
M
A
G
IS
T
E
R
U
PPSA

T
S

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska 75 hp

Yogans effekt på stressrelaterade symtom

Anna Johansson och Linda Ståhl

Omvårdnad 15 hp

Halmstad 2014-03-25



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yogans effekt på stressrelaterade symtom  
Anna Johansson och Linda Ståhl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp 
Examensarbete inom omvårdnad - inriktning mot distriktssköterska 15 hp 
Vt 2014 
 
Sektionen för hälsa och samhälle                
Box 823                     
301 18 Halmstad 
 
 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoga's effect on stress-related symptoms 
Anna Johansson och Linda Ståhl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Primary Health Care Specialist Nursing, 75 credits 
Nursing - Thesis, Primary Health Care 15 credits 
Vt 2014 
 
School of Social and Health Science               
PO Box 823                    
SE-301 18 Halmstad 
Sweden 
 

 



	  
	  

Titel      Yogans effekt på stressrelaterade symtom 

 

Författare       Johansson, Anna och Ståhl, Linda 

 

Sektion      Sektionen för hälsa och samhälle  

        

Handledare                    Pejner, Norell Margaretha, universitetslektor, Medicine Doktor 

                                        Hälsa och vårdvetenskap 

 

Examinator      Larsson, Ingrid, universitetslektor, Fil.Dr. 

 

Tid                Vt 2014 

    

Sidantal       12 

 

Nyckelord                        Stressrelaterade symtom, yoga, hälsofrämjande omvårdnad 

 

Sammanfattning                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stress är ett växande problem i dagens samhälle.                                                               
Människor som har en hög stressnivå kan få stressrelaterade                          
symtom som t.ex. depression, kroniska smärttillstånd och 
sömnstörningar. Det ingår i distriktssköterskors arbete att hjälpa 
människor att genomföra olika typer av livsstils-förändringar, där 
en förändring är att minska stressnivån. Behovet av 
komplementära behandlingar till den traditionella medicinska 
behandlingen ökar. Yoga kan användas som komplement till 
annan behandling. Syftet med studien var att beskriva yogans 
effekt på stress-relaterade symtom utifrån ett psykologiskt, fysiskt 
och psykosocialt perspektiv. Metoden som användes var en 
systematisk litteraturstudie. Detta resulterade i 16 artiklar. 
Litteraturstudiens resultat delades in i tre olika huvudkategorier: 
Psykologiska effekter, fysiska effekter och psykosociala effekter. 
Dessa kategorier är förenade med det holistiska synsättet där både 
kropp och själ ska ses som en helhet. Resultatet visade att yoga 
har effekt på stressrelaterade symtom. De psykologiska effekterna 
av yoga innefattar depression, ångest, medvetenhet och 
självkänsla. De fysiska effekterna av yoga innefattar ryggsmärta, 
huvudvärk, kortisolnivåer och adrenalinnivåer. De psykosociala 
effekterna av yoga innefattar upplevd stress, sömnstörningar, 
humörsvängningar, ilska, trötthet och spänningar samt upplevd 
livskvalitet. Ytterligare forskning krävs för att få större evidens 
för yogans effekter på stressrelaterade symtom. 
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Stress is a growing problem in today's society. People who have a 
high level of stress may have stress-related symptoms such as 
depression, chronic pain disorders and sleep disorders. It is part of 
district nurses work to help people to undertake various types of 
lifestyle changes , where a change is to reduce the stress level . 
The need for complementary treatments to traditional medical 
treatment is increasing. Yoga can be used as a complement to 
other treatment. The aim of the study was to describe yoga's 
effect on stress - related symptoms from a psychological , 
physical and psychosocial perspective . The method used was a 
systematic literature review . This resulted in 16 articles . 
Literature results of the study were divided into three main 
categories : Psychological effects , physical effects and 
psychosocial effects . These categories are associated with the 
holistic approach where both body and soul to be seen as a whole. 
The results showed that yoga has an effect on stress-related 
symptoms. The psychological effects of yoga include depression , 
anxiety , awareness and self-esteem. The physical effects of yoga 
include back pain, headaches, cortisol levels and adrenaline 
levels. The psychosocial effects of yoga include perceived stress , 
sleep disturbances , mood swings, anger , fatigue and tension , 
and perceived quality of life. Further research is needed to get 
more evidence for yoga's effects on stress-related symptoms. 
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Inledning 
Stress och stressrelaterade sjukdomar har blivit ett växande problem i Europa och ses idag 
som ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige (Currie et al., 2004). Enligt WHO:s 
uppskattningar står psykisk ohälsa för 12 % av den samlade sjukdomsbördan i världen 
(Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2005). Den ökade stressen tros bland annat 
bero på att det ställs högre krav från samhället avseende kroppsideal och socialt liv (Hildingh, 
Baigi & Lidell, 2006).  
 
Yoga är en avancerad form av terapi som kan användas som komplement till medicinsk 
behandling vid stressrelaterade symtom (Barnes, Powell-Griner, McFann & Nahin, 2004). Det 
finns dock få studier som påvisar yogans effekt på psykisk och fysisk hälsa och hur det kan 
implementeras i hälso- och sjukvården (Shapiro, Cook, Davydov, Ottaviani, Leuchter & 
Abrams, 2007). 
 
Inom distriktssköterskors kompetensområde ingår att uppmuntra människor till en mer 
hälsosam livsstil (Wei-Lun, Shient-Han, Chao-Wen & Chiang-Ying, 2011). 
Distriktssköterskor ska arbeta sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande både på enskild 
nivå och gruppnivå (Distrikssköterskeföreningen, 2008). Ett av distriktssköterskornas 
kompetensområde är att arbeta med livsstilsfrågor, där det ingår stress och stress-relaterade 
problem/symtom (Wei-Lun et al., 2011). 
 

Bakgrund  
 

Stress och stressrelaterade symtom 
Stress är en naturlig reaktion som definieras som ”en obalans mellan det psykologiska och 
fysiologiska krav som individen upplever ställs på denne samt individens upplevelse av att 
kunna möta dessa krav” (Martens, Vealey & Burton, 1990, s. 169). Generellt får kroppen ett 
påslag av det sympatiska nervsystemet vid dessa krav (Jenkins, Kemnitz & Tortora, 2007). 
Stresshormoner strömmar ut i blodomloppet, ökar vår uppmärksamhet, vilket yttrar sig genom 
rädsla, irritation, ilska och aggressivitet (Kroese, 2000). Hjärtverksamheten och andningen 
blir snabbare och blodtrycket stiger (Blume & Sigling, 2008). När en individ är stressad är 
inte stressreaktionen farlig i sig. Stressreaktionen blir först skadlig om individen under en 
längre period befinner sig i både verkliga och tänkta stressiga situationer. Om individen tar tid 
för återhämtning och vila klarar de allra flesta av att hantera stressiga perioder utan att skada 
kroppen (Socialstyrelsen, 2009). När stressituationen upphör återgår kroppens funktioner till 
det normala för att återhämta sig (Ibid.). Förmågan till återhämtning har visat sig bero på 
personliga egenskaper, utbildningsnivå och livserfarenhet (Wei-Lun et al., 2011). 
 
Vid långvarig stress kommer energimobiliseringen göra att nedbrytande processer dominerar 
över de uppbyggande processerna i kroppen. Detta innebär att kroppen kommer koncentrera 
sig på att mobilisera energi istället för tillväxt, läkning och energilagring. Vid upprepade 
stressituationer kommer regleringen av kroppens stressystem att förändras då det finns mycket 
litet utrymme för vila, återhämtning eller helt enkelt oförmåga att stänga av aktiveringen 
(Socialstyrelsen, 2009). Symtom som kan yttra sig vid ett sådant tillstånd kan vara 
minnesstörning och försämrat immunförsvar (Ibid.). I en studie av Farias, Teixeira, 
Moreira, Oliveira och Pereira (2011) identifierades andra vanliga symtom som huvudvärk, 
utmattningskänsla, muskelsmärta samt snabb hjärtfrekvens. Vanliga stressrelaterade symtom 
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är försämrad prestationsförmåga, kronisk trötthet, olustkänslor, nedstämdhet, sömnproblem, 
yrsel och tryck över bröstet. Det kan även yttra sig som upprepade infektioner och diffus 
muskelsmärta. På lång sikt kan det utvecklas till depression, utmattningssyndrom och 
kroniska smärttillstånd (Socialstyrelsen, 2009). 
 
Stress kan orsaka sömnproblem och vid brist på sömn kan stressnivåerna i kroppen öka 
ytterligare (Åkerstedt, 2004). Sömnen är en viktig del i kroppens återhämtning och påverkar i 
stort sett alla psykologiska och fysiska funktioner. Minskad sömn leder till att nedbrytande 
processer i kroppen aktiveras och hormoner som t.ex. kortisol ökar i mängd (Ibid.). 
 
Huvudvärk är ett vanligt symtom och en väsentlig bidragande orsak till det har visat sig vara 
stress (Hange, Mehlig, Lissner, Guo, Bengtsson, Skoog & Björkelund, 2013). Huvudvärk 
påverkar både den funktionella och den psykosociala livskvaliteten för den drabbade och den 
vanligaste typen av huvudvärk i den vuxna befolkningen är spänningshuvudvärk (Caspersen 
et al., 2013).   
 
Stress bidrar även till utvecklingen av högt blodtryck och andra hjärt-kärlsjukdomar 
(Logan, Barksdale, Carlson, Carlson & Rowsey, 2012). Ett högt blodtryck som inte behandlas 
kan på sikt skada kroppens blodkärl i form av åderförkalkning. Risken för skador på hjärnan, 
hjärtat och kärlsystemet ökar vid samtidiga andra riskfaktorer utöver stress. Exempel på 
riskfaktorer är rökning, felaktig kost, kraftig övervikt och stillasittande livsstil (McEwen, 
2008). Stress kan orsaka att en människas levnadsvanor försämras och detta kan leda till att 
sjukdomsrisken ökar ytterligare (McEwen, 2008). 
 
Stress kan även orsaka psykisk ohälsa som t.ex. depression (Socialstyrelsen, 2009). Personer 
med symtom på psykisk ohälsa uppmuntras att söka professionell hjälp så snart som möjligt 
för att förbättra sin situation (Rossetto, Jorm & Reavley, 2014). Professionell hjälp kan bestå 
av kognitiv beteendeterapi. Sjukskrivning kan även vara aktuellt och ansvarig vårdgivare bör 
vara primärvården med tät uppföljning (Socialstyrelsen, 2008). Har individen endast lätta 
reaktioner kan det räcka med livsstilsförändringar och hjälp med att minska den yttre 
belastningen för att förebygga allvarlig sjukdom (Ibid.). Det sociala nätverket samt att träffa 
andra personer med samma åkomma anses vara viktigt för att främja återhämtning (Rossetto 
et al., 2014). 
 

Hälsofrämjande omvårdnad 
I distriktssköterskors kompetensområde ingår att hjälpa patienter att göra livsstilsförändringar 
genom att sätta sig in i patienternas livssituation och stödja dem att göra förändringar för att 
förbättra sin hälsosituation (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Wei-Lun et al. (2011) 
påtalar att detta görs genom att uppmuntra människor till mer hälsosamma levnadsvanor och 
att ta kontroll över sitt liv och därmed förbättra sin hälsa. I en studie av Kardakis, Weinehall, 
Jerdén, Nyström och Johansson (2014) påvisas det att brister finns inom livsstilsarbetet i 
primärvården i Sverige. Det finns ett behov att utveckla det förebyggande arbetet. Här 
framkommer även att det är svårt att påvisa hur effektivt livsstilsarbetet är. Samma studie har 
även beskrivit att distriktssköterskor har en högre kunskap och utövar livsstilsarbete i mycket 
större utsträckning i jämförelse med vad grundutbildade sjuksköterskor gör. Vikten av att 
arbeta med livsstilsfrågor på ett effektivt sätt framkommer också, primärvården har behov av 
större resurser för att kunna arbeta mer promotivt (Ibid.). 
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Distriktssköterskor ska ha kunskap om hur fysiska, psykiska och sociala faktorer påverkar 
hälsa. Distriktssköterskor ska kunna se och agera då det har skett en förändring i hälsan. 
Kunskaper om behovet av träning och enklare aktiviteter för att främja hälsa och öka 
välbefinnandet är en annan del i distriktssköterskors arbete. Ytterligare arbetsuppgift är att 
genom olika metoder motivera patienter att t.ex. sluta röka, gå ned i vikt eller minska sitt 
alkoholintag (Distriktssjuksköterskeföreningen, 2008). En metod som distriktssköterskor kan 
använda sig av vid livsstilssamtal är motiverande samtal, även kallad MI som kommer från 
engelskans ”motivational interviewing” (Thompson et. al., 2011). Metoden är evidensbaserad 
och har visat sig ge goda resultat (Ibid.). Socialstyrelsen (2009) åskådliggör behovet av att 
införliva alternativa metoder, och påtalar behovet av integrativ medicin.  
 
Integrativ medicin innebär en kombination av vanlig sjukvård och alternativmedicinska 
metoder som används inom hälso- och sjukvården (Barnes, Powell-Griner, McFann & Nahin, 
2004). WHO uppmanar sedan många år sina medlemsländer att lägga större fokus på detta 
(Socialstyrelsen, 2009). Yoga är ett exempel på integrativ medicin som kan fungera som en 
avancerad form av terapi och rehab (Barnes et al., 2004). Distriktssköterskor får 
rekommendera sina patienter yoga. Det kan förskrivas på recept, genom Fysisk aktivitet i 
sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) (Klungland Torstveit & Bø, 2008). 
 

Yoga 
Ordet ”yoga” betyder helhet och är olika metoder för att få balans i livet (Woodyard, 2011). 
Grundtanken är att utveckla balans mellan kropp och själ. Yogan sätter hela människan i 
fokus och hela livssituationen medverkar. Vid sjukdomar eller andra problem anses 
människan ha blockeringar i sina energiflöden i kroppen. Dessa blockeringar ska kunna 
minskas eller helt försvinna med hjälp av yogautövande (Ibid.). Alla yogarörelser utförs i ett 
långsamt tempo. Andningen är en central del samtidigt som övningarna utförs. Enligt 
yogatraditionen är andningen det viktigaste som finns hos människan och den ger oss 
livskraft. Den kan påverka oss i vårt mående, både fysiskt, psykiskt och andligt. Men även det 
undermedvetna påverkas (Ibid.). I grunden är yoga en metod som ökar kroppens 
energiförsörjning och raderar eventuella störningar när energin flödar runt i hela kroppen 
(Sarojini Devi & Usha Rani, 2013). En fördel med yoga är att det kan utföras nästan var som 
helst, hemma, på jobbet eller på bussen. Yogan innehåller olika delar såsom olika 
kroppsställningar, andningsreglering, helande effekter och meditation vilket leder till att 
utövare kan få en bättre hälsa och ett mer avkopplande liv (Ibid.). Yogan har positiva effekter 
bland annat på människor som är stressade, är deprimerade, har kroniska smärttillstånd, 
cancer, hjärt-och kärlsjukdomar och diabetes typ 2 (Alexander, Innes, Selfe & Brown, 2013). 
Att utöva yoga har positiva effekter både på sjuka människor och hos friska individer (Ibid.).  
 

Teoretisk ram 
Enligt omvårdnadsforskaren Jean Watson finns det svagheter i dagens sjukvård då den är 
alltför inriktad mot att diagnostisera patienter och behandla sjukdomen, istället anser hon att 
det friska ska uppmuntras och därmed främja hälsa och förebygga sjukdom (Watson, 1993). 
Heidegger är den filosof som ligger närmast till grund för Watsons teorier. Heidegger belyser 
att omsorg är ett grundläggande fenomen hos människor. För att kunna existera behöver vi 
omvårdnad, omvårdnaden är ontologisk för människan (Jahren Kristoffersen, 1998).  I 
enlighet med fenomenologin menar Jean Watson att omvårdnaden grundas på det holistiska 
synsättet, där människans olika behov ska ses som en helhet (Watson, 1993). Watson delar in 



4 
	  

behoven i psykologiska, fysiska och psykosociala delar. En sjuksköterska ska kunna se alla 
dessa delar hos patienter och även behandla varje patient som en unik människa (Jahren 
Kristoffersen, 1998). Watson anser att sjuksköterskan ska kunna se patienternas situation med 
patienternas egna ögon, för att kunna vårda krävs att sjuksköterskan kan sätta sig in i 
patienternas situation. Vid möte med stressade patienter är detta en viktig del för att kunna ge 
den omvårdnad de behöver (Ibid.). I en studie som utfördes i Saudiarabien med Watsons 
teorier som grund visade det sig att patienter uppskattade att ha en sjuksköterska i sin närhet 
som försökte förstå dem och ägnade mycket tid åt att lyssna på dem och sätta sig in i deras 
situation. Patienterna fick en stark känsla av att sjuksköterskan fanns där för dem och att hon 
kunde känna med dem (Suliman, Welman, Omer & Thomas, 2009). 
I Watsons teorier finns även en betoning på det sociala i människans liv och sambandet 
mellan omvårdnad och social tillhörighet (Jahren Kristoffersen, 1998). Om den sociala eller 
kulturella miljön förändras kan detta leda till stress hos individer, liksom om de drabbas av 
separationer, livskriser eller sjukdomar. I hälsoperspektivet har Watson en klar riktning där 
hon starkt framhäver att hälsa inte bara är frånvaro av sjukdom utan mycket mer. Varje 
individ har sin upplevelse av vad hälsa innebär för just honom/henne utifrån olika 
livsperspektiv, t.ex. inom det sociala eller kulturella. Det är ett omvårdnadsmål att främja 
hälsa. Sjuksköterskan har ett stort ansvar i det hälsofrämjande arbetet då den medicinska 
behandlingen, i de flesta fall, riktar sig mot att behandla eller lindra sjukdom (Ibid.).  
 

Problemformulering 
Stress är ett stort problem i dagens samhälle och det finns ett behov av att hitta 
behandlingsmetoder som kan lindra symtomen (Olsson, 2006). Distriktssköterskor inom 
primärvården har möjlighet att förskriva yoga som ett komplement till annan behandling av 
symtom relaterade till stress (Klungland Torstveit & Bø, 2008). Det är därför av stor 
betydelse att undersöka vilka effekter yogan har på stressrelaterade symtom.  
 

Syfte  
Syftet med studien var att beskriva yogans effekt på stressrelaterade symtom utifrån ett 
psykologiskt, fysiskt och psykosocialt perspektiv.  
 

Metod 
Metoden som användes i studien var en systematisk litteraturstudie. Det innebär att 
systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom valt område (Forsberg 
och Wengström, 2013). En litteraturstudie avser att beskriva den kunskap som finns inom ett 
specifikt område, sammanställer forskning som är gjord och behövs för att belysa luckor i 
kunnandet samt ge stöd åt den praktiska tillämpningen (Backman, 2008). 
 

Datainsamling 
Datainsamlingen utfördes i databaser genom att söka vårdvetenskapliga och medicinska 
artiklar. Inklusionskriterier för artiklarna var att det skulle finnas abstract tillgängligt och att 
deltagarna i studierna skulle vara över 16 år. Studierna fick vara utförda i alla världsdelar 
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samt alla yogaformer inkluderades. Artiklarna skulle vara peer review- granskade och 
PubMed indexerade samt vara skrivna på engelska. Exklusionskriterier för artiklarna var 
studier som var äldre än 10 år, studier gjorda på barn, studier beträffande mindfulness och 
mindbody och studier gjorda på personer med somatiska sjukdomar. 
För att få en överblick över hur kunskapen ser ut idag och hitta den vetenskap som finns i 
ämnet valdes databaserna ut genom att ämnesguider användes. Följande ämnesområde valdes 
ut: Hälsovetenskap, Idrottsvetenskap/Idrottsmedicin och Vård och medicin. Under området 
Hälsovetenskap fanns det 21 databaser, under idrottsvetenskap/idrottsmedicin fanns det 10 
databaser och under vård och medicin fanns det 19 databaser. Vissa databaser återfanns under 
flera ämnesområden. Totalt användes 22 databaser (sökhistorik Tabell 4, Bilaga B). 
 
Initialt kombinerades ordet ”Yoga” med ”stress symptoms” med den boolska operatoren AND 
mellan. En andra sökomgång med sökorden ”yoga” och ”stress-related” utfördes, med den 
boolska operatoren AND mellan sökorden. Båda sökningarna gjordes med fritext-sökord.  
 
Initialt lästes samtliga titlar och totalt 93 abstract till artiklar som motsvarade syftet.  Av dessa 
valdes 60 artiklar ut för att läsas i fulltext. Av de 60 artiklarna var det tre som inte fanns att 
tillgå i fulltext. I urval ett lästes 57 olika artiklar i fulltext. Samma artiklar påträffades flera 
gånger i olika databaser. I urval två valdes 23 artiklar ut som svarade mot syftet. De 23 
utvalda artiklarna kvalitetsgranskades enligt mall i Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
Artiklar som enligt granskningsmallen hade två ”Nej” eller mindre ansågs vara av bra 
kvalitet. Artiklar med tre till fyra ”Nej” ansågs vara av medel kvalitet och artiklar med fem 
eller mer ”Nej” ansågs vara av dålig kvalitet och dessa uteslöts ur litteraturstudien. Av de 23 
artiklarna godkändes 16 i kvalitetsgranskningen, dessa blev resultatartiklarna, (artikelöversikt 
Tabell 1,2,3, Bilaga A1-A16). Orsaker till exklusion kunde vara att artiklarna hade ett otydligt 
syfte eller att de hade en alltför kortfattad beskrivning av metoden. Vid granskning av 
vetenskapliga artiklar har forskningsetiska aspekter beaktats. Endast artiklar som fått 
godkännande av en etisk kommitté är inkluderade i litteraturstudien. Av de 16 utvalda 
artiklarna var en kvalitativ, en som både var kvalitativ och kvantitativ och 14 stycken som var 
kvantitativa. Fem studier var gjorda i Europa varav två i Sverige, en i Storbritannien och två i 
Tyskland. I Nordamerika var fem studier utförda, alla i USA. Två studier var utförda i 
Australien. Övriga länder som var representerade var Iran, Indien, Japan och Brasilien.  
 
Dataanalys 
Kvalitativ innehållsanalys är en metod som innebär att en stor mängd data kategoriseras på ett 
effektivt sätt och innehållet i artiklarna sammanställs för att ge ny kunskap (Hsieh & Shannon, 
2005). Kvalitativ innehållsanalys förekommer i tre olika former: konventionell, riktad och 
summerande innehållsanalys (Ibid.). Den riktade innehållsanalysen som används i denna 
litteraturstudie har en deduktiv ansats, vilket innebär att kategorierna är förutbestämda enligt 
begrepp i Watsons (1993) omvårdnadsteorier. Det anses vara en strukturerad form av 
innehållsanalys som har som mål att framställa begreppen i tidigare forskning på ett tydligare 
sätt eller att styrka dem (Hsieh & Shannon, 2005). 
 
Första steget i dataanalysen var att de utvalda artiklarna genomlästes grundligt av båda 
författarna, var och en för sig, för att få en djupare förståelse för innehållet. Nästa steg i 
analysen var att all data som var relevant för litteraturstudien och svarade mot syftet, 
färgmarkerades i texterna och delades in i 16 underkategorier. De 16 underkategorierna 
placerades in under Watsons begrepp: Psykologiskt, fysiskt och psykosocialt. De 
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meningsbärande enheterna blev efter noggrann analys indelade i de slutliga 
huvudkategorierna: Psykologiska effekter, fysiska effekter och psykosociala effekter.  
 

Forskningsetiska aspekter 
Helsingforsdeklarationen innehåller forskningsetiska rekommendationer antagna av World 
Medical Association (WMA Declaration of Helsinki, 2014). Helsingforsdeklarationen tar upp 
hur medicinsk forskning bör bedrivas, framför allt hur patienter och andra forskningssubjekt 
ska behandlas. Deklarationen betonar respekten för individen och kräver att 
forskningsmedverkan föregås av informerat samtycke (Ibid.). Då metoden är en systematisk 
litteraturstudie kommer det inte innebära några möten med informanter och därför är 
rekommendationerna angående informerat samtycke inte aktuellt. Enligt Forsberg & 
Wengström (2013) ska endast studier som har fått tillstånd från en etisk kommitté, eller där 
noggranna etiska överväganden har gjorts, få ingå i en systematisk litteraturstudie.  
 

Resultat 

 
Resultatet visade att yoga har effekt på stressrelaterade symtom och tre huvudkategorier 
framkom: psykologiska effekter, fysiska effekter och psykosociala effekter. Dessa kategorier 
grundar sig på begrepp i Watsons (1993) omvårdnadsteori. Hennes teori grundar sig på det 
holistiska synsättet där människans psykologiska, fysiska och psykosociala delar ska ses som 
en helhet. De psykologiska effekterna av yoga innefattar depression, ångest, medvetenhet och 
självkänsla. De fysiska effekterna av yoga innefattar ryggsmärta, huvudvärk, kortisolnivåer 
och adrenalinnivåer. De psykosociala effekterna av yoga innefattar upplevd stress, 
sömnstörningar, humörsvängningar, ilska, trötthet och spänningar samt upplevd livskvalitet. 
 

Psykologiska effekter   
Yoga har visat sig ha gynnsam påverkan på psykologiska faktorer så som depression, ångest,  
(Rocha, Ribeiro, Rocha, Sousa, Albuquerque och Silva, 2012) medvetenhet och självkänsla 
(Gard, Brach, Höllzel, Nogle, Conboy & Lazar, 2012).  
 
Yoga har effekt på flera olika psykiska stress-relaterade symtom så som depression och ångest 
(Michalsen et al., 2012). Deltagarna upplevde att både hemlivet och arbetet gav stress, detta 
tillsammans med konstant negativt tänkande verkade utlösa eller öka depressionen (Kinser, 
Bourguignon, Taylor och Steeves, 2013a). Yoga gav deltagarna egenvårdsstrategier som 
hjälpte dem att hantera stress och bryta mönster av negativa tankar. En deltagare berättade att 
hon tyckte om att använda yogiska andningsövningar för att öka sin medvetenhet och därmed 
kunna hantera den dagliga stressen (Ibid.). 
 
I en studie gjord av Rocha et al. (2012) uppvisade deltagarna depressiva symtom före yoga-
interventionen. Efter sex månaders yogautövande hade deltagarna signifikant minskat sina 
depressiva symtom i jämförelse med en kontrollgrupp (Ibid.). En känsla av minskad 
depression och en upplevelse av förbättrad stämning rapporterades i intervjuer efter yoga-
interventionen avslutats (Kinser, Bourguignon, Whaley, Hauenstein & Taylor, 2013b). 
Deltagarna uppgav att orsaken till förbättringen var att de hade börjat ta hand om sig själva, 
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att de upplevde ett stöd och fick en känsla av samhörighet med de andra deltagarna (Ibid.). 
Kinser et al. (2013a) bekräftar deltagarnas ökade känsla av samhörighet samt att delade 
erfarenheter var värdefulla.  
 
Flera olika studier bekräftar att yoga minskar upplevd depression (Eastman-Mueller, Wilson, 
Jung, Kimura & Tarrant, 2013; Javnbakht, Hejazi Kenari & Ghasemi, 2009; Smith, Greer, 
Sheets & Watson, 2011). Deltagarna i en studie av Kinser et.al. (2013a) upplevde att ångest 
var en faktor som bidrog till att försvåra läkning av depressionen. Yoga kunde reducera 
upplevelsen av ångest. (Javnbakht et al., 2009; Köhn, Persson Lundholm, Anderzén-Carlsson 
& Westerdahl, 2013; Michalsen et a., 2005; Rocha et al., 2012; Smith et al., 2011; Smith, 
Hancock, Blake-Mortimer & Eckert, 2007.  
 
Deltagarna skattade sin självkänsla och medvetenhet signifikant högre efter att de deltagit i 
yogainterventioner (Gard et al., 2012; Hartfiel et al., 2012). Ökad medvetenhet bekräftas i en 
studie gjord av Eastman-Mueller et al., 2013. Upplevelsen av förbättrat känslomässigt 
välbefinnande och en ökad mental hälsa var en positiv utveckling efter yogainterventioner  
(Michalsen et al., 2005; Smith et al., 2011; Smith et al., 2007).  
 

Fysiska effekter 
Yoga har visat sig ha gynnsam påverkan på fysiska faktorer som ryggsmärtor (Michalsen et 
al., 2005; Michalsen et al., 2012), huvudvärk (Michalsen et al., 2005), kortisolnivåer 
(Grossman, Acil, Langhorst, Lüdke, Esch, Stefano & Dodos, 2005; Yoshihara et al., 2011; 
Rocha et al., 2012; Smith et al., 2011) och adrenalinnivåer samt blodtryck (Granath, 
Ingvarsson, Von Thiele & Lundberg, 2006). 
 
I en studie av Michalsen et al., (2005) studerades yogans effekt på smärtor i ländryggen. Efter 
interventionen var 33 % av deltagarna smärtfria. I samma studie hade även huvudvärk 
studerats, 45 % i yoga-gruppen eliminerade sin huvudvärk fullständigt, i kontrollgruppen 
återfanns det ingen förbättring (Ibid.). Efter tre månader yoga upplevde deltagarna en 
signifikant förbättring av smärtor i rygg och nacke (Michalsen et al., 2012). Detta resultat 
bekräftas i en studie av Hartfiel et al. (2012) där åtta veckors yoga minskade ryggsmärtor hos 
60 % av deltagarna (Ibid.).  
 
Kortisolnivåer i saliv eller urin mättes i fem olika studier (Granath et al., 2006; Grossman et 
al., 2005; Yoshihara et al., 2011; Rocha et al., 2012; Smith et al., 2011). En studie visade inte 
på några förbättringar på kortisolnivåer i saliv efter 10 veckors yoga (Granath et al., 2006). 
Fyra studier visade på minskade kortisolnivåer i saliv eller urin (Grossman et al., 2005; 
Yoshihara et al., 2011; Rocha et al. 2012; Smith et al., 2011).  
 
Förhöjda adrenalinnivåer och noradrenalinnivåer studerades före och efter 10 veckors yoga, 
efter interventionen påträffades ingen tydlig minskning av adrenalin i urin men en minskning 
av noradrenalin i urin kunde ses (Granath et al., 2006).   
 
Ingen signifikant minskning av puls och blodtryck påvisades efter yoga-interventioner där 
yoga utfördes en gång per vecka under 10 veckor (Smith et al., 2007), 14 gånger under åtta 
veckor (Smith et al., 2011) eller 10 gånger under fyra månader (Granath et al., 2006). 
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Psykosociala effekter    
Yoga har visat sig ha gynnsam påverkan på psykosociala faktorer så som upplevd stress 
(Telles, Patra, Montesoo & Naveen, 2008), sömnstörningar (Köhn et al., 2013), humöret och 
trötthet samt spänningar (Yoshihara et al., 2011). 
  
Stress var en faktor som kunde styra deltagarnas liv och få dem att känna ständiga motgångar 
(Kinser et al., 2013a). Det visade sig i nio studier att yoga minskade upplevd stress hos 
deltagarna (Eastman-Mueller et al., 2013; Granath et al., 2006; Hartfiel et al., 2012; Köhn et 
al., 2013; Michalsen et al., 2005; Michalsen et al., 2012; Rocha et al., 2012; Smith et al., 
2011; Telles et al., 2008). I en studie med 9 deltagare förekom det ingen tydlig minskning av 
stress (Kinser, et al., 2013b).  
 
I en studie gjord av Köhn et al. (2013) hade deltagarna måttliga till svåra sömnstörningar, 
efter interventionen upplevde deltagarna i yogagruppen minskade störningar i sömnen i 
jämförelse med kontrollgruppen (Ibid.). Michalsen et al. (2005) visar att 37,5 % av deltagarna 
upplevde att deras sömnstörningar försvann helt efter 3 månaders yogautövande. Yoga kan 
bidra till ökad känsla av lugn och förbättrad sömn (Kinser et al., 2013a). 
 
En minskning av humörsvängningar, ilska, trötthet och spänningar identifierades efter en 
yogaintervention (Yoshihara et al., 2011). Yogans reduktion av ilska påvisades även i en 
studie gjord av Granath et al. (2006). Yogans positiva effekter på humöret påvisades i en 
studie gjord av Kinser et al. (2013a).  
 
Yogan genererade en tydlig ökning av upplevd livskvalité hos utövarna (Gard et al., 2012; 
Michalsen et al., 2012). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Valet av en systematisk litteraturstudie visade sig vara lämpligt utifrån studiens syfte. En 
systematisk litteraturstudie sammanställer vetenskaplig forskning, därmed erhålls ny 
evidensbaserad kunskap inom området. Som hjälp vid utförandet användes Forsberg och 
Wengström (2013) för att få en förståelse för hur en litteraturstudie ska genomföras. Inom 
vissa områden kan det finnas en begränsning i mängden tillgänglig forskning, vilket kan bidra 
till metodologiska brister (Forsberg och Wengström, 2013). Det finns begränsat med 
omvårdnadsstudier inom området yoga, och med anledning av detta gjordes en grundlig 
databassökning i 22 databaser. Databaserna valdes ut genom ämnesguiderna: Hälsovetenskap, 
Idrottsvetenskap/Idrottsmedicin och Vård och medicin som ansågs relevanta för ämnet. 
Artikelsökningen ansågs som en svårighet i utförandet av litteraturstudien på grund av det 
stora antalet databaser. En brist kan vara antalet sökord, inga synonymer användes, detta kan 
bidra till att viss forskning har förbisetts. Sökningarna kunde ha utförts med ett större antal 
sökord för att hitta fler specifika artiklar inom området. Dock anses de valda sökorden ha 
medfört att önskvärda artiklar hittades som motsvarade syftet. Flertal av artiklarna som ingick 
i litteraturstudiens resultat återkom i de valda databaserna vilket ökade trovärdigheten att 
övervägande del av tillgänglig forskning funnits samt minskade risken för att forskning 
förbisetts. 
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En del av forskningen inom yoga exkluderades på grund av att studierna var utförda för mer 
än 10 år sedan. Sökperioden 10 år valdes på grund av ett antagande att det fanns en begränsad 
mängd artiklar att tillgå inom området. Detta bekräftas genom att 12 av de 16 ingående 
artiklarna är publicerade från 2009 och framåt. Målet var att finna cirka 15 artiklar, därför 
ansågs det nödvändigt att använda sökperioden 10 år. Vid artikelsökningarna påträffades 
flertalet studier beträffande mindfulness och mindbody. Dessa exkluderades då detta är andra 
former av mental träning. Inga former av yoga exkluderades på grund av den begränsade 
mängden vetenskapliga studier inom området yoga.  
 
En problematik i litteraturstudier anses vara att de ingående artiklarna redan är bearbetade och 
därmed kan vara vinklade för att ge studien ett mer fördelaktigt resultat (Friberg, 2006). 
Kvalitativa artiklar anses vara lättare att tolka på ett sådant sätt att de främjar den egna åsikten 
(Forsberg och Wengström, 2013). Denna risk har minimerats i litteraturstudien genom att till 
största delen använda sig av kvantitativa artiklar. 
 
Genom att kvalitetsgranska (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011) samtliga artiklar som 
kunde ingå i resultatet gavs det tillfälle att exkludera artiklar som inte uppnådde tillräckligt 
hög kvalité.  Artiklar som enligt granskningsmallen hade två ”Nej” eller mindre ansågs vara 
av bra kvalitet. Artiklar med tre till fyra ”Nej” ansågs vara av medel kvalitet och artiklar med 
fem eller mer ”Nej” ansågs vara av dålig kvalitet och dessa uteslöts ur litteraturstudien.  
 
I litteraturstudien ingick sex studier med ett relativt litet urval där det totala antalet deltagare i 
varje studie inte översteg 50 personer (Granath et al., 2006; Kinser et al., 2013a; Kinser et al., 
2013b; Köhn et al., 2013; Michalsen et al., 2005; Rocha et al., 2012). I studier med kvantitativ 
metod kan resultatet ge en generaliserande bild trots litet urval (Jacobsen, 2007). Med 
anledning av detta kan de ingående artiklarnas resultat vara vilseledande då fyra av de ovan 
nämnda studier är kvantitativa. 
 
De ingående artiklarna täckte in stora delar av världen. Fem studier var gjorda i Europa varav 
två i Sverige, en i Storbritannien och två i Tyskland. I Nordamerika var fem studier utförda, 
alla i USA. Två studier var utförda i Australien. Övriga länder som var representerade var 
Iran, Indien, Japan och Brasilien. Detta ansåg öka pålitligheten i litteraturstudiens resultat 
samt att det gav en starkare inblick i yogans effekter på stressrelaterade symtom i olika delar 
av världen. 
 
Forskaren Kinser var huvudförfattare i två olika studier som ingår i litteraturstudiens resultat. 
Även forskaren Michalsen var huvudförfattare i två olika studier. Detta var inte ett medvetet 
val utan orsakades av att artiklarna motsvarade syftet. En följd av detta kunde vara en 
minskande variation av resultatet.  
 
Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det betydelsefullt att beakta forskarens tidigare 
erfarenheter och förförståelse vid dataanalysen. Dataanalysen beskrivs som en stor utmaning 
då stora mängder data ska sammanställas och göras förståeliga (Ibid.). Artiklarna analyserades 
primärt enskilt för att få en djupare förståelse för innehållet. Detta kan ses som en fördel 
eftersom vi har olika erfarenheter och förförståelser inför ämnet. Sekundärt gjordes en 
gemensam diskussion vilket ökar litteraturstudiens trovärdighet och minskar risk för 
feltolkning. Analysen utfördes deduktivt i enlighet med Hsieh och Shannon (2005) med de 
förutbestämda omvårdnadsbegreppen psykologiskt, fysiskt och psykosocialt som ingår i 
Watsons (1993) omvårdnadsteori. I litteraturstudien ingick 16 vetenskapliga artiklar, varav 14 
kvantitativa, en kvalitativ och en som både var kvantitativ och kvalitativ. Syftet med studien 
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var att beskriva yogans effekt på stressrelaterade symtom utifrån ett psykologiskt, fysiskt och 
psykosocialt perspektiv. Förväntningen var att finna övervägande mängd kvantitativa artiklar 
på grund av att stress och stressrelaterade symtom är mätbara faktorer. De två artiklar som 
hade kvalitativt innehåll ansågs styrka och bekräfta de kvantitativa resultaten då deltagarna 
beskrev med egna ord sina positiva upplevelser av att utföra yoga. Flertalet motsvarigheter 
återfanns i studierna således anses de ingående artiklarna vara tillförlitliga för studiens syfte. 
 

Resultatdiskussion 
Jean Watson anser att omvårdnaden ska grundas på det holistiska synsättet där psykologiska 
behov, fysiska behov och psykosociala behov ska ses som en helhet (Watson, 1993). 
Resultatet i denna litteraturstudie visar att yoga är en metod som har effekt inom ovan nämna 
områden.  
 
Distriktssköterskor bör i sitt dagliga arbete ha ett holistiskt synsätt där hon i varje möte med 
patienter uppmärksammar de olika delarna och ingriper vid förändringar i hälsan 
(Distriktssköterskeföreningen, 2008). Det är i det dagliga arbetet som distriktssköterskor har 
en viktig roll inom hälso- och sjukvården genom det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 
(Ibid.). Resultatet visar att yoga hjälper patienter att hantera sina psykiska, fysiska och 
psykosociala stressrelaterade symtom (Michalsen et al., 2005). Genom att förskriva yoga kan 
distriktssköterskor hjälpa patienter att få en hälsosammare livsstil.  
 
I resultatet framkommer yogans effekter tydligast inom det psykiska välbefinnandet. En 
anledning till detta kan vara att det finns färre vetenskapliga studier som belyser det fysiska 
resultaten och att två av de tre studierna som inte gick att tillgå i fulltext handlade om fysiska 
effekter. 
 
I de studier som mätte psykologiska effekter användes olika stress-skalor (Eastman-Mueller et 
al., 2013; Gard et al., 2013; Granath et al., 2006; Hartfiel et al., 2012; Hewett et al., 2011; 
Kinser et al., 2013b; Köhn et al., 2013; Michalsen et al., 2005; Michalsen et al., 2012; Rocha 
et al., 2012; Smith et al., 2011; Smith et al., 2007; Telles et al., 2008), depressions- och 
ångest-skalor (Eastman-Mueller et al., 2013; Javnbakht et al., 2009; Kinser et al., 2013b; 
Köhn et al., 2013; Michalsen et al., 2005; Michalsen et al., 2012; Rocha et al., 2012; Smith et 
al., 2011; Smith et al., 2007) där deltagarna själva har skattat sina känslor. I de studierna som 
handlar om fysiska effekter mättes parametrar som systoliskt och diastoliskt blodtryck 
(Granath et al., 2006; Smith et al., 2011; Smith et al., 2007), kortisolnivåer (Granath et al., 
2006; Michalsen et al., 2005; Rocha et al., 2012; Smith et al., 2011; Yoshihara et al., 2011) 
och adrenalin (Granath et al., 2006), vilka inte är skattade utan faktiska värden. På grund av 
att deltagarna själva kunde skatta sina känslor skulle det kunna vara en anledning till att det 
blev bättre resultat på de psykologiska effekterna.  
 
Jean Watson kritiserar dagens sjukvård för att den är alltför inriktad på att diagnostisera 
patienter och behandla sjukdomen istället för att arbeta förebyggande och finna 
bakomliggande orsaker till sjukdomen (Watson, 1993). I resultatet framkommer att yoga kan 
minska upplevd stress (Eastman-Mueller et al., 2013; Granath et al., 2006; Hartfiel et al., 
2012; Köhn et al., 2013; Michalsen et al., 2005; Michalsen et al., 2012; Rocha et al., 2012; 
Smith et al., 2011; Telles et al., 2008). Detta bekräftas i en studie av Bijlani et al., (2005). 
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Stress kan leda till flertalet olika diagnoser, bland annat depression, kroniska smärttillstånd 
och sömnstörningar (Socialstyrelsen, 2009).  Genom att behandla grundproblemet förhöjda 
stressnivåer med yoga visar resultatet att detta leder till gynnsamma effekter på bland annat 
depression. Detta bekräftas av följande studier: Eastman-Mueller et al., 2013; Javnbakht et al., 
2009; Kinser et al., 2013b; Rocha et al., 2012; Smith et al., 2011).  Liknande resultat 
påvisades även i en studie gjord av Woolery, Myers, Sternlieb och Zeltzer (2004) där 
deltagarna upplevde minskade symtom på depression. 
 
Yoga har även visat sig ha positiva effekter på kroniska smärttillstånd (Hartfiel et al., 2012; 
Michalsen et al., 2005; Michalsen et al., 2012). I en studie av Williams et al. (2005) påvisades 
att utövande av yoga kunde minska smärtintensiteten och öka rörligheten. Det kunde även ses 
en minskning av användande av smärtstillande läkemedel (Ibid.). Yogans har visat sig ha 
gynnsamma effekter på sömnstörningar (Kinser et al., 2013a; Köhn et al., 2013; Michalsen et 
al., 2005). I en studie av Kinser et al. (2013a) berättade en deltagare att genom att utföra 
yogiska övningar förbättrades hennes sömn och att hon hade kunnat avsluta sin 
läkemedelsbehandling med sömntabletter. I en studie gjord av Kahlsa (2004) beskrivs att yoga 
kan förbättra sömnen hos personer med kroniska sömnbesvär. Yogans effekter på puls och 
blodtryck påvisades inte i de studier som ingick i denna litteraturstudie (Granath et al., 2006; 
Smith et al., 2011; Smith et al., 2007). Dock har en studie på friska män gjord av Harinath et 
al. (2004) visat på mer gynnsamma resultat vid dagligt utförande av yoga under 3 månaders 
tid. Det kan dock vara svårt att avgöra om yoga har effekt på stress, som kan leda till 
stressrelaterade symtom, eller om yoga har direkta psykiska och fysiska effekter på de 
stressrelaterade symtomen. 
 
Vid lättare stress-reaktioner kan en livsstilsförändring vara tillräcklig för att förebygga 
allvarligare tillstånd och sjukdomar (Socialstyrelsen, 2008). I distriktssköterskors 
arbetsuppgifter ingår att arbeta med livsfrågor och förebyggande, hälsofrämjande åtgärder 
(Distriktssköterskeföreningen, 2008). Med sjukdomsprevention som syfte får 
distriktssköterskor rekommendera yoga till sina patienter och förskriva detta på recept 
(Klungland Torstveit & Bø, 2008). 
 
Det finns flera faktorer som kan ha påverkat resultatet i litteraturstudien. Det förekommer 
olika sorters yoga i de ingående artiklarna. Hathayoga är en avslappnande form av yoga. 
Ibland används ordet Hathayoga som en övergripande term för alla olika sorters yoga (Field, 
2011). Iyengaryoga är en ansträngande form av yoga där olika positioner utförs. Bikramyoga 
utförs i ett rum med hög temperatur (Ibid.). Medicinsk yoga är speciellt utformad för personer 
som är svårt sjuka då rörelserna, som är generell långsammare än traditionella former av 
yoga, är anpassade för utövarens förmåga (Anderzén-Carlsson, Persson Lundholm, Köhn & 
Westerdahl, 2014). En annan faktor som kan ha påverkat resultaten i studierna var mängden 
yoga som utfördes samt hur lång tid som det utfördes. Ytterligare faktorer som kan ha 
påverkat resultatet är åldern på deltagarna och deltagarnas kön i studierna. Det är övervägande 
kvinnor som förekommer i studierna. På grund av detta kan det vara svårt att generalisera 
litteraturstudiens resultat.  
 
I en studie gjord av McElwaine el al. (2014) beskrivs primärvårdens hälsofrämjande arbete 
som mycket viktigt för att minska sjuklighet och dödlighet i de industrialiserade länderna. 
Detta visar att primärvården arbetar hälsofrämjande även i andra industrialiserade länder 
(Ibid.). Med anledning av detta anses resultatet av denna litteraturstudie kunna generaliseras 
inom primärvården i ovan nämnda länder. 
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Konklusion  
Litteraturstudien visar att yoga har effekt på stress-relaterade symtom. Studier beträffande 
yogans effekt på stress-relaterade symtom innehöll flertalet olika variabler och dessa ledde till 
tre olika effekter som utgick från Jean Watsons teori om psykologiska, fysiologiska och 
psykosociala behov. Inom de psykologiska effekterna framgick minskning av depression och 
ångest och en ökning av medvetenhet och självkänsla. Inom de fysiska effekterna sågs främst 
resultat på ryggsmärtor och huvudvärk, men även på kortisolnivåer i urin och saliv. Yogans 
effekt på puls och blodtryck påvisades inte, dock var det bristfällig mängd vetenskap bakom 
detta resultat. Inom de psykosociala effekterna fanns en betydande positiv effekt på upplevd 
stress, sömn och humörsvängningar. Deltagarna i interventionerna upplevde också en ökad 
livskvalité.  
 

Implikation 
Distriktssköterskan kan förskriva yoga genom FYSS, som en del i sitt hälsofrämjande arbete. 
Yoga kan användas som ett komplement till medicinsk behandling för att behandla stress-
relaterade symtom som t.ex depression och ångest. Stress är idag en bidragande orsak till en 
försämrad hälsa och en rad olika sjukdomar med varierande dödlighet som effekt.   
 
Det finns ett behov av mer forskning inom yogans effekter på stress-relaterade symtom då det 
är önskvärt med ytterligare evidens inom området. För att öka kunskapen vore det lämpligt 
med mer kvalitativ forskning där yogadeltagare får uttrycka sina känslor och erfarenheter. Det 
kan ses som en svårighet att hitta bakomliggande orsaker till de stress-relaterade sjukdomarna 
inom primärvården och svårigheter i att upptäcka riskpatienter, även inom detta område 
behövs mer forskning och stöd till distriktssköterskorna. 
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kontrollgruppen 
fullföljde 
studien. 
Deltagarna 
anmälde sig 
frivilligt. 
Kontrollgrupp 
fanns som inte 
utförde någon 
form av yoga. 
Alla fick fylla i 
3 st 
frågeformulär 
före studien 
startade och 
efter studien 
avslutats. Yogan 
utövades 1 
gång/vecka i 8 
veckor. 

Deltagarna som 
utförde yoga 
upplevde en 
signifikant 
skillnad på 
upplevd stress, 
ryggsmärtor och 
välbefinnande 
efter 8 veckors 
yoga. 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2011 
Australien 
Science 
Direct 

Hewett,  
Ransdell,  
Gao,  
Petlichkoff  
& Lucas 

An 
Examination 
of the 
Effectiveness 
of an 8-week 
Bikram Yoga 
Program on 
Mindfulness, 
Perceived 
Stress and 
Physical 
Fitness 

Syftet med 
studien var 
att 
undersöka 
effekterna 
av ett 8-
veckors 
Bikram 
yogaprogra
m på 
mindfulnes
s, upplevd 
stress och 
fysisk 
kondition. 
 

Utförde yoga 24 
gånger under 8 
veckor. De 
svarade också 
på två 
psykologiska 
frågeformulär 
för att utvärdera 
nivån av 
upplevd stress 
och mindfulness 
både före och 
efter 
interventionen. 
Deltagarna 
rekryterades via 
e-post på ett 
universitet samt 
snöbollsmetode
n. Av de 80 som 
började på 
interventionen 
slutförde 51 
stycken 
deltagare. 
 

Efter 
interventionen 
kunde man se 
förbättring på 
mindfulness, 
upplevd stress, 
hjärtuthållighet, 
flexibilitet och 
balans hos 
yogagruppen. 
Man såg också att 
yoga gav positiv 
påverkan på den 
psykiska och 
fysiska hälsan. 

Medel 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2009 
Iran  
Science 
Direct 

Javnbakht,  
Hejazi Kenari  
& Ghasemi 

Effects of 
yoga on 
depression 
and anxiety 
of women. 

Syftet med 
studien var 
att 
undersöka 
yogans 
effekt på 
oro och 
depression. 

34 friska 
kvinnor deltog i 
yogagruppen, 31 
friska kvinnor 
var i 
kontrollgruppen. 
Yoga utövades 2 
gånger i veckan 
i 8 veckor. 
Kvinnorna 
började på yoga 
när studien 
började, de fick 
anmäla sig 
frivilligt när de 
var på 
yogakliniken. 
Kontrollgruppen 
var de som stod 
på väntelista till 
yoga. Inget 
bortfall/ inte 
beskrivit något 
bortfall. 
Mätningarna 
gjordes före och 
efter 
yogainterventio
nen. 

Yoga kan minska 
oro i olika former, 
både hos oroliga 
personer och 
personer som är 
oroliga tillfälligt 
av olika 
anledningar. 
Depression var 
inte lika 
signifikant 
resultat, dock tror 
författarna att 
längre studier 
behövs för att 
påvisa högre 
resultat. 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2013 
Sverige 
PubMed 
 

Köhn,  
Persson 
Lundholm,  
Bryngelsson,  
Anderzén-
Carlsson  
& Westerdahl 
 

Medical yog
a for patients
 with stress-
related sympt
oms and 
diagnoses in 
primary 
health care: a 
randomized 
controlled 
trial 

Syftet med 
studien var 
att 
utvärdera 
medicinsk 
yogabehan
dling hos 
patienter 
med 
stressrelater
ade 
symtom 
och 
diagnoser i 
primärvård
en 

Metoden var en 
randomiserad 
kontrollerad 
studie. Patienter 
som var 
lämpliga att ingå 
i studien 
identifierades av 
allmänläkare, 
kurator, 
distriktsskötersk
or eller 
sjukgymnaster 
vid patienters 
första besök 
eller vid en 
pågående 
kontakt på 
vårdcentralen. 
Av de 44 som 
inbjöds att delta 
i studien 
fullföljde 37 
patienter hela 
programmet. 19 
deltagare 
utövade 
medicinsk yoga 
1 gång i veckan 
i 12 veckor. 18 
deltagare var i 
kontrollgruppen, 
de utförde ingen 
yoga.   

Behandling med 
medicinsk yoga är 
effektivt för att 
minska stress och 
ångest hos 
patienter med 
stressrelaterade 
symtom i 
primärvården. 
Efter 
studieperioden 
hade patienterna i 
yogagruppen 
signifikant 
förbättrade poäng 
i allmänna 
hälsotillståndet 
jämfört med 
patienterna i 
kontrollgruppen. 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2005 
Tyskland 
Science 
Citation 
Index 
Expanded 

Michalsen,  
Grossman,  
Acil,  
Langhorst,  
Lüdtke,  
Esch,  
Stefano  
& Dobos 
 

Rapid stress 
reduction 
and 
anxiolysis 
among 
distressed 
women as a 
consequence 
of a three-
month 
intensive 
yoga 
program 

Syftet med 
studien var 
att 
utvärdera 
potentiella 
effekter av 
Iyengar 
Hatha yoga 
på upplevd 
stress och 
tillhörande 
psykologis
ka utfall 
hos 
psykiskt 
nödställda 
kvinnor. 

En kontrollerad 
prospektiv icke 
randomiserad 
studie utfördes 
på 24 kvinnliga 
deltagare som 
uppfattade sig 
som 
känslomässigt 
bedrövad. 16 
deltagare i 
yogagruppen 
fick yoga 2 
gånger i veckan 
under 3 
månader. I 
kontrollgruppen 
var det 8 
deltagare, som 
inte utförde 
yoga.  
 

Deltagarna i 
yogagruppen 
visade betydande 
förbättringar i 
upplevd stress, 
välbefinnande, 
styrka, trötthet 
och depression. 
Fysiskt 
välbefinnande 
ökade också. De 
individer som led 
av huvudvärk 
eller ryggont 
rapporterade 
markant 
smärtlindring. 
Salivkortisol 
minskade 
avsevärt efter 
deltagandet i ett 
yogapass. 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2012 
Tyskland 
Scopus 

Michalsen,  
Jeitler,  
Brunnhuber, 
Lüdtke,  
Büssing,  
Musial,  
Dobos  
& Kessler 
 

Iyengar yoga
 for distresse
d women: 
a 3-
armed rando
mized contro
lled trial 
 

Syftet med 
studien var 
att 
undersöka 
effekterna 
av Iyengar 
yogaprogra
m på 
upplevd 
stress och 
psykologis
ka utfall 
hos 
krisdrabbad
e kvinnor. 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. Kvinnor 
med förhöjda 
stressnivåer 
rekryterades via 
annonser och 
flygblad som 
erbjöds en 
kostnadsfri 
tremånaders 
yogakurs. 72 
kvinnor deltog 
totalt. 2 olika 
yogagrupper, en 
grupp med 24 
deltagare 
utförde yoga 12 
gånger under 3 
månader, en 
grupp med 24 
deltagare 
utförde yoga 24 
gånger under 3 
månader o en 
grupp med 24 
deltagare var 
kontrollgrupp 
och de utförde 
ingen yoga. 
Bortfallet i 
studien blev 
totalt 6 
deltagare. 

Denna studie 
tyder på att 
Iyengar yoga är 
en effektiv 
behandling för 
kvinnor att 
minska psykisk 
ohälsa och 
samtidiga 
psykiska och 
fysiska symptom. 
Yogautövning två 
gånger i veckan 
har inte bättre 
effekt än 
yogautövning en 
gång i veckan. 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2012 
Brasilien 
PsycInfo 
 

Rocha,  
Ribeiro,  
Rocha,  
Sousa,  
Albuquerque,  
Ribeiro  
& Silva 

Improvement 
in 
physiological 
and 
psychologica
l parameters 
after 
6 months of 
yoga 
practice. 
 

Undersöka 
effekten av 
yoga på 
minne och 
psykofysiol
ogiska 
parametrar 
relaterade 
till stress 
och jämföra 
yoga och 
konvention
ell fysisk 
träning hos 
friska män. 

Yogagruppen 
deltog i två 
yogaklasser i 
veckan plus två 
motionklasser. 
Kontrollgruppen 
deltog endast i 
fysiska 
övningar, fyra 
klasser i veckan 
under en period 
av 6 månader. 
Alla klasser 
varade 60 min. 
Utvärderingarna 
bestod av 
vanliga 
inventeringar, 
salivkortisolnivå
er och 
minnestester. 
Både insamling 
och analys av 
data utfördes 
blint till 
försöksledaren. 
36 män från den 
brasilianska 
armén deltog i 
studien, 17 i 
yogagruppen 
och 19 i 
kontrollgruppen. 

Yoga minskade 
stress, depression 
och ångest samt 
förbättrat minne. 
Effekterna gick 
inte enbart att 
relaterad till den 
fysiska aktiviteten 
eftersom alla 
deltagare 
regelbundet 
utövade 
konventionell 
fysisk träning. 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2011 
USA  
Scopus  
 

Smith,  
Greer,  
Sheets  
& Watson 

Is there more 
to yoga than 
exercise? 

Att jämföra 
de fysiska 
och 
mentala 
fördelarna 
med enkel 
yoga och 
en mer 
omfattande 
yoga (yoga 
med ett mer 
mentalt och 
andligt 
innehåll). 
Har jämfört 
med en 
kontrollgru
pp. 

69 deltagare 
(studenter från 
18 års ålder och 
uppåt) fullföljde 
denna studie 
som innehöll 3 
olika grupper: 1 
grupp med 33 
deltagare 
utförde 
avancerad yoga, 
1 grupp med 10 
deltagare 
utförde enkel 
yoga och en 
kontrollgrupp 
med 26 
deltagare 
utförde ingen 
yoga. Yogan 
utfördes 14 
gånger under 8 
veckor. Urvalet 
skedde genom 
att studien 
presenterades på 
en skola. Alla 
deltagare 
upplevde stress, 
ångest eller mild 
till måttlig 
depression. 
Bortfallet under 
studien blev 12 
personer. 

Deltagarna i båda 
yoga-grupperna 
upplevde en 
effekt på 
depressionskänsla
, på stress och på 
känslan av 
hoppfullhet. De 
som gick på den 
avancerade yogan 
upplevde i större 
utsträckning 
resultat på oro. 
Kortisol-nivåer i 
saliv minskade.. 
Deltagarna i båda 
yoga-grupperna 
kände sig även 
mer lugna, 
avslappnade och 
utvilade. 

Bra 

 
  



 
	  

                              Bilaga A13  
 
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2007 
Australien  
Google 
Scholar  
 

Smith,  
Hancock,  
Blake-
Mortimer  
& Eckert 

A 
randomized 
comparative 
trial of yoga 
and 
relaxation to 
reduce stress 
and anxiety 

Att studera 
om yoga är 
jämförbart 
med 
avslappnin
g med 
hänseende 
till stress, 
oro, 
blodtryck 
och 
upplevd 
livskvalité. 

En 
randomiserad 
studie med 131 
deltagare, 68 i 
yogagruppen 
och 63 i 
kontrollgruppen. 
Kontrollgruppen 
utförde av-
slappningsövnin
gar. Deltagarna i 
yogagruppen 
utförde Hatha-
yoga 1 gång i 
veckan under 10 
veckor. Data 
samlades in 
före, under och 
efter studien. 
Upplevd oro, 
psykisk stress 
och välbe-
finnande mättes. 
Deltagarna 
anmälde sig 
frivilligt. De 
skulle ha en viss 
nivå av upplevd 
stress, inga 
andra sjukdomar 
Bortfallet blev 
14 personer, 117 
fullföljde hela 
studien. 
Medelåldern på 
deltagarna i 
studien var 44 
år, 83 % av 
deltagarna var 
kvinnor. 

Studien visar på 
att yoga har effekt 
genom minskad 
upplevd stress, 
minskad ångest 
och ökat fysiskt 
och psykiskt 
välbefinnande . 
Även effekt på 
sömnkvalitet och 
förmågan att 
sova. 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
Indien 
PsycInfo 

Telles,  
Patra,  
Montesoo   
& Naveen  
 

Effect of 
yoga on 
somatic 
indicators of 
stress in 
healthy 
volunteers 

Syftet med 
studien var 
att 
utvärdera 
effekterna 
av en kort 
yoga 
interventio
n på 
somatiska 
indikatorer 
på stress 
hos friska 
personer. 

156 friska, 
frivilliga 
deltagare valdes 
ut från ett större 
urval av 800 
personer som 
deltog i en 
veckas yoga-
läger där yoga 
utfördes 
dagligen. Inget 
slumpmässigt 
urval, alla 
deltagare som 
fyllt i enkäterna 
dag 1 och dag 7 
ingick i studien. 
De återstående 
deltagarna fyllde 
i antingen en 
eller båda 
enkäterna på en 
eller båda 
dagarna felaktigt 
och därmed 
uteslöts deras 
svar. Av de 156 
deltagarna var 6 
stycken kvinnor 
och 150 stycken 
män.Deltagarnas 
medelålder var 
21,8 år.  
 

Friska frivilliga 
visade en 
minskning på 
somatiska 
indikatorer på 
stress efter sju 
dagar av yoga. 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2011 
Japan 
Academic 
Search 
Elite 

Yoshihara,  
Hiramoto,  
Sudo,  
& Kubo. 
 

Profile of 
mood states 
and stress-
related 
biochemical 
indices in 
long-term 
yoga 
practitioners 

Syftet med 
studien var 
att 
undersökte 
skillnader i 
det mentala 
tillståndet 
och 
urinstressre
laterade 
biokemiska 
index 
mellan 
långsiktiga 
yogautövar
e och icke-
erfarna 
deltagare 

75 friska 
kvinnor deltog i 
studien. 38 st i 
yogagruppen 
och 37 st i 
kontrollgruppen. 
Deltagarna 
rekryterades 
från 
kvalificerade 
yogaintruktörer 
och deras 
studenter samt 
bland bekanta 
till de 
kvalificerade 
yogainstruktörer
na. Deltagarna i 
yogagruppen 
utövade yoga 
frekvent och 
hade minst 2 års 
erfarenhet av 
yoga. Kvinnorna 
i kontroll-
gruppen utövade 
inte yoga. 

Resultaten tyder 
på att långvarig 
yogaträning kan 
minska det som 
rör psykisk hälsa 
såsom 
självskattad 
ångest, ilska och 
trötthet 
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Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ och kvantitativ metod 
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 
 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2013b 
USA 
Science 
Direct 
 

Kinser,  
Bourguignon,  
Whaley,  
Hauenstein  
& Taylor 
 

Feasibility, 
Acceptability
, and Effects 
of Gentle 
Hatha Yoga 
for Women 
With Major 
Depression: 
Findings 
From a 
Randomized 
Controlled 
Mixed-
Methods 
Study 
 

Syftet med 
studien var 
att 
utvärdera 
komplemen
tterande 
behandling
ar som är 
acceptabla 
och 
genomförb
ara för 
kvinnor 
med 
depression  

Randomiserad, 
kontrollerad 
“mixed method” 
studie. 
Annonser 
publicerades på 
offentliga 
platser och hos 
vårdgivare. 
Därefter gjordes 
en kort 
telefonscreening 
för depressiva 
symtom. 27 
stycken 
deltagare med 
MDD (Major 
Depressive 
Disorder) 
påbörjade 
interventionen. 
18 stycken 
deltagare 
fullföljde 
studien, 12 i 
yogagruppen 
och 6 stycken i 
kontrollgruppen. 
Yoga utfördes i 
8 veckor, 1 gång 
i veckan, samt 
att deltagarna 
fick i uppgift att 
utföra yoga 
hemma med 
hjälp av en 
DVD och ett 
häfte.   

Resultaten från 
denna studie tyder 
på att yoga är 
godtagbar för och 
genomförbar för 
kvinnor med 
egentlig 
depression. Trots 
det lilla urvalet, 
fanns det en trend 
mot minskade 
grubblerier i 
yogagruppen. Det 
kan därför ge en 
insikt för yogans 
möjliga effekt på 
depression 
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Tabell 4. Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/Boolska 
operatorer 

Antal  
träffar 

Lästa 
abstract 
 

Urval 1 Urval 2 

131120 JAMA Yoga / 2003-2013 87    
131120 JAMA  Stress symptoms/ 2003-2013 16811    
131119 
 

JAMA Yoga AND stress symptoms/ 
2003-2013 

22 1 0 0 

131120 JAMA  Stress-related/ 2003-2013 24489    
131119 
 

Cochrane 
Library 

Yoga / Title, abstract, 
keywords, 2003-2013 

29    

131120 Cochrane 
Library 

Stress symptoms/ Title, 
abstract, keywords, 2003-
2013 

83    

131120 Cochrane 
Library 

Yoga AND stress symptoms 
/Title, abstract, keywords, 
2003-2013 

21 4 4* 1 

131120 Cochrane 
Library 

Stress-related/ Title, abstact, 
keywords  

3    

131120 Cochrane 
Library 

Yoga AND stress-related / 
Title, abstact, keywords  

3 0 0 0 

131119 
 

WHOLIS Yoga / English, 2003-2013 0    

131120 WHOLIS  Stress symptoms / English, 
2003-2013 

1    

131120 WHOLIS Yoga AND stress symptoms 
English, 2003-2013 

0    

131120 WHOLIS  Stress-related / English, 
2003-2013 

0    

131120 WHOLIS  Yoga AND  Stress-related / 
English, 2003-2013 

0    

131119 
 

Ingenta 
Connect 

Yoga  302    

131120 Ingenta 
Connect 

Stress symptoms  939    

131120 Ingenta 
Connect 

Yoga AND stress symptoms 11 3 2* 1 

131120 Ingenta 
Connect 

Stress-related 2040    

131120 Ingenta 
Connect 

Yoga AND stress-related  1 1 0 0 

131119 
 

Science 
Citation 
Index 
Expanded 
(ISI Web 
of 
Science) 
 

Yoga /2003-2013 1067    

131120 Science Stress symptoms /2003-2013 23413    



 
	  

Citation 
Index 
Expanded 
(ISI Web 
of 
Science 

131120 Science 
Citation 
Index 
Expanded 
(ISI Web 
of 
Science 

Yoga AND stress 
symptoms/2003-2013 

81 17 13* 1 

131120 Science 
Citation 
Index 
Expanded 
(ISI Web 
of 
Science 

Stress-related / 2003-2013 14242    

131120 Science 
Citation 
Index 
Expanded 
(ISI Web 
of 
Science 

Yoga AND stress-related 23 11 10* 0 

 PEDro Yoga/ 2003-2013 290    
131119 
 

PEDro Stress symptoms/2003-2013 132    

131120 PEDro Yoga AND stress-symptoms/ 
2003-2013 

18 4 4* 1 

131120 PEDro Stress-related/ 2003-2013 8    
131120 PEDro Yoga AND stress-related  1 1 1* 0 
131119 
 

PsycInfo Yoga/  
English/Adulthood/Human 

714    

131120 PsycInfo Stress symptoms/  
English/Adulthood/Human 

19316    

131120 PsycInfo Yoga, stress 
symptoms/English/Adulthoo
d/Human 

41 14 8* 2 

131120 PsycInfo Stress-related  
English/Adulthood/Human 

2096    

131120 PsycInfo Yoga AND stress-related/  
English/Adulthood/Human 

9 5 5* 0 

131119 
 

Taylor 
and 
Francis 
Online 
 

Yoga /2003-2013 2697    

131120 Taylor 
and 
Francis 

Stress-symptoms/2003-2013 25791    



 
	  

Online 
 

131120 Taylor 
and 
Francis 
Online 
 

Yoga AND stress 
symptoms/2003-2013 
Keyword: Yoga  

13 4 4 1 

131120 Taylor 
and 
Francis 
Online 
 

Stress-related /2003-2013 118418    

131120 Taylor 
and 
Francis 
Online 
 

Yoga AND stress-related 
/2003-2013 Keyword: Yoga  

18 8 6* 1 

131120 
 

Clinical 
Trials 

Yoga/ 2003-2013, Adult  216    

131120 Clinical 
Trials 

Stress symptoms/2003-2013, 
Adult 

1959    

131120 Clinical 
Trials 

Yoga AND stress symptoms 
/2003-2013, Adult, With 
results 

3 1 0 0 

131120 Clinical 
Trials 

Stress-related/ 2003-2013, 
Adult, With results 

3    

131120 Clinical 
Trials 

Yoga AND  Stress-related/ 
2003-2013, Adult, With 
results 

0 0 0 0 

131119 
 

SportDisc
us 

Yoga/English, 2003-2013 6244    

131120 SportDisc
us 

Stress symptoms / English, 
2003-2013 

453    

131120 SportDisc
us 

Yoga, stress 
symptoms/English/2003-
2013 

7 1 0 0 

131120 SportDisc
us 

Stress-related /English, 2003-
2013 

294    

131120 SportDisc
us 

Yoga AND stress-
related/English, 2003-2013 

4 4 3 0 

131119 
 

Sportline Yoga 0    

131120 Sportline Stress-symptoms  2    
131120 Sportline Yoga AND stress-symptoms  0    
131120 Sportline Stress-related  0    
131120 Sportline Yoga AND stress-related 0    
131119 
131120 

ERIC Yoga /English,2003-2013 84    

131120 ERIC Stress symptoms/  
English,2003-2013 

492    



 
	  

131120 ERIC  Yoga AND stress symptoms 
/ English, 2003-2013 

1 1 0 0 

131120 ERIC Stress-related / English, 
2003-2013 

106    

131120 ERIC Yoga AND  Stress-related / 
English, 2003-2013 

0 0 0 0 

131120 Cinahl Yoga / English, 2003-2013, 
Human 

471    

131120 Cinahl  Stress symptoms/ English 
2003-2013 

1614    

131120  Cinahl  Yoga AND stress symptoms/ 
English, 2003-2013  

16 6 4* 0 

131120 Cinahl  Stress-related / English, 
2003-2013 

468    

131120 Cinahl  Yoga AND stress-
related/English/2003-2013 

2 0 0 0 

131121 Scopus Yoga/Article/Title, abstract, 
keyword/2003-2013 

1767    

131121 Scopus Stress 
symptoms/Article/Title, 
abstract, keyword/2003-2013 

28285    

131121 Scopus Yoga AND stress 
symptoms/Article/Title, 
abstract, keyword/2003-2013 

84 14 10* 1 

131121 Scopus Stress-related/Article/Title, 
abstract, keyword/2003-2013 

6826    

131121 Scopus Yoga AND stress-
related/Article/Title, abstract, 
keyword/2003-2013 

17 9 7* 0 

131119 Google 
Scholar 

Yoga /2003-2013/I artikelns 
rubrik 

7210    

131120 Google 
Scholar 

Stress symptoms /2003-
2013/I artikelns rubrik 

3050    

131120 Google 
Scholar 

Yoga, stress symptoms/2003-
2013/I artikelns rubrik 

92 11 9* 2 

131120 Google 
Scholar 

Stress-related /2003-2013, i 
artikelns rubrik 

3130    

131120 Google 
Scholar 

Yoga AND stress-related/ 
2003-2013, i artikelns rubrik 

5 5 4* 0 

131121 Sociologi
cal 
Abstracts 

Yoga/Abstract/Peer 
reviewed/Journal 
article/English 

60    

131121 Sociologi
cal 
Abstracts 

Stress 
symptoms/Abstract/Peer 
reviewed/Journal 
article/English 

1180    

131121 Sociologi
cal 
Abstracts 

Yoga AND stress 
symptoms/Abstract/Peer 
reviewed/Journal 
article/English 

0 
 

   

131121 Sociologi
cal 
Abstracts 

Stress-related/Abstract/Peer 
reviewed/Journal 
article/English 

156    

131121 Sociologi Yoga AND stress- 1 1 0 0 



 
	  

cal 
Abstracts 

related/Abstract/Peer 
reviewed/Journal 
article/English 

131121 HighWire Yoga/Title, abstract/2003-
2012/HighWire-hosted 

313    

131121 HighWire Stress symptoms Title, 
abstract/2003-
2012/HighWire-hosted 

3816    

131121 HighWire Yoga AND stress symptoms 
Title, abstract/2003-
2012/HighWire-hosted 

20 5 2 0 

131121 HighWire Stress-related Title, 
abstract/2003-
2012/HighWire-hosted 

1370    

131121 HighWire Yoga AND stress-related 
Title, abstract/2003-
2012/HighWire-hosted 

2 1 1* 0 

131121 Academic 
Search 
Elite 

Yoga/Article/Abstract/Englis
h/Peerreviewed/2003-2013 

1018    

131121 Academic 
Search 
Elite 

Stress 
symptoms/Article/Abstract/E
nglish/Peerreviewed/2003-
2013 

4441    

131121 Academic 
Search 
Elite 

Yoga AND stress 
symptoms/Article/Abstract/E
nglish/Peerreviewed/2003-
2013 

16 5 4* 0 

131121 Academic 
Search 
Elite 

Stress-
related/Article/Abstract/Engli
sh/Peerreviewed/2003-2013 

4638    

131121 Academic 
Search 
Elite 

Yoga AND stress-
related/Article/Abstract/Engli
sh/Peerreviewed/2003-2013 

11 5 4* 1 

131121 Science 
Direct 

Yoga/Title, abstract, 
keywords/Journals/2003-
2013 

481    

131121 Science 
Direct 

Stress symptoms/Title, 
abstract, 
keywords/Journals/2003-
2013 

9007    

131121 Science 
Direct 

Yoga AND stress 
symptoms/Title, abstract, 
keywords/Journals/2003-
2013 

13 6 4* 2 

131121 Science 
Direct 

Stress-related/Title, abstract, 
keywords/Journals/2003-
2013 

23050    

131121 Science 
Direct 

Yoga AND stress-
related/Title, abstract, 
keywords/Journals/2003-
2013 

11 4 3* 1 

131121 SveMed+ Yoga/Peer reviewed/2003-
2013 

1    



 
	  

 

* Artiklar har även återfunnits i andra databaser. 

 

 

131121 SveMed+ Stress symptoms/Peer 
reviewed/2003-2013 

19    

131121 SveMed+ Yoga AND stress 
symptoms/Peer 
reviewed/2003-2013 

0    

131121 SveMed+ Stress-related/Peer 
reviewed/2003-2013 

3459    

131121 SveMed+ Yoga AND stress-
related/Peer reviewed/2003-
2013 

0    

131121 Pubmed Yoga/Title, abstract/10 
years/Human 

923    

131121 Pubmed Stress symptoms/Title, 
abstract/10 years/Human 

1038    

131121 Pubmed Yoga AND stress 
symptoms/Title, abstract/10 
years/Human 

8 0 0 0 

131121 Pubmed Stress-related/Title, 
abstract/10 years/Human 

2949    

131121 Pubmed Yoga AND stress-
related/Title, abstract/10 
years/Human 

11 7 6* 1 

131121 PION Yoga/article 0    
131121 PION Stress symptoms/Article 0    
131121 PION Yoga AND stress 

symptoms/Article 
0    

131121 PION Stress-related/Article 0    
131121 PION Yoga AND stress-

related/Article 
0    
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