes slutligen en sökning där 

qualitative[fritext] sammankopplades med sökorden yoga[fritext] och 

depression[fritext] med den booleska operatorn AND mellan sökorden. Sökningen 

resulterade i 15 titlar. En artikel valdes ut som vid granskning uppnådde grad I enligt 

Carlsson och Eiman (2003) och kom att användas i resultatet. 

 

Publicmedline - PubMed 

PubMed är en bred databas med referenser inom bland annat omvårdnadsforskning. 

Ämnesordsökning kan göras i databasen i form av MeSH-termer (Östlundh, 2017). 

Ämnesorden yoga och depression valdes. Denna sökning resulterade i titlar som inte 

svarade väl på syftet. Istället för depression valdes ämnesordet depressive disorder då 

detta begrepp bättre behandlade det ämne som skulle undersökas. Tidsbegränsningen 

på tio år lades till sökningen vilken kom att användas i samtliga sökningar i PubMed, 

se tabell 2, bilaga B. Inklusionskriterien ”peer reviewed” kunde inte användas då den 

inte finns som förval i PubMed. Valda ämnesord kopplades samman med den 

booleska operatorn AND. Sökningen resulterade i 49 titlar varav 14 var dubbletter 

som ingick i tidigare sökning på CINAHL. Dubbletter markeras med asterisk i 

Sökhistorik, se tabell 2, bilaga B. Övriga titlar och abstrakt lästes och utav dessa 

valdes tio artiklar ut för granskning av innehåll och vetenskaplig kvalitet. Fem artiklar 

uppnådde grad I enligt Carlsson och Eiman (2003) samt hade relevans för syftet. I ett 

försök att finna fler artiklar med relevans för syftet gjordes en ny sökning. Samma 

ämnesord som tidigare användes, yoga och depressive disorder, dessa kopplades 

samman med sökorden nurs*[fritext] och caring[fritext]. Den booleska operatorn 

AND användes mellan ämnesorden och den booleska operatorn OR användes mellan 

fritextorden. Sökningen resulterade i 12 titlar. Inget nytt, med relevans för syftet, 

framkom i sökningen. Slutligen gjordes en liknande söksträng där istället sökordet 

qualitative[fritext] sammankopplades med tidigare använda ämnesord, yoga och 

depressive disorder. Sökningen resulterade i två titlar. Denna sökning tillförde inget 

nytt med relevans för syftet. 

 

PsycINFO 

PsycINFO är en databas som innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar inom ämnet 

psykologi. En ämnesordssökning gjordes under Thesaurus, en ämnesordlista med 

etablerade termer och begrepp inom ett område (Östlundh, 2017). Ämnesorden yoga 

och depression användes. Sökningen visade att ämnesordet Major Depression i form 

av Exact Main Subject Heading hade den innebörd som stämde överens med syftet 

och valdes därför som ämnesord istället. I sökningen användes även de tidigare 

fastställda inklusionskriterierna samt den booleska termen AND. Detta resulterade i 

50 titlar där flera var utan relevans för ämnet. Av den anledningen valdes även 

förvalet ”major” i sökningen för att hitta artiklar som hade ämnesorden som 

huvudsakligt innehåll. Detta resulterade i 35 titlar varav 22 redan framkommit i 
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sökningarna i CINAHL och i PubMed. Övriga 12 titlar och abstrakt lästes varav tre 

artiklar valdes ut för vidare granskning av innehåll och vetenskaplig kvalitet (Carlsson 

& Eiman, 2003). Inga av artiklarna ansågs relevanta för syftet. 

 

Databearbetning 

Databearbetningen genomfördes i form av en innehållsanalys i flera steg (Forsberg & 

Wengström, 2013). Initialt lästes valda resultatartiklar i sin helhet av båda författarna. 

Var och en av oss markerade sedan i enlighet med syftet betydelsefulla aspekter i 

samtliga studier. Därefter gjordes gemensamt en artikelöversikt av resultatartiklar för 

att skapa en överblick av materialet inför fortsatt databearbetning, se bilaga C. 

Gemensamt plockades markerade stycken, som hade relevans för syftet, ut från 

resultatartiklarna och grupperades utifrån liknande innehåll. Därefter gjordes en 

färgkodning gemensamt inom varje gruppering där likheter och skillnader kunde 

urskiljas. Utifrån likheter och skillnader fördes materialet samman under teman.  I 

processen att placera in materialet under lämpligt tema fick externa granskare, i form 

av medstudenter och handledare, ge förslag på förändringar. När databearbetningen 

upplevdes färdig kunde den slutgiltiga benämningen av olika teman göras utifrån 

innehåll. Två teman framkom vilka benämndes Yogans lindrande funktion vid 

depression och Yogans stärkande funktion vid depression. I den fortsatta 

databearbetningen av materialet fördes stycken med liknande betydelse samman till 

subteman, Minskade depressiva symptom och Specifik symptomlindring framkom 

under temat Yogans lindrande funktion vid depression. Under temat Yogans stärkande 

funktion vid depression framkom fyra subteman i form av Stärkt förmåga att hantera 

tillvaron, Självstärkande funktion, Stärkt tillhörighet samt Utformning som främjar 

eller hindrar yogans stärkande funktion.  

 

Forskningsetiska överväganden 

En förutsättning för att genomföra forskning på människor är att resultatet bör vara till 

nytta för individen, samhället och professionen (Kjellström, 2017). Grundläggande 

för all forskning är att den ska följa etiska principer. Ett av de viktigaste skälen att ta 

hänsyn till forskningsetik är att skydda deltagarna i studien. Andra skäl är att värna 

om forskningens anseende (Sandman & Kjellström, 2015). I svensk lagstiftning finns 

två lagar som är viktiga att ta hänsyn till inom forskningsetik. Dessa är Lag om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) och 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) som båda avser att skydda enskilda individer 

och respekten för människovärdet vid forskning. Belmontrapporten är en etisk 

plattform som fastställer att forskning ska ha tre grundläggande etiska principer: 

respekt för personer, göra gott-principen samt rättviseprincipen (Department of 

Health, education, and welfare, 1979). I de studier som presenteras i denna 

litteraturstudie har forskningen utgått från individer med depression. 

Belmontrapporten blir därför särskilt viktig att ta hänsyn till då en av dess 

grundläggande principer behandlar individer med begränsad autonomi (Kjellström, 

2015). Ytterligare en etisk riktlinje att ta hänsyn till vid forskning är 
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Helsingforsdeklarationen (World medical association, 2017). Den lyfter fram att 

individens intresse går före forskningens och samhällets behov.  

 

Beroende på vilken metod som används kan olika forskningsetiska dilemman 

uppkomma. Vid en kvalitativ ansats är syftet ofta att komma individen nära. Det finns 

risk att forskaren påverkar deltagarens svar och maktobalans kan uppstå mellan 

forskare och deltagare och detta kan påverka forskningresultatet. Även vid kvantitativ 

ansats kan etiska dilemman uppstå, exempelvis hur frågor formulerades vid 

datainsamling och hur urval av deltagare utfördes (Kjellström, 2015). I denna 

litteraturstudie behandlades både kvalitativa och kvantitativa artiklar där samtliga var 

vetenskapligt publicerade texter av originalproduktion och primärkällor. Inkluderade 

resultatartiklar var etiskt godkända och deltagarna hade givit informerat samtycke. I 

bearbetningen av litteraturstudiens resultatartiklar har strävan varit att upprätthålla 

god etik. Litteraturstudiens syfte har valts utifrån att det är väsentligt och kan vara till 

gagn för ett stort antal individer (Kjellström, 2017). Genom att säkerställa 

vetenskaplig kvalitet, där ett systematiskt och metodiskt arbetssätt präglat sökandet 

efter ny kunskap, har god etik upprätthållits (Wallengren & Henricsson, 2017). 

 

 

Resultat 

Resultatet behandlar vilken påverkan yoga som omvårdnadsåtgärd har på depression. 

Resultatet presenteras som två teman med tillhörande subteman. Det första temat är 

Yogans lindrande funktion vid depression med subteman Minskade depressiva 

symptom och Specifik symptomlindring. Det andra temat är Yogans stärkande funktion 

vid depression med subteman Stärkt förmåga att hantera tillvaron, Självstärkande 

funktion, Stärkt tillhörighet samt Utformning som främjar eller hindrar yogans 

stärkande funktion. 

 

Yogans lindrande funktion vid depression 

I resultatartiklarna framkom att yoga hade en lindrande funktion vid depression. Yoga 

bidrog till att deltagarnas depression mildrades och att specifika depressiva symptom 

lindrades.  

 

Mildrade depressiva symptom 

Resultatet i Falsafi (2016), Manincor et al. (2016) och Niemi, Kiel, Allebeck och 

Hoan (2016) visade en signifikant minskning av depressiva symptom efter 

yogautövning. Dessutom sågs en signifikant skillnad i minskning av depressiva 

symptom mellan grupp som utövade yoga och kontrollgrupp som fick sedvanlig 

behandling i form av antidepressiv läkemedelsbehandling och/eller psykoterapi. Även 

Prathikanti, Rivera, Cochran, Tungol, Fayazmanesh och Weinmanns (2017) resultat 

visade en signifikant skillnad i minskade depressiva symptom mellan grupp som 

utövade yoga och kontrollgrupp som fick utbildning i yogans historia och filosofi. 
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Dessutom sågs remission av depressiva symptom hos deltagare i yogagruppen. 

Streeter et al. (2017) presenterar data som jämför två grupper som utövar olika 

mycket yoga. I båda grupperna sågs signifikant minskning av depressiva symptom, 

dock sågs ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Därmed fanns inget tydligt 

samband mellan total tid som yoga utfördes och hur stor symtomlindringen blev. 

Kinser, Bourguignon, Whaley, Haunstein och Taylor (2013b) samt Schuver och 

Lewis (2016) resultat visade signifikant minskning av depressiva symptom både i 

yogagrupp och i kontrollgrupp. I Kinser et al. (2013b) fick kontrollgruppen 

hälsoutbildning i grupp och i Schuver och Lewis (2016) fick kontrollgruppen utföra 

promenader enskilt samt delta i telefonkonsultation. I Sarubin et al. (2014) sågs 

däremot ingen signifikant skillnad i minskning av depressiva symptom mellan 

deltagarna som utövade yoga och kontrollgrupp.  

 

Specifik symptomlindring 

Flera studier lyfte specifika symptom av depression som yogautövning påverkade. 

Nedstämdhet beskrevs av deltagarna i Falsafi (2016) som ett symptom som mildrades 

efter yogautövning. I Kinser, Bourguignon, Taylor och Steves (2013a), Kinser et al. 

(2013b) samt Uebelacker et al. (2017) studier lyfte deltagarna fram ett liknande 

resultat. Deltagarna upplevde att yogautövningen gav ett förbättrat humör och att 

vissa rörelser gav en omedelbar stämningshöjande effekt. Kinser et al. (2013b) visade 

ett resultat där deltagarna, både i yogagrupp och i kontrollgrupp som fick 

hälsoutbildning i grupp, upplevde en förbättrad sinnesstämning under studiens gång. 

Uebelacker et al. (2017) visar att yogautövning bidrog till att nedstämdhet avtog. 

Deltagare uppgav att yogautövning blev en rutin och när den inte utfördes dagligen 

blev det känslomässiga måendet sämre (Kinser et al., 2013b). 

 

Kinser et al. (2013b) presenterade resultat som visade att negativa tankemönster 

minskade endast i yogagruppen. Denna minskning sågs inte i kontrollgruppen. Även 

Schuver och Lewis (2016) såg en signifikant minskning av negativa tankemönster i 

yogagrupp som inte återfanns i kontrollgrupp. Denna minskning kvarstod dock inte 

vid uppföljning en månad senare.  

 

Ångest var ett symptom vid depression som lyftes i Falsafi (2016) och Manincor et al. 

(2016). De presenterade resultat som visade på fördel med yogautövning i reduktion 

av ångest från baseline till uppföljning. Det sågs en signifikant skillnad mellan grupp 

som utövade yoga med samtidig sedvanlig behandling i form av antidepressiv 

läkemedelsbehandling och/eller psykoterapi och kontrollgrupp som enbart fick 

sedvanlig behandling. I Falsafi (2016) beskrev deltagare i yogagrupp att yogautövning 

medförde att de kunde minska eller helt avsluta ångestdämpande medicinering. 

Deltagare uppgav dessutom att de kunde minska antal terapisessioner som en följd av 

yogautövning (Falsafi, 2016). 
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Stress behandlades i flera studier som ett depressivt symptom som mildrades av 

yogautövning (Kinser et al., 2013a; Kinser et al., 2013b; Falsafi, 2016; Manincor et 

al., 2016; Naveen Varambally, Thirthalli, Rao, Christopher & Gangadhar, 2016). I 

Falsafi (2016) uttryckte deltagare att yogautövning bidrog till lugn och avslappning. 

Det sågs dessutom en signifikant minskning av stressymptom i yogagrupp vilket inte 

sågs i kontrollgrupp. Samma signifikanta minskning av stressymptom i yogagrupp 

sågs även i studien av Manincor et al. (2016). I Kinser et al. (2013a) uppgav 

deltagarna att yogautövning innebar mindre upplevd press från yttre omständigheter. 

Det sågs däremot ingen signifikant skillnad i stressreduktion mellan yogagrupp och 

kontrollgrupp (Kinser et al., 2013b). I Naveen et al. (2016) studie jämfördes 

kortisolvärden mellan grupp som utövade yoga, grupp som utövade yoga och fick 

antidepressiv läkemedelsbehandling samt grupp som enbart fick antidepressiv 

läkemedelsbehandling. I båda grupperna som utövade yoga sågs en signifikant 

minskning av kortisolvärden. I kontrollgruppen, som endast fick antidepressiv 

läkemedelsbehandling, uppmättes ökade kortisolvärden hos flera deltagare. I motsats 

till detta redovisade Sarubin et al. (2014) en initial ökning av kortisolvärden hos 

deltagarna i yogagruppen som sedan successivt minskade. I kontrollgruppen som 

enbart fick antidepressiv läkemedelsbehandling sågs istället en konstant minskning av 

kortisolvärden under studiens gång. Resultat visade ett den förbättring som sågs efter 

fem veckor påverkades av hur mycket kortisolvärdet sänktes under behandlingens 

första vecka. Sarubin et al. (2014) beskriver också att yogautövning inte påverkade 

deltagarnas Hypothalamic Pituitary Adrenal Axis (HPA-axeln) i samma utsträckning 

som antidepressiv läkemedelsbehandling. Naveen et al. (2016) hade även undersökt 

sambandet mellan kortisolsänkning och ökning av brain-derived neurotrophic factor 

(BDNF). De fann att sambandet var signifikant endast i grupp som utövade yoga utan 

samtidig antidepressiv läkemedelsbehandling.  

 

Sömnstörningar var ett depressivt symptom som behandlades (Kinser et al., 2013b; 

Falsafi, 2016). I Falsafi (2016) upplevde deltagarna att yogautövning gav dem 

förbättrad sömn vilket även bekräftades i studien av Kinser et al. (2013b). Deltagare 

beskrev dessutom att de kunde avsluta läkemedelsbehandling mot sömnsvårigheter 

efter genomförd studie.  

 

Yogautövning hade effekt på minnes- och koncentrationssvårigheter knutna till 

depression. Deltagarna i Falsafi (2016) studie ökade sin koncentrationsförmåga och 

blev mer produktiva. Deltagarna i studien genomförd av Uebelacker et al. (2017) 

beskrev att yogautövning gjorde dem mer fokuserade och mer kapabla att ta sig an 

utmaningar.  

 

Yogans stärkande funktion vid depression 

I resultatartiklarna framkom att yoga hade en stärkande funktion vid depression som 

visade sig genom att deltagarna fick stärkt förmåga att hantera tillvaron, att 

yogautövning hade en självstärkande funktion samt att yoga bidrog till att deltagarna 



 

 12 

upplevde en känsla av tillhörighet. Det framkom även hur yoga kan utformas för att 

ha en stärkande funktion vid depression. 

 

Stärkt förmåga att hantera tillvaron 

Yogautövning fungerade som en strategi att hantera tillvaron och de utmaningar som 

depression kunde medföra. Sömnstörningar kunde avhjälpas genom tekniker som 

yogautövningen gav. Vidare uppgav deltagarna att de andnings- och 

avslappningsövningar som de fått genom yogautövningen kunde användas i det 

dagliga livet för att generera ökad energi, stärka känslan av lugn, fokusera på sig själv 

och stänga ute den yttre världen samt minska nedstämdhet (Kinser et al. 2013a). 

Samma aspekter lyfts fram i Uebelacker et al. (2017) där deltagarna dessutom uppgav 

att yogautövning gav en strategi att mildra negativa reaktioner på händelser. 

Deltagarna i Kinser et al. (2013a) uttryckte att yogautövning gav dem ökad mental 

styrka. Falsafi (2016) beskrev att yogautövning medförde att stressfulla situationer i 

vardagen kunde hanteras på ett lugnare sätt än tidigare. Även vardagliga aktiviteter 

såsom att äta, promenera och samtala kunde utföras med ökad medvetenhet i nuet. I 

Kinser et al. (2013b) förklarade deltagare att yogautövningen lärde dem att stressa 

mindre i vardagen. Detta förklarade deltagarna i Kinser et al. (2013a) som en förmåga 

att komma tillbaka till nuet och att fokusera på det som är viktigt. Även relationer till 

närstående och nya bekantskaper blev bättre (Falsafi, 2016; Kinser et al. 2013a). I 

Uebelacker et al. (2017) beskrevs att yogautövning medförde en strategi att bättre 

kunna hantera negativa tankemönster och att inta en hälsosammare attityd gentemot 

dessa. Kinser et al. (2013b) visade deltagarnas upplevelse av att yogautövningen 

stärkte förmågan att kontrollera sina tankar och inte låta dem ta fäste. 

 

Självstärkande funktion 

Falsafi (2016) och Uebelacker et al. (2017) beskrev att yogautövning fick deltagare att 

älska den egna kroppen som den är och att självbilden förbättrades. Yogautövning 

stärkte deltagarna genom ökad självacceptans och upplevd inre styrka (Kinser et al., 

2013a) samt genom ökad förmåga att ta bättre hand om sig själv (Kinser et al., 

2013b). Dessutom beskrev deltagare i Kinser et al. (2013a) en förmåga att bryta 

självkritiska tankar och att acceptera egna begränsningar. I Kinser et al. (2013a) och 

Uebelacker et al. (2017) var yogaledaren en viktig person för att uppnå detta, genom 

att de såg individerna och utformade yogautövningen efter individuella behov samt att 

de uppmuntrade till att deltagare skulle vara nöjda med det de klarade av. Falsafi 

(2016) visade att självmedkänsla inte förbättrades signifikant i yogagrupp eller 

kontrollgrupp vilket den däremot gjorde i grupp som fick mindfulness. Självkänslan 

ökade däremot i Prathikanti et al. (2017) studie i både yogagrupp och kontrollgrupp. 

Det var dessutom en signifikant ökning av självförtroende i yogagrupp, vilket 

däremot inte var fallet i kontrollgrupp. Stärkt självförtroende togs även upp av 

deltagarna i Kinser et al. (2013b) och Uebelacker et al. (2017) som en följd av 

yogautövning. Deltagare i Kinser et al. (2013a) beskrev det som en känsla av att klara 

mer och mod att ta sig an nya aktiviteter. Ett annat område som framkom var ökad 
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självmedvetenhet. Detta beskrevs av deltagarna i Kinser et al. (2013a) som en 

medvetenhet om egna behov och att lyssna till dessa. Vidare menade de att 

yogautövningen bidrog till ökad förståelse av depressionen och vad som påverkade 

den. Detta framkom även i Uebelacker et al. (2017) i form av deltagarnas beskrivning 

att yogautövning gav dem en ökad kroppslig självkännedom. I Kinser et al (2013a) 

och Kinser et al. (2013b) uppgav deltagarna att yogautövningen gav dem en djupare 

kontakt med sitt inre. 

 

Stärkt tillhörighet 

Yogautövning gav deltagarna en möjlighet att bryta känslan av isolering samt bidrog 

till att skapa positiva upplevelser i en trygg miljö tillsammans med andra. Deltagarna 

beskrev ett socialt sammanhang som uppkom utan krav på dialog. Vidare beskrevs en 

känsla av sammanhang genom stödet av andra med samma diagnos och utmaningar 

(Kinser et al. 2013a). Vidare visade Kinser et al. (2013b) att de genom yogautövning 

delade samma medvetande i gruppen och att andas gemensamt skapades en känsla av 

sammanhang. Detta visades endast i yogagruppen, vilket skiljde sig från 

kontrollgruppen som fick en gruppaktivitet i form av hälsoutbildning. 

Kontrollgruppen upplevde inte en känsla av tillhörighet. En annan aspekt av känsla av 

tillhörighet lyftes i Falsafi (2016) i form av förmågan att kunna uppskatta att vara 

ensam. I Kinser et al. (2013a) förklarades det som en kontakt med något större än det 

egna jaget. 

 

Utformning som främjar eller hindrar yogans stärkande funktion 

Kinser et al. (2013a) och Uebelacker et al. (2017) visade olika faktorer som var 

viktiga i utformning av yoga för att bidra till stärkande funktion vid depression. Det 

framkom att yogaledaren hade en viktig funktion i att se individerna och anpassa 

yogautövningen efter individuella behov (Kinser et al., 2013a; Uebelacker et al., 

2017). Ledaren skulle utforma en tillåtande och trygg miljö utan inbördes konkurrens 

eller dömande i gruppen (Kinser et al., 2013a). I Uebelacker et al. (2017) tog 

deltagarna upp att yogautövningen borde utformas utifrån olika teman och ha element 

som innefattade andlighet, andningsövningar, meditation, koncentration, mindfulness 

samt olika yogapositioner. Vidare lyfte deltagarna viktiga ledaregenskaper i form 

kompetens, hjälpsamhet, vänlighet, att ledaren skulle vara omsorgsfull samt ha 

förmåga att ge tydliga instruktioner.  

 

I Kinser et al. (2013b) och Uebelacker et al. (2017) beskrev deltagarna upplevda 

hinder i utformningen för att uppnå stärkande funktion. I Uebelacker et al. (2017) 

uttryckte deltagarna besvikelse över att yogaledaren inte lärde ut positionerna i lugn 

takt och att vissa positioner var påfrestande för skadade leder. Fysiska begränsningar 

gjorde det svårt för deltagare att delta i yogautövningen fullt ut (Uebelacker et al., 

2017). Vidare upplevdes det negativt att yogaledaren ibland talade för mycket under 

yogautövningen. Deltagarna uttryckte även att yogaledaren inte gav tillräckligt 

individuellt stöd och att de önskade en mer personlig relation exempelvis att 

yogaledaren tilltalade dem vid namn (Uebelacker et al., 2017). I Kinser et al. (2013b) 
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uttryckte deltagarna tidsbrist som det största hindret för att delta i yogautövningen. De 

upplevde det svårt att frigöra den tid som yogautövningen krävde. 

 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilken påverkan yoga har på depression. 

Nedan förs ett resonemang om litteraturstudiens metod och resultat. 

 

Metoddiskussion 

För att svara på syftet valdes metoden allmän litteraturstudie vilken ansågs lämplig 

för att få en uppfattning över kunskapsläget inom det valda problemområdet 

(Forsberg & Wengström, 2013). För att bredda översikten inkluderades vetenskapliga 

artiklar av både kvalitativ, kvantitativ och mixad metod (Segersten, 2017). Det ansågs 

lämpligt att använda både kvantitativa och kvalitativa artiklar då numeriska data med 

kompletterande och förtydligande textdata möjliggjorde att syftet kunde besvaras 

(Borglin, 2017). Rosén (2017) menar dock att en litteraturstudie kan innehålla artiklar 

med kvalitativ och kvantitativ metod men beroende på forskningsfråga bör sökningen 

avgränsas till en typ av metod. Därmed kan det ifrågasättas huruvida resultatets 

trovärdighet påverkades av valet att inkludera olika metoder.  

 

I sökningen användes databaserna CINAHL och PubMed som är stora databaser inom 

omvårdnadsforskning. Vidare valdes databasen PsycINFO då den innehåller 

forskning inom bland annat psykologi och psykiatri. Dessa val av databaser var 

lämpliga då de innehöll kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklar som behandlade 

problemområdet. Valet att använda flera databaser stärkte trovärdigheten då chansen 

att hitta fler artiklar med relevans för syftet ökade (Henricson, 2017). Databasen 

PsycINFO genererade inte några resultatartiklar och valet att använda denna databas 

kan därmed ifrågasättas. Det kan inte uteslutas att resultatet hade kunnat se 

annorlunda ut om en annan databas hade valts.  

 

För att öka trovärdigheten och finna en effektiv söksträng undersöktes olika sökord i 

databaserna som hade betydelse för syftet. Därmed kunde även sökord som inte var 

relevanta för syftet undvikas (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Ämnesordet 

depression användes i CINAHL. I PubMed valdes istället ämnesordet ”depressive 

disorder” och i PsycINFO valdes ämnesordet ”major depression”. Ämnesordet yoga 

användes i samtliga valda databaser. Flera av titlarna återfanns i samtliga databaser 

och majoriteten av titlarna behandlade effekt av yogautövning på depressiva symptom 

vid olika former av depression. Flera titlar behandlade depression med samsjuklighet 

och postpartumdepression vilket var diagnoser som inte skulle behandlas i resultatet. 

Det beslutades dock att läsa även dessa abstrakt för att utesluta risken att missvisande 

titlar med relevans för syftet valdes bort. För att säkerställa att sökstrategin inte 

uteslöt artiklar med omvårdnadsinriktning gjordes en kompletterande sökning med 

sökorden nurs* och caring. Sökningen gav inga nya relevanta träffar vilket stärkte att 
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den ursprungliga sökstrategin var effektiv. En för syftet relevant artikel tillkom vid en 

senare sökning där sökordet qualitative lades till ämnesorden yoga och depression. 

Denna artikel påträffades inte vid tidigare sökningar vilket kunde tyda på att 

sensitiviteten i sökningen kunde varit högre (Rosén, 2017). Vidare kunde denna 

sökning ses som problematisk då den innebar en riktad sökning. Sökningen gjordes 

för att försöka inkludera fler kvalitativa artiklar i litteraturstudiens resultat och därmed 

få en djupare förståelse kring deltagarnas upplevelser av yoga vid depression. Detta 

var dock problematiskt då den utvecklade sökstrategin frångicks och trovärdigheten 

minskade därmed (Willman et al., 2011).  

 

Inklusionskriterier i sökningarna av resultatartiklar var att de skulle vara peer 

reviewed. Detta stärkte trovärdigheten då samtliga artiklar därmed var bedömda som 

vetenskapliga (Henricson, 2017). Sökningen avgränsades gällande tid där artiklar 

publicerade mellan 2008-2018 inkluderades för att finna aktuell forskning inom 

området (Östlundh, 2017). Artiklar som ingick i resultatet var publicerade inom de 

senaste fem åren vilket kunde tyda på att ämnet var aktuellt. Dessutom stärktes 

trovärdigheten genom att resultatartiklarnas kvalitet granskades med Carlsson och 

Eiman (2003) bedömningsmall. Samtliga artiklar som inkluderades uppnådde hög 

kvalitet, grad I. Bedömningsmallen som användes hade både styrkor och svagheter. 

Styrkor var att den hade flera tydliga kriterier för att kunna värdera vetenskaplig 

kvalitet. Dock framkom svagheter i form av att det i kriteriet för urval ingick antal, 

beskrivning och representativitet. Det gjorde att artikeln erhöll höga poäng trots att 

antalet deltagare i studien kunde ifrågasättas. Dessutom var det svårt att undvika att 

kvalitetsgranskningen av kvantitativa och kvalitativa studier blev subjektiv då flera av 

kriterierna och dess poängsättning utgick från läsarens egen tolkning. 

Exklusionskriterier var artiklar som behandlade deltagare med postpartumdepression. 

Valet att exkludera dessa gjordes då postpartumdepression involverar andra 

neurobiologiska faktorer än depression som uppkommer i andra delar av livet och 

därmed kan ses som en annan form av depression (Pawluski, Lonstein & Fleming, 

2017). Även depression kopplad till andra sjukdomar exkluderades då syftet skulle 

behandla diagnostiserad depression utan samsjuklighet. Slutligen exkluderades 

artiklar som behandlade barn och ungdomar med depression då sjukdomsbilden under 

barn- och ungdomsåren är mer komplex och symptombilden skiljer sig från vuxnas 

(Ciccetti & Toth, 1998).  

 

Artiklarna som ingick i resultatet använde olika mätinstrument för att diagnostisera 

depression och för att skatta depressiva symptom under studiens gång. Beck 

Depression Inventory, ett validerat mätinstrument för diagnostisering av depression, 

användes i fyra av resultatartiklarna (Beck, Streer & Brown, 1996). Hamilton 

Depression Rating Scale är ett annat validerat mätinstrument som användes i två av 

resultatartiklarna (Hamilton, 1960). I övriga resultatartiklar användes Patient Health 

Questionnaire-9 (PHQ-9) (Kroenke, Spitzer & Williams, 2001), Depression Anxiety 

and Stress Scale (DASS) (Lovibond & Lovibond, 1995) samt Mini International 

Neuropsychiatric Interview (MINI) (Pettersson, Modin, Wahlström, Winklerfelt 
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Hammarberg & Krakau, 2018). Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(2012) är det vetenskapliga stödet för mätinstrumenten PHQ-9, DASS och MINI inte 

lika starkt. Detta kan tänkas ha påverkat trovärdigheten i litteraturstudiens resultat. 

Om urvalet av resultatartiklar hade utgått från kriteriet att samma mätinstrument 

användes i samtliga kvantitativa resultatartiklar kunde resultatet ha blivit mer 

tillförlitligt. Trovärdigheten stärktes däremot av att samtliga deltagare var 

diagnostiserade med depression av legitimerad sjukvårdspersonal och att de 

mätinstrument som användes hade liknande uppbyggnad.  

 

I studierna som behandlades i resultatet utövade deltagarna olika former av yoga 

under olika lång tidsperiod och omfattning. Yogautövningen omfattade allt från 60 

minuter per vecka till 300 minuter per vecka. I majoriteten av studierna jämfördes en 

yogagrupp mot en kontrollgrupp. Kontrollgrupperna hade olika utformning, till 

exempel fick deltagarna traditionell antidepressiv läkemedelsbehandling, 

utbildningsinsatser eller andra hälsofrämjande åtgärder. Eftersom utformningen av 

studierna var av olika karaktär kunde en djupare förståelse för yoga som 

omvårdnadsåtgärd skapas. Dock kan det också ses som en svaghet då resultatet kunde 

ha stärkts ytterligare om studierna hade samma utformning, omfattning samt om de 

kvantitativa studierna jämförde yogagrupp med liknande kontrollgrupper. Om 

studierna hade utformats med liknande kontrollgrupper hade resultatet blivit enklare 

att tolka och en tydligare slutsats hade kunnat dras. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie byggde på artiklar från olika delar av världen, 

Australien, Indien, Tyskland, USA och Vietnam. Hälso- och sjukvårdssystemet har 

olika uppbyggnad i dessa länder men det borde inte ha påverkat artiklarnas resultat då 

både yoga som behandlingsform och depression som diagnos bygger på samma 

grundfaktorer oavsett vilket land det förekommer i. Därmed borde inte heller 

demografiska faktorer såsom kön, ålder eller utbildning ha påverkat artiklarnas 

resultat. Resultatet som presenterades i denna litteraturstudie borde kunna överföras 

till olika grupper och kontexter. Dock kan överförbarheten påverkas av att tillgången 

till sjukvård kan se olika ut i olika delar av världen.  

 

Databearbetningen genomfördes i enlighet med Forsberg och Wengström (2013) 

beskrivning av innehållsanalysens fem steg. Mönster av likheter och skillnader i 

artiklarnas resultat framträdde i databearbetningen vilket bidrog till att resultatet 

kunde tydliggöras med teman och subteman. Svårigheter uppstod i att finna lämplig 

benämning på teman och de fick därför ändras ett flertal gånger under 

databearbetningen. Dessutom var delar av innehållet i resultatartiklarna emellanåt 

svåra att placera in under lämpligt tema respektive subtema och materialet fick därför 

flyttas om flera gånger. 

 

De artiklar som behandlades i resultatet granskades av en etisk kommitté. Samtliga 

positiva och negativa aspekter, utifrån relevans för syftet, inkluderades i 

litteraturstudiens resultat. Därmed hade etiska aspekter tagits i beaktande under 
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litteraturstudiens gång (Forsberg & Wengström, 2013). Övervägande delen av 

resultatartiklarna hade inte någon extern finansiering, dock var Sarubin et al. (2014) 

finansierad av ett stort läkemedelsföretag. I samma artikel presenterades eventuella 

intressekonflikter då två av författarna hade haft uppdrag hos företaget. Detta kan vara 

värt att ta i beaktande både vad gäller artikelns etiska aspekter samt resultatets 

trovärdighet. Av samtliga resultatartiklar påvisade endast Sarubin et al. (2014) en 

negativ effekt av yogautövning på depression i form av initial ökning av 

kortisolvärden i samband med yogautövning. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att yogautövning gav minskade depressiva symptom (Kinser et 

al., 2013b; Falsafi, 2016; Manincor et al., 2016; Niemi et al., 2016; Schuver & Lewis, 

2016; Prahtikanti et al., 2017; Streeter et al., 2017). Forskning har påvisat fysisk 

aktivitet som en effektiv behandlingsform för att mildra depression (Mead et al., 

2009). Det är värt att ta i beaktande om yogautövning minskade depressiva symptom 

utifrån att det är en form av fysisk aktivitet eller om det är yogans sammansättning av 

fysisk aktivitet samt andnings- och meditationsövningar som gav den lindrande 

effekten på depression. Schuver och Lewis (2016) fann att fysisk aktivitet i form av 

yogautövning såväl som promenader hade en mildrande effekt på depression. Dock 

utmärkte yogautövningen sig då den till skillnad från promenader gav minskade 

negativa tankemönster hos deltagarna. Detta kan tolkas som att det är något unikt i 

yogautövningens sammansättning som särskiljer den från annan fysisk aktivitet.  

 

Bygstad-Landro och Giske (2017) beskriver att individer som lider av depression har 

en längtan av att vara en del av ett sammanhang. Roos et al. (2013) lyfter vikten av att 

deprimerade individer får möjlighet att utföra aktivitet i grupp i kontakt med andra i 

samma situation. Yogautövningens mildrande effekt på depression skulle därmed 

kunna vara kopplad till det faktum att den utövades i grupp tillsammans med andra 

med samma diagnos. I flera studier sågs minskade depressiva symptom både i 

yogagrupp och i kontrollgrupp som utförde någon form av aktivitet i grupp (Kinser et 

al., 2013b; Schuver & Lewis, 2016; Prahtikanti et al., 2017). Även i dessa artiklar 

hade yogautövningen utmärkande effekter som inte sågs i de andra gruppaktiviteterna. 

I Kinser et al. (2013b) sågs minskade negativa tankemönster och deltagarna fick en 

djupare kontakt med sig själv och med andra genom yogautövningen. Om denna 

effekt kvarstod över tid framkom dock inte då ingen uppföljning gjordes på 

deltagarna. Även i Schuver och Lewis (2016) hade yogautövningen mildrande effekt 

på negativa tankemönster. Däremot var denna effekt inte kvarstående vid uppföljning 

en månad senare. Dessa resultat skulle kunna tyda på att yoga behöver utövas 

kontinuerligt för att ge en ihållande mildrande effekt på negativa tankemönster. I 

Prahtikanti et al. (2017) hade yogautövningen utmärkande effekt genom att deltagarna 

fick ökat självförtroende samt att flera deltagare fick remission. Även dessa resultat 

kan tyda på att yogautövning ger en mer djupgående effekt än annan form av 

gruppaktivitet.  
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Forge (2005) visar att de andningsövningar som ingår i yogautövning, har en viktig 

funktion i att minska mentala påfrestningar på kort sikt och att öka psykisk hälsa på 

lång sikt. Chung et al. (2010) bekräftar att andningsövningar har effekt på depressiva 

symptom. I resultatet lyfte flera deltagare att andningsövningarna fungerade som en 

viktig del i att stärka känslan av lugn, stänga ute den yttre världen och kunna fokusera 

på sig själv. De förklarade vidare att andningsövningarna med fördel kunde användas 

i det dagliga livet (Kinser et al., 2013b; Uebelacker et al., 2017). I Streeter et al. 

(2017) fick deltagarna yogautövning med särskilt fokus på andningsövningar. Även i 

denna studie fick deltagarna signifikant minskning av depressiva symptom. Detta 

visar på att det skulle kunna vara andningsövningar som gör att yoga ger den 

djupgående effekten i mildrandet av depressiva symptom.  

 

En karaktäristisk del som innefattas i yogautövning är meditation och 

medvetandegörande av sitt inre. Till skillnad från annan fysisk aktivitet bidrar den 

meditativa delen av yogautövning till en upplevelse av inre balans och självkännedom 

(Payne & Crane-Godreau, 2013). Vid depression kan individen tappa greppet om sig 

själv (Nyström & Nyström, 2009) och bli känslomässigt avstängda (Bygstad-Landro 

& Giske, 2017). Därmed skulle de meditativa inslag som ingår i yogautövning kunna 

vara den ytterligare dimension som ger individen en möjlighet att hitta tillbaka till sig 

själv och sin inre styrka.  

 

En aspekt som framkom i artiklarna var yogaledarens roll i att se individen, vara 

vänlig och omhändertagande samt anpassa yogautövningen efter individuella behov 

(Kinser et al., 2013a; Uebelacker et al., 2017). Kinser et al. (2013b) och Uebelacker et 

al. (2017) beskrev att yogautövningen kunde upplevas negativ om ledaren inte kunde 

tillgodose individuella behov eller inte hade förmåga att etablera en personlig relation 

till varje deltagare. Barker (2001) använder metaforen vatten för att beskriva den 

komplexa upplevelsen av att vara människa. Han menar att livet är en ocean av 

erfarenheter där stormar eller piratangrepp symboliserar kriser i livet. Skeppet kan 

söndras och ta in vatten som en symbol för sammanbrott i livet och individer kan 

behöva bli guidade till en trygg hamn igen för reparation och helande efter trauma 

som en symbol för rehabilitering (Barker, 2001). Kanske består yogaledarens roll i att 

se varje individ vara den guide till en trygg hamn som den deprimerade individen 

behöver. Det kan tolkas som att yogaledaren bidar till att yogautövningen ger en unik 

upplevelse av att bli sedd och att ingå i ett tillåtande och accepterande sammanhang 

som är stärkande för individer med depression. 

 

I resultatet framkom att yogautövning hade påverkan på biokemiska markörer i 

kroppen. Både kortisol och brain-derived neurotrophic factor (BDNF) påverkades 

(Sarubin et al., 2014; Naveen et al., 2016). I Manoliu, Bosch, Brakowski, Bruhl och 

Seifritz (2018) sammanställning av forskning om hur biomarkörer påverkades vid 

depression bekräftades att balansen av kortisol rubbades och att nivån av BDNF 

minskade vid depression. Intressant nog lyfter Naveen et al. (2016) att båda grupperna 

som utövade yoga fick minskade kortisolvärden. Kontrollgruppen som enbart fick 
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antidepressiv läkemedelsbehandling fick ökade kortisolvärden. Dock visade resultatet 

att endast gruppen som fick yogautövning utan någon läkemedelsbehandling också 

fick ökad BDNF-nivå. Detta kan tyda på att läkemedelsbehandling kan ha negativ 

påverkan på signalproteinet BDNF vilket skulle kunna vara en anledning till att inte 

alla individer får adekvat symptomlindring av antidepressiv läkemedelsbehandling. 

Sarubin et al. (2014) fann däremot att deltagarna som utövade yoga fick en initial 

ökning av kortisolvärden innan de minskade jämfört med kontrollgrupp som fick en 

konstant minskning av kortisol. Dessutom Det är intressant att Sarubin et al. (2014) 

och Naveen et al. (2016) presenterade två så pass motstridiga resultat. Värt att ta i 

beaktande är om den totala tid per vecka som deltagarna i studierna fick utöva yoga 

hade påverkan på resultatet eller om det kan vara så att yogautövning inte har samma 

effekt på alla deprimerade individer.  

 

I sökningen efter resultatartiklar framkom endast få artiklar som påvisade negativ 

eller utebliven effekt av yogautövning vid depression. Även om resultatet 

övervägande visade yogans positiva effekt vid depression går det inte att utesluta att 

resultatet kan ha påverkats av att studierna inte gjordes med slumpmässigt urval av 

deltagare samt att studierna utformades med relativt litet deltagarantal. Det kan vara 

en svaghet därför att de individer som inte skulle få lindring genom yogautövning inte 

fångades upp i studierna. De deltagare som valde att medverka i studierna kan ha haft 

en positiv syn på yogautövning som omvårdnadsåtgärd redan innan studien 

påbörjades. Samtliga studier valde dock att exkludera deltagare med tidigare 

erfarenhet av yogautövning eller deltagare som utövat yoga det senaste året, vilket 

kan ha medfört att deltagarnas inställning inte borde ha påverkat resultatet nämnvärt. 

De mätinstrument som användes för att påvisa minskade depressiva symptom hos 

deltagarna skattades genom deltagarnas subjektiva bedömning av symptom. Därmed 

kan resultatet ha påverkats av en viss placeboeffekt. Resultatet i de studier som mätte 

biomarkörer borde däremot inte ha påverkats avsevärt av deltagarnas inställning till 

yogautövning.   

 

Depression är en vanlig sjukdom som kan drabba individer i alla åldrar oavsett 

ursprung eller samhällsskikt. Det är en komplex sjukdom som påverkar individen 

både mentalt och kroppsligt. Merleau-Ponty (1999) formulerar i teorin om den levda 

kroppen att människan är ett system av sinne, kropp och omvärld och måste förstås 

som en hel levd kropp. Bullington och Fagerberg (2013) hävdar att svensk hälso- och 

sjukvård länge utgått från ett holistiskt perspektiv i omvårdnaden av patienten. 

Därmed bör sjuksköterskan tillmötesgå behovet av individanpassad behandling 

sprungen ur olika dimensioner beaktas och förstås. Farmakologisk behandling syftar 

till att behandla den biokemiska obalansen i kroppen och psykoterapi syftar till att 

tydliggöra medvetandets process. I det holistiska perspektivet ingår även perspektivet 

av människan som en andlig varelse med behov som behöver tillgodoses. Forskning 

visar att fysisk aktivitet (Mead et al., 2009), andningsövningar (Chung et al., 2010) 

och meditation (Falsafi, 2016) var för sig har lindrande effekt på depressiva symptom. 

Yogautövning är en rörelseterapi som erbjuder alla dessa delar. Dessutom utförs yoga 
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ofta i grupp av en ledare vilket forskning påvisat är gynnsamt vid depression (Feng et 

al., 2011). Kessler et al. (2003) menar att depression ofta är recidiverande. Till 

skillnad från antidepressiv läkemedelsbehandling kan yogautövning som 

omvårdnadsåtgärd användas i förebyggande syfte för att undvika återkommande 

episoder under livet. Därmed skulle yoga kunna vara en fungerande 

omvårdnadsåtgärd för individer med depression, en rörelseterapi som tar hand om 

hela den levda kroppen med alla dess beståndsdelar.  

 

 

Konklusion och implikation 

Yogautövning som omvårdnadsåtgärd vid depression gav minskade depressiva 

symptom samt hade en stärkande funktion för individen. Yogautövning hade en 

påverkan på depression i form av minskad nedstämdhet, minskade negativa 

tankemönster, ångestreduktion, stressreduktion, förbättrad sömn, förbättrad minnes- 

och koncentrationsförmåga samt sänkning av kortisol i blodet och ökning av 

signalproteinet brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Individen kunde hantera 

stressfulla situationer bättre, fick en ökad självacceptans, ökat självförtroende och 

förbättrad självkänsla. Även den isoleringen som depressionen medförde kunde brytas 

och individen fick en känsla av tillhörighet med andra och en djupare kontakt med sitt 

inre. 

 

Yoga har visat sig ha en antidepressiv effekt och litteraturstudiens resultat kan med 

fördel implementeras inom sjuksköterskeutbildningen. Blivande sjuksköterskor 

behöver fördjupad kunskap om omvårdnadsåtgärder som kan stärka individer med 

depression. Resultatet kan även implementeras inom hälso- och sjukvård genom att 

den legitimerade sjuksköterskan erbjuder yogautövning i kurativt, preventivt eller 

promotivt syfte vid depression. Större randomiserade kontrollerade studier behövs för 

att ge en stark vetenskaplig grund. Den forskning som behandlades i denna 

litteraturstudies resultat genomfördes under begränsad tid och få av 

forskningsstudierna inkluderade uppföljning av den antidepressiva effekten som 

yogautövning hade på depression. Därför behöver även longitudinella studier 

genomföras inom området. För att bättre förklara yogautövningens påverkan på de 

mer komplexa dimensionerna av individens mentala och andliga processer vid 

depression, behöver omfattande kvalitativ forskning genomföras inom området.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycINFO 

Depression Depression 
Depression, depressive 

disorder 

Depression, major 

depression 

Yoga Yoga Yoga Yoga 

Sjuksköterska Nurs* Nurs* Nurs* 

Omvårdnad Nurs*, caring, Nurs*, caring Nurs*, caring 

Kvalitativ Qualitative Qualitative Qualitative 
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 Tabell 2: Sökhistorik 
 

Dubbletter markeras med (*).

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

 

2018-02-14 

 

 

 

CINAHL 

 

 

(MM ”Yoga+”) AND (MM 

”Depression+”) 

Avgränsningar: Publicerad 2008-

2018 och peer reviewed. 

 

65 

 

 

65 

 

17 5 

 

2018-02-14 

 

 

 

PubMed 

 

 

(”Yoga” [MeSH]) AND 

(”Depressive disorder” [MeSH]) 

Avgränsningar: Publicerad 2008-

2018 49 

 

 

49(14*) 

 

 

10 5 

 

2018-02-14 

 

 

 

PsycINFO 

 

 

MJMAINSUBJECT.EXACT.EXP

LODE(“Yoga”) AND 

MJMAINSUBJECT.EXACT.EXP

LODE(“Major depression”) 

Avgränsningar: Publicerad 2008-

2018 och peer reviewed 

 

 

35 

 

 

35(22*) 

 

 

3 0 

2018-02-16 CINAHL 

Yoga[Fritext] AND 

Depression[Fritext] AND 

qualitative[Fritext] 

Avgränsningar: Publicerad 2008-

2018 och peer reviewed. 15 9(8*) 1 1 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
 
Artikel 1 

 

 

Referens Falsafi, N. (2016). A randomized controlled trial of mindfulness versus yoga: effects on 

depression and/or anxiety in college students. Journal of the American Psychiatric Nurses 

Association, 22(6), 483-497. doi: 10.1177/1078390316663307 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Jämföra effekten av två olika behandlingsformer, mindfulness och yoga, för att undersöka om 

dessa kan vara fungerande åtgärder för att mildra depression och/eller ångest. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ med kvalitativ del 

Randomiserad kontrollerad studie 

Urval 90 deltagare med diagnostiserad depression och/eller ångest. 

Datainsamling 90 deltagare rekryterades genom e-mail med ett enkelt screeningformulär för att se om mottagaren 

upplevde/utvärderats/behandlats för depressiva- och/eller ångestsymptom. Deltagare med 

diagnostiserad depression och/eller ångest inkluderades i studien. Deltagarna randomiserades in i 

tre grupper, en yogagrupp, en mindfulnessgrupp och en kontrollgrupp. Deltagarna i samtliga 

grupper fortsatte under studiens gång med sin ordinarie behandling i form av läkemedel och/eller 

psykoterapi. Båda behandlingsgrupperna fick 8 veckors träning, 75 minuter/vecka samt att de 

skulle träna sin behandlingsform självständigt 20 minuter/dag. Yogagruppen fick Hathayoga och 

Mindfulnessgruppen fick övningar som inkluderade självmedkänsla. Skattning av depressiva- 

och/eller ångestsymptom gjordes med Beck Depression Inventory, The Hamilton Anxiety Scale, 

The Student-Life Stress Inventory, The Self-compassion Scale och The Cognitive and Affective 

Mindfulness Scale-Revised vilka fylldes i fyra gånger (baseline, 4 veckor, 8 veckor samt 

uppföljning 12 veckor). Efter behandlingen dokumenterade deltagarna en sammanfattning av egna 

upplevelser och tankar samt eventuella avvikelser av den ordinarie behandlingen i en dagbok. 

Dataanalys Multivariantanalys och Bonferronis metod användes vid analys av kvantitativa data. P-värde 

<0,05 valdes för statistisk signifikans. Vid analys av kvalitativa data användes deskriptiv statistik.  

Bortfall 23 deltagare. 

Slutsats Depression-, ångest- och stressymptom minskade signifikant i yogagruppen från baseline till 

uppföljning jämfört med kontrollgruppen. Skattning av mindfulness ökade medan självmedkänsla 

inte fick en signifikant ökning i yogagruppen. Yogautövning bidrog till att deltagare kunde minska 

ångestdämpande medicinering, hantera relationer och utmaningar i vardagen, fick ökad 

koncentrationsförmåga samt förbättrad sömn. Dessutom beskrevs att deltagarna blev mindre 

deprimerade och oroliga, blev lugnare och gladare, mer accepterande kring sin situation, mer 

flexibla, avslappande, produktiva, positiva, förbättrade sin självbild samt kunde uppskatta att vara 

ensamma. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Enligt bedömningsmall för studier med kvantitativ och kvalitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003) 

bedöms den vetenskapliga kvaliteten till Grad I, 95 procent. 



BILAGA B  

 

Artikel 2 

Referens • Kinser, P. A., Bourguignon, C., Taylor, G., & Steves, R. (2013a). A feeling of connectedness”: 

Perspectives on a gentle yoga intervention for women with major depression. Issues of Mental 

Health Nursing, 34(6), 402-411. doi: 10.3109/01612840.2012.762959 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Att undersöka erfarenheterna av yoga hos kvinnor som lider av depression. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

Urval 12 kvinnor med diagnostiserad depression. 

Datainsamling Kvinnor rekryterades genom flyers och broschyrer samt genom rekommendationer från 

psykiatriska vårdgivare. Inklusionskriterier var vuxna kvinnor diagnostiserade med depression 

enligt MINI Neuropsychiatric Interview eller Patient Health Questionnaire. Deltagarna 

genomförde ett åtta veckor långt yogaprogram, därefter hölls semistrukturerade intervjuer med 

deltagarna. 

Dataanalys Intervjuer analyserades genom deskriptiv fenomenologisk metod. Materialet grupperades i 

kategorier och dessa organiserades till olika teman. Med en hermeneutisk cirkel gick författarna 

fram och tillbaka mellan kategorierna för att tydliggöra olika teman. Dessa teman utforskades och 

tolkades av författarna. De teman som framkom jämfördes med litteratur för att nå en djupare 

förståelse av deltagarnas erfarenheter.  För att stärka att dataanalysen var lämpligt utförd 

användes ”peer debriefing” där kollegor som inte var involverade i studien gick igenom 

materialet och bekräftade teman. Slutligen använde författarna sig av ”bracketing” som teknik för 

att undvika att författarnas förutfattade antaganden och förväntningar färgade resultatet. 

Resultatet presenterades i två huvudteman och fem subteman.  

Bortfall Framkommer inte. 

Slutsats Yoga fungerade som en strategi för kvinnorna att hantera stress, negativa tankemönster samt 

känsla av isolering. Yogautövning bidrog till empowerment och en känsla av ökad kompetens och 

självacceptans. Kvinnorna fick även en anledning att lämna hemmet och fick en gemenskap och 

delad erfarenhet med andra samt tillgång till en trygg plats.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Enligt bedömningsmall för studier med kvalitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003) bedöms 

kvaliteten på artikeln till grad I, 94 procent. 
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Artikel 3 

 

 

Referens Kinser, P. A., Bourguignon, C., Whaley, D., Haunstein, E., & Taylor, A. G. (2013b). Feasibility, 

acceptability, and effects of gentle Hatha yoga for women with major depression: findings from a 

randomized controlled mixed-methods study. Archives of Psychiatric Nursing, 27, 137-147. doi: 

10.1016/j.apnu.2013.01.003 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Att undersöka effekten av yogabehandling hos kvinnor med depression. 

Metod:  

Design 

Mixad metod 

Randomiserad kontrollerad studie samt deskriptiv kvalitativ metod med fenomenologiskt inslag. 

Urval 27 kvinnor med diagnostiserad depression. 

Datainsamling 48 kvinnor rekryterades utifrån uttalat intresse av att delta i studien, därefter genomfördes en 

screening via telefon och intervju. Efter screening återstod 27 kvinnor som ingick i studien och 

dessa randomiserades till en yogagrupp och en hälsoutbildningsgrupp. Studien pågick under 8 

veckor med gruppaktivitet 75 minuter/vecka. Yogagruppen fick Hathayoga och uppmanades 

dessutom att utföra enskild träning 20 minuter/dag. Hälsoutbildningsgruppen fick utbildning med 

ett specifikt tema varje vecka. Mätning av självskattad depression gjordes fem gånger (baseline, 2 

veckor, 4 veckor, 6 veckor samt 8 veckor). De mätinstrument som användes i studien var Patient 

Health Questionnaire, Perceived Stress Scale-10, State-Trait Anxiety Inventory, Ruminative 

Responses Scale och Brief Symptom Inventory. Kvalitativa data samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer. 

Dataanalys Kvantitativa data analyserades med T-test, Chi-square test, Fisher’s test och Levines test. P-värde 

<0,05 bestämdes för statistisk signifikans. Kvalitativa data analyserades genom deskriptiv 

kvalitativ metod med fenomenologisk inriktning och bearbetades i en hermeneutisk cirkel där 

resultatet delades in i tre teman.  

Bortfall 9 deltagare. 

Slutsats Depression, ångest och stress minskade i båda grupperna men minskning av negativa 

tankemönster sågs endast i yogagruppen. Deltagarna beskrev en ökad känsla av sammanhang med 

sig själv och andra, att de erhöll en strategi att hantera stress samt att de kunde klara av att utföra 

dagliga aktiviteter bättre.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Enligt bedömningsmall för studier med kvantitativ och kvalitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003) 

bedöms kvaliteten på artikeln till grad I, 93 procent. 



BILAGA B  

 

Artikel 4 

 

 

 

Referens Manincor, M. de., Bensoussan, A., Smith, C. A., Barr, K., Schweickle, M., Donoghoe, L-L., 

Bourchier, S., & Fahey, P. (2016). Individualized yoga for reducing depression and anxiety, and 

improving well-being: a randomized controlled trial. Depression and Anxiety, 33, 816-828. doi: 

10.1002/da.22502 

Land  

Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte Att undersöka effekten av individualiserad yogabehandling hos deltagare med depression och/eller 

ångest. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Randomiserad kontrollerad studie 

Urval 101 personer med diagnostiserad mild, måttlig eller svår depression eller ångest. 

Datainsamling Deltagarna rekryterades efter rekommendation från psykiatri och allmänsjukvård, annonsering i 

lokala tidningar, via epost och nyhetsbrev samt via sociala medier. Screening skedde genom 

Depression, Anxiety and Stress Scale – 21. Deltagarna randomiserades till antingen en grupp som 

utförde yoga upptill eventuell tidigare behandling eller en kontrollgrupp där endast eventuell 

behandling fortsatte som tidigare. Yogagruppen fick genomgå fyra individuella 

konsultationer/lektioner på en timme vardera tillsammans med kvalificerade yogalärare där varje 

deltagare fick lära sig ett individuellt yogapass att utföra hemma under sex veckor. 

Kontrollgruppen fick information om att de skulle erbjudas yogabehandling efter en tid. Tre olika 

mätningar genomfördes med hjälp av olika självskattningsformulär. Mätningar gjordes tre gånger 

(baseline, 3 veckor samt 6 veckor). Mätinstrument som användes var Depression, Anxiety and 

Stress Scale, Kessler Psychological Distress Scale, Short-Form Health Survey, Scale of Positive 

and Negative Experience, Flourishing Scale samt Connor-Davidson Resilience Scale. 

Dataanalys Baseline-data summerades och skillnader mellan grupperna analyserades med hjälp av Pearsons’s 

Chi-Square eller t-test. En ytterligare analys av skillnaderna mellan grupperna samt effekten av 

yogabehandlingen genomfördes med hjälp av between-group analysis of covariance (ANCOVA). 

Skillnader i förändringsgrad inom kontrollgruppen analyserades med Fisher’s exact test. P-värde 

<0.05 bestämdes för statistisk signifikans. 

Bortfall 6 deltagare. 

Slutsats Yoga som komplement till ordinarie behandling mot depression reducerade depressiva symtom i 

högre grad än endast traditionell behandling.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Enligt bedömningsmall för studier med kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003) bedöms 

kvaliteten på artikeln till grad I, 92 procent. 



BILAGA B  

 

Artikel 5 

 

Referens Naveen, G. H., Varambally, S., Thirthalli, J., Rao, M., Christopher, R., & Gangadhar, B. N. 

(2016). Serum cortisol and BDNF in patients with major depression – effect of yoga. International 

Review of Psychiatry, 28(3), 273-278. doi: 10.1080/09540261.2016.1175419  

Land  

Databas 

Indien 

PubMed 

Syfte Att mäta korrelationen mellan sänkning av kortisol och höjning av BDNF hos deltagare med 

depression som behandlades med antidepressiva läkemedel, yogabehandling, eller båda 

behandlingarna i kombination. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

En icke-randomiserad utvärdering med jämförelsegrupp. 

Urval 32 män med diagnostiserad depression. 

Datainsamling Deltagare rekryterades från öppenpsykiatrin. Deltagarna hade diagnostiserad depression enligt 

DSM IV och Mini International Neuropsychiatric Interview. Deltagarna delades upp i tre grupper, 

en yogagrupp, en grupp där deltagarna fick yoga och antidepressiv läkemedelsbehandling samt en 

grupp där deltagarna endast fick antidepressiv läkemedelsbehandling.  Serum kortisol och Serum 

BDNF mättes hos samtliga deltagare två gånger (baseline samt vid uppföljning efter 12 veckor). 

De två grupperna som utövade yoga praktiserade yoga under tre månader och uppmanades att 

komma dagligen under de första tio dagarna för att utöva yoga under en timme per dag. 

Deltagarna uppmanades sedan att komma till yogaklass en gång i veckan under de två kommande 

veckorna för att sedan fortsätta att utöva yoga hemma. Gemensam träning utfördes under den 

första veckan i månad två och tre. Eventuell läkemedelsbehandling skulle inte ändrades under 

studiens gång.    

Dataanalys Serum BDNF och Serum kortisol analyserades av en biokemist med hjälp av enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA). Skillnader vid baseline analyserades med ANOVA och Chi-

square test. Korrelation mellan Serum BDNF och Serum kortisol vid baseline och vid uppföljning 

analyserades med Pearson’s correlation test.  

Bortfall Framkommer inte. 

Slutsats Signifikant minskning av kortisolvärden sågs i båda grupperna som utövade yoga. I 

kontrollgruppen, som endast fick antidepressiv läkemedelsbehandling, uppmättes ökade 

kortisolvärden hos flera deltagare. Ett signifikant samband mellan kortisolsänkning och BDNF-

ökning konstaterades i grupp som utövade yoga utan samtidig antidepressiv 

läkemedelsbehandling. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Enligt bedömningsmall för studier med kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003) bedöms 

kvaliteten på artikeln till grad I, 91 procent. 



BILAGA B  

 

Artikel 6 

 

  

Referens Niemi, M., Kiel, S., Allebeck, P., & Hoan, L- T. (2016). Community-based intervention for 

depression management at the primary care level in Ha Nam Province, Vietnam: a cluster-

randomised controlled trial. Tropical Medicine and International Health, 21(5), 654-661. doi: 

10.1111/tmi.12674  

Land  

Databas 

Vietnam 

PubMed 

Syfte Att utvärdera effektiviteten av en depressionsbehandling innehållande psykologiutbildning och 

yoga. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

En kluster-randomiserad kontrollerad studie 

Urval 56 deltagare med diagnostiserad mild eller måttlig depression. 

Datainsamling Mätinstrumentet Patient Health Questionnaire-9 användes för att screena alla patienter inom ett 

sjukhusdistrikt som sökte sjukvård för somatiska eller psykiska åkommor. Individer som 

uppnådde kriterier att ingå i studien diagnostiserades av läkare enligt ICD-10 och DSM-IV samt 

med hjälp av Mini-International Neuropsychiatric Diagnostic Interview. Deltagare randomiserades 

sedan till yogagrupp och till kontrollgrupp. Deltagare i yogagruppen fick utöva yoga samt delta i 

psykologiutbildning under 8 veckor. Kontrollgruppen fortsatte med eventuell antidepressiv 

behandling utan förändring. Skattning av depressiva symptom gjordes två gånger med hjälp av 

mätinstrumentet Patient Health Questionnaire-9 (baseline samt 8 veckor). P-värde <0,05 

bestämdes för statistisk signifikans. 

Dataanalys Deskriptiv statistisk analys genomfördes med hjälp av Pearson Chi-square tests samt t-test. 

Baseline-data analyserades med Mann-Whitney U test.  

Bortfall 11 deltagare. 

Slutsats Endast yogagruppen fick signifikant minskning av depressiva symptom.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Enligt bedömningsmall för studier med kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003) bedöms 

kvaliteten på artikeln till grad I, 96 procent. 



BILAGA B  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Prathikanti, S., Rivera, R., Cochran, A., Tungol, J. G., Fayazmanesh, N., & Weinmann, E. (2017). 

Treating major depression with yoga: A prospective, randomized, controlled pilot trial. Plos one, 

12(3). doi: 10.1371/journal.pone.0173869  

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att undersöka om Hathayoga fungerar som behandlingsform vid mild till måttlig depression. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Randomiserad kontrollerad studie. 

Urval 38 deltagare med diagnostiserad mild eller måttlig depression. 

Datainsamling Deltagarna rekryterades via annonser. 38 deltagare randomiserades in i två grupper, en yogagrupp 

som fick praktisera Hatha yoga och en kontrollgrupp som fick utbildning i yogans historia och 

filosofi. Båda grupperna fick ledarledd gruppaktivitet i 90 minuter två gånger/vecka under 8 

veckors tid. Självskattning av depressiva symptom gjordes fem gånger (baseline, 2 veckor, 4 

veckor, 6 veckor samt 8 veckor), med Beck Depression Inventory-II. Dessutom användes flera 

andra mätinstrument som skattade deltagarnas självkänsla, självförtroende och kognitiva funktion. 

Dataanalys Statistisk analys genomfördes med hjälp av t-test. ”Blinded” metod användes vilket innebar att 

forskarna inte visste vilken av grupperna deltagarna ingick i. P-värde <0,05 bestämdes för 

statistisk signifikans. 

Bortfall 8 deltagare. 

Slutsats Yogagrupp fick signifikant minskning av depressiva symptom i jämförelse med kontrollgrupp. Av 

15 deltagare fick 9 remission. Deltagarna i yogagruppen fick en signifikant ökning i självkänsla 

och självförtroende.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Enligt bedömningsmall för studier med kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003) bedöms 

kvaliteten på artikeln till grad I, 94 procent. 



BILAGA B  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Sarubin, N., Nothdurfter, C., Schule, C., Lieb, M., Uhr, M., Born, C., Zimmermannc, R., Buhner, 

M., Konopka, K., Ruppercht, R., & Baghai, T. C. (2014). The influence of Hatha yoga as an add-

on treatment in major depression on hypothalamic-pituitary-adrenal-axis activity: A randomized 

trial. Journal of Psychiatric Research, 53, 76-83. doi: 10.1016/jpsychires.2014.02.022  

Land  

Databas 

Tyskland 

PubMed 

Syfte Att undersöka om yoga, som komplement till läkemedelsbehandling, kan ha påverkan på 

kortisolnivå i blodet och minska depressiva symptom hos individer med depression. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Randomiserad studie 

Urval 53 deltagare med diagnostiserad depression. 

Datainsamling 60 vuxna individer med diagnostiserad depression enligt DSM-IV behandlades under fem veckor 

med ESC 10mg/dag eller QXR 300mg/dag och randomiserades till antingen en yogagrupp som 

fick ledarledd Hathayoga 60 minuter/vecka eller en kontrollgrupp utan yoga. Mätningar av 

kortisol gjordes vid tre tillfällen (baseline, 1 vecka samt 5 veckor).  

Dataanalys I dataanalysen av kvalitativa variabler användes Chi-square tests, Fisher’s exact test och Mann-

Whitney U-test och i dataanalys av kvantitativa variabler användes t-test. P-värde <0,05 

bestämdes för statistisk signifikans. 

Bortfall 7 deltagare. 

Slutsats I yogagrupp sågs en initial ökning av kortisolvärden, som sedan minskade. I kontrollgruppen sågs 

en konstant minskning av kortisolvärden.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Enligt bedömningsmall för studier med kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003) bedöms 

kvaliteten på artikeln till grad I, 91 procent. 



BILAGA B  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Streeter, C. C., Gerbarg, P. L., Whitfield, T. H., Owen, L., Johnston, J., Silveri, M. M., Gensler, 

M., Faulkner, C. L., Mann, C., Wixted, M., Hernon, A. M., Nyer, M. B., Brown, E. R. P., & 

Jensen, J. E. (2017). Treatment of major depressive disorder with Iyengar yoga and coherent 

breathing: A randomized controlled dosing study. The Journal of Alternative and Complementary 

Medicine, 23(3), 201-207. doi: 10.1089/acm.2016.0140 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Att undersöka effekten av Iyengaryoga och kontrollerad andning på depressiva symptom hos 

individer med depression samt vilken mängd som är lämplig inför framtida randomiserade 

kontrollerade studier. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Randomiserad kontrollerad studie 

Urval 30 individer med diagnostiserad depression. 

Datainsamling Deltagare rekryterades via annonsering lokalt och på internet. Deltagarna fick utöva ledarledd 

Iyengaryoga i grupp under 12 veckor och de randomiserades till en högdosgrupp (90 minuter 

Iyengaryoga tre gånger/vecka) eller en lågdosgrupp (90 minuter Iyengaryoga två gånger/vecka) 

deltagarna i båda grupperna skulle även utöva 30 minuter yoga självständigt fyra gånger/vecka i 

högdosgruppen och tre gånger/vecka i lågdosgruppen. Skattning av depressiva symptom gjordes 

vid fyra tillfällen (baseline, 4 veckor, 8 veckor samt 12 veckor) med Beck Depression Inventory-

II.  

Dataanalys Den statistiska analysen gjordes med Fisher’s exact test samt t-test. P-värde <0,05 bestämdes för 

statistisk signifikans. 

Bortfall 2 deltagare. 

Slutsats I båda grupperna minskade deltagarnas depressiva symptom signifikant. Minskningen var 

kraftigare i högdosgruppen. Dock var skillnaden mellan grupperna inte signifikant.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Enligt bedömningsmall för studier med kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003) bedöms 

kvaliteten på artikeln till grad I, 91 procent. 



BILAGA B  

 

Artikel 10 

 

  

Referens Schuver, K. J., & Lewis, B. A. (2016). Mindfulness-based yoga intervention for women with 

depression. Complementary Therapies in Medicine, 26, 85-91. doi: 10.1016/j.ctim.2016.03.003 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Undersöka effekten av yoga och mindfulness på depressiva symptom och negativa tankemönster 

hos deprimerade kvinnor. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Prospektiv randomiserad kontrollerad studie 

Urval 40 kvinnor med diagnostiserad mild eller måttlig depression. 

Datainsamling Deltagare rekryterades via annonsering i lokal tidning. Deltagarna randomiserades till yogagrupp 

med inslag av mindfulness eller grupp som fick gå promenader enskilt under tolv veckor. 

Deltagarna utförde yoga/promenader individuellt ca 60 minuter två gånger i veckan samt fick 

kontinuerlig telefonkonsultation. Skattning av depressiva symptom och negativa tankemönster 

gjordes tre gånger (baseline, 12 veckor samt uppföljning efter 1 månad). Beck Depression 

Inventory och Ruminative responses scale användes vid skattning. 

Dataanalys Analys gjordes med ANCOVA och Cohen’s D- P-värde <0,05 bestämdes för statistisk signifikans. 

Bortfall 6 deltagare. 

Slutsats Det sågs en signifikant minskning av depressiva symptom från baseline till uppföljning i båda 

grupperna och det sågs ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Däremot sågs en signifikant 

minskning av negativa tankemönster, efter tolv veckor, enbart i yogagruppen. Denna skillnad 

mellan grupperna kvarstod dock inte vid uppföljning en månad senare. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Enligt bedömningsmall för studier med kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003) bedöms 

kvaliteten på artikeln till grad I, 97 procent. 



BILAGA B  

 

Artikel 11 

 

Referens Uebelacker, L. A., Kraines, M., Broughton, M. K., Tremont, G., Gillette, L. T., Epstein-Lubow, 

G., Abrantes, A. M., Buttle, C., & Miller, I. W. (2017). Perceptions of hatha yoga amongst 

persistently depressed individuals enrolled in a trial of yoga for depression. Complementary 

Therapies in Medicine, 34(2017), 149-155. doi: 10.1016/j.ctim.2017.06.008 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Att förstå om olika delar av yogaklasser är användbara eller inte för deltagare med depression 

samt deltagarnas tankar om långsiktiga effekter av yoga. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Tematisk analys 

Urval 63 personer från olika områden som lider av måttlig eller svår depression. 

Datainsamling Efter utfört yogaprogram fyllde deltagarna i ett frågeformulär med öppna frågor om upplevelsen 

av yoga. 

Dataanalys Insamlade data analyserades utifrån en tematisk analys. Först utförde en författare en preliminär 

kodning av teman som sedan grupperades till större kategorier. Därefter anslöts en andra författare 

till processen och gemensamt kopplades de etablerade teman till deltagarna svar och nya teman 

föreslogs där det behövdes. Slutligen gick en tredje författare igenom alla teman och kopplingarna 

till deltagarnas citat och kom med förslag till modifiering av kodningen. De tre författarna nådde 

konsensus kring kategorier, teman och citat. Data delades in i 3 kategorier och under dessa 26 

teman. 

Bortfall 13 deltagare. 

Slutsats Deltagare beskrev viktiga komponenter i samband med yogautövning. Yoga ska vara fri från 

jämförelse mellan deltagare, genomföras i en accepterande och trygg miljö, vara avkopplande, 

utformas efter teman och anpassas efter deltagarnas individuella behov. Deltagarna beskrev att 

yogautövningen lärde dem att fokusera, de erhöll även användbara avslappningstekniker och 

andningstekniker, de fick bättre fysisk och mental hälsa, de lärde sig självacceptans, 

självmedvetenhet, att hantera negativa tankemönster samt minska negativa reaktioner på 

händelser. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Enligt bedömningsmall för studier med kvalitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003) bedöms 

kvaliteten på artikeln till hög, 89 procent. 
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