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Sammanfattning 

Inledning: Livsstilssjukdomar är idag den största orsaken till dödsfall i världen. De 

påverkas av livsstilen med avsaknad av fysisk aktivitet och förhöjt energiintag, vilket leder 

till övervikt, fetma och högt blodtryck. 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur vanliga riskfaktorer för 

livsstilssjukdomar påverkas av interventioner med fysisk yoga. 

Metod: En litteraturöversikt med 12 artiklar som valdes ut utifrån att de inkluderade en 

intervention med fysisk yoga för att studera effekten på de vanligaste riskfaktorerna för 

livsstilssjukdomar på vuxna.  

Resultat: Valda artiklar visade till övervägande del på att yoga som intervention kan vara 

effektivt för att minska riskfaktorer för livsstilssjukdomar genom att sänka blodtrycket och 

leda till viktminskning, men samtidigt visar några artiklar inga effekter. Yoga är holistiskt 

och flera studier innehåller kostrådgivning och stresshantering, vilket kan påverka effekten.   

Diskussion: Samlade slutsatser om effekten av fysisk yoga kan inte dras utifrån artiklarna. 

Studierna har haft flera faktorer som påverkat resultatet såsom andningsövningar, 

kostrådgivning och stresshantering. Fortsatt forskning bör fokusera på att genomföra studier 

där yoga-gruppen jämförs med en aktiv kontrollgrupp som utför annan fysisk aktivitet eller 

får kostrådgivning. Det skulle möjliggöra en bättre analys av den fysiska yogans effekter på 

riskfaktorer för livsstilssjukdomar.  

 

Nyckelord: Yoga, blodtryck, hypertoni, riskfaktorer för livsstilssjukdomar 
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Abstract 

Introduction: Noncommunicable diseases are one of the main causes of death in the world 

today. They are affected by a lifestyle with lack of physical activity and increased energy 

intake which leads to overweight and high blood pressure.  

Objective: The objective of this literature review was to describe how common risk factors 

for lifestyle diseases are effected by physical yoga, yoga asana, interventions. 

Methods: A literature review with 12 reviewed articles, where the studies included an 

intervention withyoga asana, to study the effects on risk factors for lifestyle diseases on 

adults. 

Results: A majority of the selected articles showed that yoga can be effective in reducing 

risk factors, lowering blood pressure and weight, but some studies showed no effect of the 

intervention. All studies included other factors that might have affected the outcome, such as 

dietary advice.  

Discussion: Clear conclusions of the effect of yoga asana practice cannot be based on 

these articles. Continued research should focus on conducting studies in which the yoga 

group is compared with an active control group. That would enable an analysis of the effects 

of yoga asana in relation to interventions with healthy diet or regular exercise. 

 

Key words: yoga, blood pressure, hypertension, risk factors for lifestyle disease 
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Introduktion  
Störst andel av dödsfallen i världen idag beror på icke smittsamma sjukdomar, även kallade 

livsstilssjukdomar (WHO, 2017). Nästan hälften av dessa dödsfall orsakas av hjärt- och 

kärlsjukdomar, vilka till stor del skulle kunna förebyggas med sunda levnadsvanor (WHO, 

2017; Svenska läkaresällskapet, u.å.). Exempelvis anses 1,6 miljoner dödsfall om året i 

världen vara orsakade av brist på fysisk aktivitet (WHO, 2017). Livsstilssjukdomar påverkas 

inte enbart av individen själv, utan även av hur samhället och arbetsmarknaden är 

organiserade samt av infrastruktur och lagar (Svenska läkaresällskapet, u.å.). Förutom att 

livsstilssjukdomar orsakar för tidig död för många människor innebär dessa även stora 

kostnader för samhället. En lägsta uppskattning av kostnaden på grund av övervikt och fetma 

var till cirka 15 miljarder kronor bara i Sverige under ett år (Eiben & Magnusson, 2013). Det 

inkluderar kostnader för sjukvård, men också produktionsbortfall, som mäts i form av utgifter 

för socialförsäkringarna.  

 

Strävan efter en god hälsa utgår från WHOs definition för hälsa från 1948 vilken innebär ett 

holistiskt synsätt som inkluderar både fysisk, psykisk och social hälsa (WHO, 1948).  

Folkhälsovetenskap som ämne är tvärvetenskapligt och inkluderar allt inom 

sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete, riktat till individer, grupper och hela 

samhället (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Inom Svenskt folkhälsoarbete finns två 

viktiga målområden kring att skapa en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård samt att öka 

den fysiska aktiviteten hos befolkningen (Pellmer et al., 2012). I hälsofrämjande arbete 

används fysisk aktivitet för att förebygga fysisk och mental ohälsa. Brist på fysisk aktivitet är 

en stor bidragande orsak till många sjukdomar (WHO, 2014a). Vidare beskriver de nordiska 

näringsrekommendationerna att fysisk aktivitet innebär ett effektivt skydd mot övervikt och 

fetma (Nordiska ministerrådet, 2014). För att minska icke smittsamma sjukdomar, 

livsstilssjukdomar, har forskare bland annat lyft fram vikten av att minska riskfaktorer för att 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt och stroke (Smeds, 2013).  

 

Livsstilssjukdomar och vanliga riskfaktorer  

Den övervägande delen av dödsfallen som orsakas av livsstilssjukdomar är kopplade till 

hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och sjukdomar i andningsorganen (WHO, 2017). Faktorer 

som ökar risken för att drabbas av livsstilssjukdomar är framför allt övervikt och fetma, högt 

blodtryck, högt blodsocker samt höga nivåer av blodfetter (WHO, 2017). Samtidigt som de 

flesta dödsfallen är kopplade till livsstilssjukdomar så är det i Sverige symptom på stress och 
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utmattning som är de vanligaste orsakerna för sjukskrivning (Försäkringskassan, 2016). 

Forskningen visar att stress samtidigt ökar risken för en rad andra sjukdomar, bland annat 

hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och diabetes (Pellmer et al., 2012). Övervikt och fetma har 

ökat under de senaste tjugo åren och drygt hälften av männen och knappt hälften av 

kvinnorna i Sverige är överviktiga eller feta (Folkhälsomyndigheten, 2017). Övervikt kan 

mätas på olika sätt, men vanligast är genom att beräkna BMI, kroppsmasseindex, vilket görs 

genom en jämförelse av vikten i förhållande till längden. Orsaken till övervikt anses alltså 

vara en samverkan mellan många faktorer, både arv och miljö, för högt energiintag samt olika 

stressfaktorer (Pellmer et al., 2012). Övervikt och fetma ökar risken för högt blodtryck och 

hjärt- och kärlsjukdomar, samt diabetes. Effekten av behandlingar för att minska risker och 

symtom på grund av övervikt kan bland annat mätas genom att se förändringen i blodtrycket 

(Pellmer et al., 2012; Sarvottam & Yadav, 2014). 

 

Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar definieras under samlingsnamnet metabolt 

syndrom, metabolic risk factors, vilket inkluderar övervikt eller fetma i kombination med 

faktorer som förhöjd mängd triglycerider, alltså fetter i blodet, hypertoni, det vill säga högt 

blodtryck och nedsatt glukostolerans (WHO, 2017). Viss forskning har också sett ett samband 

med att hög mängd av proteinet interleukin, IL-6, som ökar inflammationer i kroppen, ger 

ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar (Kanda & Takahashi, 2004). Ur ett folkhälsoperspektiv 

är det således viktigt att se hur dessa riskfaktorer kan minskas (Smeds, 2013).  

 

Ökad fokus på traditionell, komplementär medicin  
Generellt när det kommer till behandlingar av patienter med sjukdomsdiagnos visar det sig 

vara svårt att hitta läkemedel som inte riskerar att ge även negativa effekter för patienten 

(Lundborg, 2016). Exempelvis ger läkemedel som används vid högt blodtryck inte ett 

heltäckande skydd mot hjärt- och kärlsjukdomar, vilket presenteras i en svensk studie där 10 

% av de patienter som medicinerat för högt blodtryck dog i hjärt- eller kärlsjukdomar 

(Hansson, 1999). Läkemedel för högt blodtryck kan även föra med sig risk för biverkningar 

såsom huvudvärk, svullnader, rethosta och påverkan på blodfetter (1177 Vårdguiden, 2017). 

För att kunna hitta andra behandlingsmetoder som är minst lika bra som läkemedel, så bör 

effekterna vara tydliga och implementeringen säker (WHO, 2014b). WHO (2014b) har en 

strategi för att uppmuntra användningen av traditionell, komplementär, medicin inklusive 

yoga, för att låta den traditionella medicinen få mer utrymme inom hälso- och sjukvården 

samt öka forskningen kring den. Som exempel kan sjukvården idag förskriva fysisk aktivitet 
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på recept, FaR, som behandling eller som komplement till annan behandling (Pellmer et al., 

2012). I Sverige har även yoga som behandlingsmetod fått en viss spridning och används 

bland annat vid stressymptom och ryggsmärta (Hansson, 2015).  

 

Yoga som sekundärprevention  

Insatser och behandlingar kan inom folkhälsoarbetet delas in i olika preventionsnivåer, där 

primärprevention är insatser innan sjukdom uppstår, sekundär vid tidig behandling och tertiär 

vid rehabilitering av befintlig sjukdom (Pellmer et al., 2012). Sekundärprevention är 

interventioner, det vill säga insatser, som görs vid tidig upptäckt av ohälsa och som tidig 

behandling. Till exempel vid upptäckt av högt blodtryck kan insatser sättas in för att 

förhindra insjuknande i hjärt-sjukdom (Pellmer et al., 2012). Denna litteraturöversikt har 

fokus på yoga som sekundärprevention. Det beror på att det är viktigt att hitta effektiva 

metoder för att minska riskfaktorer som kan leda till livsstilssjukdomar (Smeds, 2013). En 

definition av yoga är att beskriva yoga som ett holistiskt sätt att leva som består av olika delar 

inklusive andningsövningar - pranayama, fysiska ställningar och rörelser - asanas, samt 

meditation (Taneja, 2014). Papp (2008) definierar yoga som en holistisk träningsform för 

rörelseterapi och stresshantering. Denna översikt utgår från den holistiska synen på yoga, 

med fokus på fysisk aktivitet, asanas, vid interventioner för att minska riskerna för 

livsstilssjukdomar. Yoga används idag inom sjukvården för olika sjukdomar och symptom. 

Enligt en studie om ryggproblem kunde fysisk yoga användas på patienter med olika sorters 

ryggsmärta utan allvarliga biverkningar (Aboagye, Karlsson, Hagberg & Jensen, 2015). 

Studien presenterar även att behandlingen var kostnadseffektiv för samhället i jämförelse 

med sjukgymnastik, eftersom yogan kan utföras i grupp samt på egen hand. Vidare finns 

forskning som även indikerar att yoga har effekt på nervsystemet och hormonproduktionen, 

samt på andra tillstånd såsom vissa typer av inflammationer (Pascoe & Bauer, 2015; 

Sarvottam & Yadav, 2014 ). Taneja (2014) har i sin studie sett att livskvaliteten ökat för 

yogautövare och att reducering av deras medicinering kunde göras tidigare än planerat i vissa 

fall. Papp (2008) beskriver i sin artikel att forskning visar att yoga haft viss effekt på 

blodtryck och kortisol, samt att yoga har positiva effekter på humöret och vid nedstämdhet. 

Det är således relevant att utgå från att yoga kan vara en användbar traditionell medicin som 

skulle kunna ha positiva effekter på både riskfaktorer och sjukdomstillstånd.  
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Folkhälsovetenskaplig relevans och utgångspunkter för studien 

Den folkhälsovetenskapliga relevansen är stor inom området för övervikt och fetma samt 

kring risker för livsstilssjukdomar. En rapport från Folkhälsomyndigheten (2017) visar att 

både övervikt och fetma fortsatt öka de senaste åren. Stillasittandet och självrapporterat högt 

blodtryck har också ökat. En av de fyra viktigaste metoderna för att förhindra 

livsstilssjukdomar är att minska förekomsten av påverkbara riskfaktorer för att drabbas av 

hjärtinfarkt och stroke (Smeds, 2013). Fysisk aktivitet och traditionell medicin såsom yoga 

kan bidra till att minska förekomsten av dessa riskfaktorer (Pellmer et al., 2012; WHO, 

2014b). Till skillnad från läkemedel kan dessa även vara utan allvarliga biverkningar. De är 

också kostnadseffektiva för samhället i jämförelse med vissa andra typer av behandling 

(Aboagye et al., 2015). Vid en översikt av forskning på traditionell medicin, såsom yoga, är 

det viktigt identifiera interventioner som är jämförbara med varandra för att förstå effekterna. 

Svagheter i forskningen kring yogans effekter är att det är svårt att jämföra interventionerna 

när yoga-praktiken varierat från ansträngande fysisk aktivitet till enbart andningsträning, 

meditation och avslappning (Verrastro, 2014). Denna litteraturöversikt fokuserar således på 

att fysisk yoga, asanas, varit inkluderad i interventionen, men annan praktik kan ingå då 

yogan i sig är holistisk och inkluderar exempelvis andningsövningar. Vidare har översikten 

både ett globalt perspektiv, då riskfaktorer för livsstilssjukdomar är ett problem världen över, 

och ett svensk perspektiv för att föra ett resonemang kring möjliga interventioner och 

kostnader för samhället (WHO, 2017).  

 

Syfte  
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur vanliga riskfaktorer för livsstilssjukdomar 

påverkas av interventioner med fysisk yoga. 

 

Metod 
 

Studiedesign  

Studien är genomförd i form av en litteraturöversikt, en allmän litteraturstudie som granskat 

vetenskapliga publikationer, såsom artiklar i vetenskapliga tidskrifter, i enlighet med 

Forsberg och Wengströms (2015) definition av litteraturöversikt. En litteraturöversikt ser till 

de kunskaper som redan finns inom ett område, lyfter fram det väsentligaste och analyserar 

informationen. Översikten har sett till forskningsmetoden och artiklarnas design, deras urval 

och bortfall av population, samt till hur tillförlitlig och generaliserbart resultatet är (Forsberg 

& Wengström, 2015).  
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Datainsamling och urval  

Datainsamlingen har utgått ifrån att söka artiklar i databaserna Pubmed, Medline/Ebsco och 

CINAHL. Valet av dessa databaser är grundat på att de är inriktade på hälso- och 

vårdvetenskap och biomedicin, vilket var lämpligt utifrån översiktens syfte. Worldcat local 

har också använts i vissa fall för att hitta valda artiklar i fulltext, när dessa inte funnits direkt i 

den ursprungliga databasen. För att koppla urvalet av artiklar till översiktens syfte har fokus 

således varit forskning på populationer som är utsatta för risker kopplade till 

livsstilssjukdomar, såsom personer med övervikt eller högt blodtryck. Tidigare sökningar 

genomfördes vid framtagande av projektplan för litteraturöversikten, där även “hormone” och 

“glucose” användes som sökord, vilka dock inte ledde till några relevanta artiklar och valdes 

bort. I enlighet med söktabell (Tabell 1) har sökorden som använts i arbetet varit “Yoga” 

AND “blood pressure”, “Yoga” AND “inflammation” samt “Yoga” AND “hypertension”. 

Den sista sökningen, på “Yoga” AND “hypertension”, gjordes i en annan databas, eftersom 

relevanta artiklar redan identifierats med liknande sökordet blood pressure i den första 

sökningen. Således har den booleska operatorn AND varit använd för att identifiera artiklar 

som både inkluderar yoga och effekterna av yogan på någon av de nämnda faktorerna. I en av 

sökningarna användes även den booleska operatorn NOT för att exkludera “review” och 

“case”, det vill säga andra litteraturstudier och fallstudier. Fallstudier valdes bort då de inte 

bedömdes vara generaliserbara eller passa syftet med översikten. Sökningen gjordes på 

artiklar på engelska för att ha ett globalt perspektiv, då det är positivt med en spridning av 

artiklar från olika länder och kontexter eftersom livsstilssjukdomar drabbar alla länder och 

befolkningar världen över (WHO, 2017).  

 

Inklusionskriterier vid sökningarna var granskade, peer-reviewed, original-studier som 

studerar effekterna av fysisk yoga, där forskningen är genomförd på vuxna och inkluderar 

medverkande i åldern 19-64 år. Ett ytterligare kriterium för att inkludera artikeln var att den 

hade ett abstract, en sammanfattning, i databasen och publicerats de senaste 5 åren. 

Ytterligare inklusionskriterier har varit att artikeln följer IMRaD-strukturen och är på 

engelska. Vid sökningen för “Yoga” AND “blood pressure” användes även full-text som 

inklusionskriterium för att minska urvalet, vilket var en nödvändig begränsning då det inte 

alltid framgår av enbart titel eller abstract att fysisk yoga inkluderats i interventionen.   

Exklusionskriterier var andra litteraturstudier eller översikter, samt forskning som genomförts 

på barn eller gravida, då fokus i denna studie var vuxna med risk att drabbas av 
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livsstilssjukdomar. I enlighet med söktabellen (Tabell 1) har exkluderingar gjorts för 

populationer som var fullt friska eller redan var sjuka i cancer, diabetes eller i klimakteriet.  

 

Sökprocessen har inkluderat att läsa titlar på samtliga sökträffar, samt en stor mängd 

abstracts, vilket även dokumenterats (Tabell 1). Vid sökningen av artiklar lades fokus på de 

artiklar som redogjorde för fysisk yoga kopplat till de utvalda riskfaktorerna övervikt, fetma 

och högt blodtryck. I de fall abstrakten upplevdes som relevanta för litteraturöversikten lästes 

även hela original-artikeln. Om artikeln uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna, samt 

kunde relateras till syftet med litteraturöversikten så valdes den ut. Avslutningsvis vad gäller 

urvalet så har vissa etiska överväganden beaktats i denna översikt. Översikten presenterar 

resultaten oavsett om de visar på positiva eller negativa effekter, vilket rekommenderas av 

Forsberg & Wengström (2015). Ingen information har undanhållits i sammanställningen. 

Vidare har Bryman (2008) fört fram grundläggande etiska aspekter att beakta för de 

medverkande i original-artiklarnas studier. Dessa etiska aspekter är att deltagarna ska ha 

deltagit frivilligt, samt att studien har beaktat deltagarnas integritet, konfidentialitet och 

anonymitet. De artiklar som valts ut i denna litteraturöversikt har samtliga beaktat de etiska 

aspekterna. 

 

Tabell 1. Söktabell  

 

DATABAS 

OCH SÖK- 

DATUM 

SÖK- 

ORD 

TRÄFF 

ANTAL 

ABSTRACT 

ANTAL 

ARTIKLAR 

FULLTEXT

ANTAL 

VALDA 

ANTAL 

PubMed          

2017-05-09 

yoga 

AND 

blood 

pressure 

98 14 5 5 

PubMed 

Medline 

(Ebsco)  

2017-05-09 

yoga 

AND 

inflamm

-ation 

37  9         

                    

5 3 
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Medline/ ebsco 

2017-05-15 

yoga 

AND 

hyper-

tension 

NOT 

review 

NOT 

case 

41 6 3 2 

CINAHL 

2017-05-15 

yoga 

AND 

hyper-

tension 

35 5 2 2 

 

Analys och databearbetning  

I linje med rekommendationer av Whittemore och Knafl (2005) strukturerades de tolv utvalda 

artiklarna upp i en översiktstabell där information skrevs ned om titel, år, författare, tidskrift, 

land, antal deltagare och sammanfattning (Bilaga 1). Tabellen skapades för att kunna 

identifiera mönster och samband samt se avvikelser och jämföra resultaten. Vid 

genomläsning av artiklarna identifierades nyckelord som lades in i summeringen i tabellen, 

utifrån vilka litteraturöversiktens teman sedan togs fram (Bilaga 2). Det första övergripande 

temat som identifierades var tydligt kopplat till syftet med denna översikt och innebar att 

artikeln redogjorde för de mätbara effekterna av yoga-praktiken på övervikt, fetma och högt 

blodtryck. Vid genomläsning av artiklarna identifierades även ett andra tema med fokus på 

den fysiska yoga-praktiken som var genomförd, då den varierade i omfattning i de olika 

artiklarna. Tredje temat som identifierades återkom i ett flertal artiklar och innebar att 

kostrådgivning var inkluderad i interventionen. Som fjärde tema valdes stresshantering ut, då 

några artiklar presenterade att det också varit en del av interventionen. Ett femte och sista 

tema identifierades utifrån avsaknad av möjlighet att jämföra effekterna av den fysiska yoga-

praktiken med någon annan insats, då studiedesignen i flertalet av artiklarna enbart 

inkluderade en aktiv yoga-grupp.  

 

Resultat 
De tolv original-artiklar som inkluderats presenteras i Bilaga 1. En tabell som beskriver i 

vilka artiklar de valda temana återfinns presenteras i Bilaga 2.  
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Mätbara effekter på vanliga riskfaktorer 
Flertalet av original-artiklarna stödjer positiva resultat av yoga-praktik som intervention vid 

riskfaktorer för livsstilssjukdomar. Artiklarna har varit baserade på kvantitativa studier där 

mätningar genomförts inom vården, det vill säga kliniska studier där tester genomförts för att 

mäta blodtrycket, blodsockernivåer, IL-6 och BMI. Sänkt blodtryck för personer med 

hypertoni som utfört yoga har rapporterats i ett flertal studier (Dhameja et al., 2013; Siu, Yu, 

Benzie & Woo, 2015; Netam, Yadav, Khadgawat, Sarvottam & Yadav, 2015; Ziv et al., 

2013). En studie i Indien pågick enbart under två veckor, med tio dagars yoga-praktik, där en 

sänkning av blodtrycket på 3 % samt en sänkning av BMI på 2 % kunde redovisas 

(Sarvottam, Magan, Yadav, Mehta, & Mahapatra, 2013). En studie genomförd i Brasilien 

pågick under fyra månader och innebar yoga-praktik tre gånger i veckan. Där var BMI 

oförändrat, men sänkningar av blodtrycket, blodsockernivåerna och blodfetter kunde 

redovisas för yoga-gruppen, till skillnad från kontrollgruppen (Mizuno & Monteiro, 2013).  

Vidare har andra positiva mätbara effekter av interventionen påvisats, såsom viss sänkning av 

blodsockernivån, sänkt nivå av proteinet IL-6, samt en positiv påverkan på blodfetter (Yadav, 

Magan, Mehta, Sharma, & Mahapatra, 2012; Sarvottam et al., 2013; Netam et al., 2015 

(Bilaga 2). En stor del av artiklarna har visat att interventionen även påverkat BMI positivt, 

då de medverkande visat på en viktminskning (Sarvottam et al., 2013; Cramer, Thoms, 

Anheyer, Lauche & Dobos, 2016; Netam et al., 2015). I några av dessa studier har även en 

sänkning av BMI haft ett positivt samband med sänkning av blodtrycket, blodsockret och 

blodfetter (Netam et al., 2015; Sarvottam et al., 2013) 

 

Några av studierna har valt att även inkludera andra upplevda effekter av yoga-praktiken, 

genom att de medverkande besvarade frågor om livskvalitet, Quality of life, QOL. 

Exempelvis visade en intervention att yoga-praktiken bidragit till att öka den 

självrapporterade psykiska hälsan, men att den inte påverkat QOL i sin helhet (Wolff et al., 

2016). En annan studie såg att ökning av livskvaliteten hade samband med rapporterad 

viktminskning och lägre BMI (Cramer et al., 2016).  

 

Fyra av studierna som inkluderats i översikten kunde dock inte se några mätbara effekter med 

interventionen på mätningar av blodtrycket och visade inte heller förändring av IL-6 protein, 

vilket bidrar till inflammationer i kroppen (Wolff, Memon, Chalmers, Sundquist & Midlöv 

2015; Wolff, Sundquist, Larsson Lönn & Midlöv, 2013; Hewett, Pumpa, Smith, Fahey, & 

Cheema, 2017; Wolff et al., 2016).  Orsaker som den svenska studien av Wolff et al. (2016) 
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nämner till varför de inte kunnat redovisa några effekter var att de medverkande i studien 

hade en mycket högre medelålder än i andra studier, på 64,7 år, samt att de baserat yoga-

praktiken på en specifik yogaform som inkluderar få fysiska övningar och troligen skiljer sig 

något från andra interventioner.  

 

Yoga-praktikens omfattning  

Interventionerna i original-artiklarna har pågått under olika lång tid, allt mellan 14 dagar och 

upp till 12 månader, vilket kan ha samband till både ekonomiska faktorer och praktiska 

möjligheter att genomföra studierna. Yoga-praktiken som presenteras i artiklarna har varierat 

mellan enbart sittande fysiska övningar (Wolff et al., 2013) och fokus på stående övningar 

(Dhameja et al., 2013). Samtliga studier har inkluderat även andningsövningar, pranayama, 

som en del av den praktik som redovisas. Fem studier presenterar tydligt i detalj vilka 

övningar som inkluderats (Sarvottam et al., 2013; Hewet et al., 2017; Mizuno & Monteiro, 

2013; Wolff et al., 2016: Siu et al., 2015). Enbart artikeln av Mizuno & Monteiro (2013) för 

ett resonemang kring val av övningar, där de samtidigt lyfter fram orsaker till att vissa 

vanliga övningar valts bort, då de anses bidra till högt blodtryck.  

 

Vidare har yoga-praktiken varierat något i frekvens och längd, det vill säga hur ofta och hur 

länge praktiken genomförs. Ingen av studierna har dock motiverat valet av frekvens och 

längd på yoga-praktiken. Omfattning har varierat mellan 130 och 450 minuter i veckan 

(Bilaga 2). Hur upplägget av yoga-praktiken har varierat kan exemplifieras utifrån fyra av 

studierna. En studie inkluderade en yogagrupp som fick en lärarledd instruktion för att sedan 

utföra daglig praktik hemma på totalt 30 minuter om dagen, det vill säga 240 minuter per 

vecka, vilket följdes upp med dagbok (Wolff et al., 2015; Wolff et al., 2013). Två andra 

studier har utfört yoga-praktiken under en timme per dag fem till sju dagar i veckan, med 

lärarledda klasser, vilket innebär 300 - 420 minuter i veckan (Sarvottam et al., 2013; Yadav et 

al., 2012). Studien av Minzuno och Monteiro (2013) hade yoga-praktiken förlagd till en och 

en halv timme per gång, tre gånger i veckan, vilket gav totalt 270 minuter praktik.    

 

Då flertalet artiklar inte redogör för praktiken i detalj går det inte att utläsa några mönster i 

analysen på hur varianten av yoga-praktik kan ha påverkat de mätbara effekterna. Några 

tydliga skillnader i resultat på de mätbara effekterna mellan studierna baserat på totalt antal 

minuter av yoga-praktik per vecka har inte kunnat utläsas av analysen. Exempel på detta var 

att en studie som inte kunde uppvisa effekt på blodtrycket genomförde lärarledda klasser på 



 

13 
 

180 minuter i veckan (Cramer et al., 2016). Samtidigt visade studien av Siu et al. (2015) 

mätbara sänkningar av blodtrycket med samma omfattning av praktik. Analysen visade dock 

att de studier som inkluderade 420 minuters praktik per vecka eller mer samtliga visade 

positiva resultat av interventionen (Netam et al., 2015; Dhameja et al., 2013). Detta skulle 

kunna indikera att en mer omfattande praktik lättare ger en positiv effekt på blodtryck och 

BMI.  

 

Kostrådgivning   

En del studier har inkluderat andra faktorer i interventionen som sannolikt har haft påverkan 

på det resultat som presenterats (Bilaga 2). I studierna av Ziv et al. (2013), Yadav et al. 

(2012), Dhameja et al. (2013) och Cramer et al.(2016) så har deltagarna haft samtal om kost 

och nutrition i samband med studiens början. I studien av Netam et al. (2015) uppmuntrades 

deltagarna att lägga om kosten och minska sin alkoholkonsumtion. I studien av Sarvottam et 

al. (2013) fick deltagarna privat konsultation av läkare, samt samtal med information om kost 

och nutrition med fokus vegetarisk kost. De studier som inkluderat denna typ av rådgivning 

har visat på positiva effekter på blodtryck och en del har rapporterat på minskning av BMI 

(Bilaga 2). Ett mönster som framgick av analysen var således att de studier som inkluderat 

kostrådgivning visade på positiva mätbara effekter på blodtrycket. Studier som inte inkluderat 

kostrådgivning har visat på att dessa till övervägande del inte får någon effekt på blodtrycket 

(Wolff et al., 2013; Hewett et al., 2017; Wolff et al., 2016). Den enda studie som inte 

inkluderade kostrådgivning, men ändå uppvisade på mätbara effekter genom sänkt blodtryck 

pågick under ett helt år (Siu et al., 2015).  

 

Stresshantering 

Flera artiklar har inkluderat stresshantering som en del av interventionen såsom Yadav et al. 

(2012), Dhameja, et al. (2013) och Sarvottam et al. (2013). I studien av Yadav et al. (2012) 

fick deltagarna ta del av en interaktiv stresshanteringsföreläsning för att tydligare förstå 

vikten av stresshantering. Män och kvinnor reagerar och hanterar stress olika och därför 

utvärderades resultatet i studien separat för respektive kön, vilket visade en något högre 

effekt på minskat kortisol för män (Yadav et al., 2012).  Dhameja et al. (2013) menar att 

yoga-praktiken tydligt påverkar det autonoma nervsystemet, som i sin tur påverkar och 

sänker stress-utsöndringen.  
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Jämförbara effekter  

En stor del av original-artiklarna är baserade på så kallade kontrollerade studier eller 

randomiserade kontrollerade studier, RCT, (Bilaga 2), där således en kontrollgrupp ingått i 

studien för att jämföras med den grupp som fick yoga-interventionen. Övervägande del av 

kontroll-grupperna har dock varit passiva och inte fått någon intervention med fysisk 

aktivitet, annan motion eller andningsövningar. En kontrollgrupp fick ta del av 

kostrådgivning vilket resulterade i att kontrollgruppen visade på att interventionen lett till 

vissa positiva mätbara effekter även för dem genom sänkt blodtryck (Dhameja et al., 2013). 

En annan kontrollgrupp tog del av interventionen så att båda grupperna fick promenader och 

kostråd, medan yoga-gruppen dessutom utövade yoga en gång per vecka plus hemma-praktik. 

Resultatet av den studien visar mätbara effekter på sänkt blodtryck och BMI enbart för yoga-

gruppen (Ziv et al., 2013). Andra studier har baserat forskningen enbart på en grupp som 

genomfört yoga, utan kontrollgrupp (Bilaga 2). Ett resultat utifrån majoriteten av original-

artiklarnas studiedesign är att det inte går att jämföra effekten med fysisk yoga med annan 

fysisk aktivitet, eftersom kontrollgruppen inte ändrat sin aktivitetsnivå. Det går inte heller att 

se effekten av den fysiska delen av yoga-praktiken då ingen kontrollgrupp utfört 

andningsövningar, vilka är en del av samtliga artiklar i litteraturöversikten. Således var de 

enda jämförbara effekterna det resultat som presenterades i interventionerna av Dhameja et 

al. (2013) samt av Ziv et al. (2013). De visade att kostrådgivning bidrog till vissa positiva 

mätbara effekter för både yoga-gruppen och kontrollgruppen, men att yoga-gruppen hade 

högre mätbara effekter av interventionen (Dhameja et al., 2013), respektive att yoga-gruppen 

hade positiva resultat av promenader, kostrådgivning och yoga, men inte kontroll-gruppen 

(Ziv et al., 2013). Den sistnämnda interventionen var dock designad med dagliga promenader 

även för yoga-gruppen.  

 

Sammanfattning resultat  

En sammanfattning av översiktens resultat är att en majoritet av artiklarna visar positiva 

mätbara effekter av fysisk yoga-praktik på de vanligaste riskfaktorerna för livsstilssjukdomar 

(Bilaga 2). Interventionerna kan bidra till att sänka ett högt blodtryck och minska BMI, samt 

kan ha positiv påverkan på blodfetter och blodsockret för de medverkande, vilket nämndes 

ovan. Analysen av studierna visar även resultat där ingen eller mycket liten förändring 

uppmätts på blodtryck, IL-6, blodfetter, kolesterol eller BMI (Cramer et al. 2016; Wolff et al., 

2013; Wolff et al., 2015; Wolff et al., 2013; Hewett et al., 2017). Lågt deltagande på yoga 

klasserna beskrivs vara en bakomliggande orsak. Resultatet indikerar även att mer omfattande 
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yoga-praktik, med fler minuter per vecka, tydligare bidrar till att sänka blodtrycket (Netam et 

al., 2012; Dhameja et al., 2013). Ett annat mönster som framträder i analysen är att 

interventioner som inkluderat kostrådgivning samtliga visar på positiva mätbara effekter, 

medan interventioner som inte inkluderat kostrådgivning visar oförändrat blodtryck (Bilaga 

2). Då studierna inte varit designade med en annan aktivitet för kontrollgruppen i särskilt stor 

omfattning är en jämförande analys mellan yoga-praktik och annan aktivitet inte möjlig.  

 

Diskussion 
Nedan följer en diskussion utifrån metodvalen i denna översikt, kring de etiska aspekterna 

samt utifrån det redovisade resultatet.  

 

Metoddiskussion 

Fördelen med att genomföra en studie i form av en litteraturöversikt är att få tillgång till en 

stor mängd data utifrån liknande interventioner. Därmed kan det vara möjligt att se resultat 

och dra slutsatser utifrån fler medverkande som har samma eller liknande riskfaktorer. En 

nackdel är att denna litteraturöversikt genomförts under väldigt begränsad tid, vilket kan ha 

påverkat både metoden och analysen av resultaten. Ytterligare en nackdel är att valet av ämne 

har gett artiklar som redogjort för kliniska studier med mätningar som har varit svåra att tolka 

utan medicinsk bakgrund. Författarna som genomfört denna översikt saknar sådan kompetens 

och således kan misstolkningar av data ha uppstått. Det har även varit svårt att identifiera 

olika separata teman, eftersom studieområdet blir relativt smalt då både yoga-praktik och 

riskfaktorerna var en del av urvalet.  

 

Översiktens syfte var att beskriva hur riskfaktorer för livsstilssjukdomar påverkas av 

interventioner med fysisk yoga. Då livsstilssjukdomar står för de flesta dödsfallen i världen är 

det ett globalt problem och hjärt- och kärlsjukdomar drabbar många människor även i låg- 

och medelinkomstländer (WHO, 2017). Därför inkluderades forskning från hela världen. 

Resultatet blev att cirka hälften av artiklarna är forskning som genomförts utanför Europa. En 

litteraturstudie som istället exkluderat studier utanför Europa hade möjligen lett till ett annat 

studieresultat, samt möjligen haft större möjlighet att influera den europeiska eller svenska 

sjukvården. Valet att inkludera hela världen upplevs ändå relevant då riskfaktorer för 

livsstilssjukdomar är ett globalt problem. Vidare har valet av sökstrategi också inneburit att 

en begränsning gjordes till riskfaktorer som kopplades till övervikt, fetma samt högt 

blodtryck. Intresseområdet var att visa på mätbara effekter av interventioner med yoga, men 
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området visade sig vara för brett för denna översikt. Hade översikten inkluderat sökord på 

andra riskfaktorer, som exempelvis höga blodfetter så finns det förstås en möjlighet att 

översikten också hade kommit fram till ett annat resultat.  Studiedesignen lett till att 

översikten framförallt identifierat kvantitativ forskning, eftersom kvantitativa studier används 

för att objektivt mäta och förklara samband och är vanligt förekommande för att mäta om en 

specifik intervention eller behandlingsmetod är effektiv (Bryman, 2008).  Det är relevant för 

att kunna redogöra för effekten av yoga som intervention inom hälso- och sjukvården och 

möjligen kan det även minska risken för att resultatet skulle ha påverkats av bristande 

objektivitet bland forskarna. Kvalitativa studier hade dock kunnat belysa de medverkandes 

upplevelse av yoga-praktiken, vilket hade kunnat ge information om huruvida de som 

medverkat själva såg några andra positiva eller negativa aspekter med interventionen. I denna 

översikt finns enbart några få studier som inkluderar data om upplevd livskvalitet, men ingen 

studie som presenterar de medverkandes upplevelse av själva yoga-praktiken.  

 

Slutligen bör det uppmärksammas att artiklarnas design och storlek utifrån antal 

studiedeltagare har olika bevisvärde. Knappt hälften av artiklarna är i formen av 

randomiserade kontrollerade studier som anses ha ett högt bevisvärde (Forsberg & 

Wengström, 2015). Andra artiklar är icke randomiserade studier eller studier med 

experimentell design som har ett något lägre bevisvärde, dock så uppfattas inte, att någon 

studie är av väldigt lågt värde. Eftersom urvalet ledde till en stor mängd artiklar med högt 

bevisvärde gjordes ingen exklusion utifrån studiedesign. Hade det varit ett kriterium hade 

möjligen resultaten i denna översikt haft en ännu högre trovärdighet. Vidare gjordes ingen 

exklusion på grund av antalet studiedeltagare, men det är något som varierat i de olika 

artiklarna och som inkluderats i den sammanfattande tabellen (Bilaga 1). Samtliga artiklar 

hade också ett visst bortfall, men då det presenterades tydligt i artiklarna och studien tog 

hänsyn till det vid redovisning av resultatet, så uppfattades det inte minska tillförlitligheten 

nämnvärt. Troligen har två av de valda artiklarna i översikten baserats på samma grundstudie 

och studiedeltagare, men båda har inkluderats i översikten då artiklarna studerar olika 

faktorer och därför båda uppfattades som relevanta (Wolff et al., 2013; Wolff et al., 2015). 

Detta bör noteras då det möjligen påverkar resultatet för översikten.    

 

Diskussion kring etiska aspekter i artiklarna 

I urvalet analyserades vem som genomfört studien och i vilket syfte, samt om den var 

sponsrad av någon. Dessa aspekter har inkluderats i databearbetningen vid bedömning av 
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original-studiernas trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2015). De personer som ingick i 

studien ska ha varit väl informerade om studiens syfte och det ska framgå att de medverkade 

frivilligt (Bryman, 2008). Således har denna litteraturöversikt eftersträvat att inkludera 

forskning som fått tillstånd av etisk kommitté alternativt gjort etiska överväganden. Ett flertal 

av artiklarna hänvisar även till att de följt Helsingforsdeklarationen som innehåller riktlinjer 

för hur forskningen genomförs med hänsyn till etiska frågor (World medical association, 

2013). Det är viktigt att även föra ett resonemang kring den etiska aspekten i fortsatt 

forskning och vid implementering av traditionell medicin inom vården, såsom yoga. Man bör 

diskutera vilka förväntningar eller krav som är rimliga att ställa på patienter utifrån det 

perspektivet, samt ge patienter möjlighet att påverka valet av behandling. Fysisk aktivitet och 

yoga-praktik innebär att patienten förväntas ägna en viss del av sin fritid till sin behandling. I 

ett flertal av studierna som inkluderats i översikten uppgår yoga-praktiken till en timme om 

dagen, varje dag.  

 
Diskussion om mätbara effekter på vanliga riskfaktorer 

Övervägande delen av artiklarna presenterade positiva effekter utav interventioner med fysisk 

yoga på de vanligaste riskfaktorerna för livsstilssjukdomar. Orsaken till sänkt blodtryck har i 

flera studier tolkats av forskarna bero på att de medverkande blivit lugnare och hittat tekniker 

för att komma ner i varv kunna slappna av och således inte enbart på grund av den fysiska 

aktiviteten som fås genom yoga-praktiken (Netam et al., 2015). Samtidigt visar annan 

forskning på att fysisk aktivitet bidrar positivt till att minska blodtrycket (Henriksson & 

Sundberg, 2015). Regelbunden träning såsom pulshöjande eller muskelstärkande aktivitet kan 

till och med sänka blodtrycket mer än enskilda blodtryckssänkande läkemedel, menar 

Henriksson och Sundberg (2015). De hänvisar till forskning som beskriver flera kroppsliga 

effekter av träning på blodkärlen, de röda blodkropparna och volymen av blodplasma, vilka 

tillsammans bidrar till en sänkning av blodtrycket. Det finns således skäl att anta att den 

fysiska delen av yoga-praktiken i de interventioner som inkluderats i denna översikt är en 

bidragande faktor till de positiva mätbara effekter som uppnås. 

 

Det är samtidigt angeläget för folkhälsan att se till fler möjligheter att påverka de mätbara 

effekterna för riskfaktorer för livsstilssjukdomar. WHO (2014b) efterfrågar mer forskning 

och användning av den traditionella medicinen. En nyligen publicerad rapport över 

folkhälsans utveckling visar på en negativ trend inom området kring livsstilssjukdomar 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Även om folkhälsan generellt har utvecklats positivt genom 
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bland annat ökad livslängd, så har övervikt och fetma ökat de senaste åren. Fler personer 

rapporterar också ett högt blodtryck och rapporten visar på ett ökat stillasittande i samhället 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Användning av interventioner med yoga-praktik kan således 

vara relevant för folkhälsan för att bidra positivt till alla dessa faktorer genom att öka den 

fysiska aktiviteten och bidra till att minska övervikt och fetma samt stödja en viktnedgång. 

Som Smeds (2013) påpekar så är just minskning av påverkbara riskfaktorer för 

livsstilssjukdomar en av de viktigaste insatserna för folkhälsan.  

 

Diskussion om yoga-praktikens omfattning  
I resultatdelen konstaterades att analysen av yoga-praktikens längd och frekvens i förhållande 

till mätbara effekter inte visade på några tydliga mönster, men att en mer omfattande praktik 

på 420 minuter i veckan har visat positiva mätbara effekter på blodtrycket (Netam et al., 

2015; Dhameja et al., 2013). Verrastro (2014) pekar på några svagheter i tidigare forskning 

kring yogans effekter, såsom att det är svårt att jämföra behandlingsmetoderna när yoga-

praktiken kan variera från ansträngande fysisk aktivitet till enbart andningsträning och 

avslappning. Denna översikt har därför valt att fokusera på interventioner med fysisk yoga för 

att underlätta vid jämförelser. Resultatet blev att de studier som inkluderats har en relativt 

jämförbar fysisk praktik på mellan 130 och 450 minuter per vecka. En jämförelse med de 

nordiska näringsrekommendationerna kan göras för att diskutera mängden av fysisk praktik 

(Nordiska Ministerrådet, 2014). Enligt dessa bör vuxna ägna sig åt minst 150 minuters 

medelintensiv träning per vecka, med minst 10 minuter åt gången. Denna mängd fysisk 

aktivitet anses vara tillräcklig för att bidra till att minska livsstilsrelaterade sjukdomar, såsom 

hjärt- och kärlsjukdomar, men ytterligare fysisk aktivitet ökar de positiva hälsoeffekterna 

(Nordiska Ministerrådet, 2014).  Den fysiska praktiken med yoga omfattar flera övningar, 

även andningsövningar, på mellan 130 - 450 minuter per vecka i de artiklar som inkluderats i 

översikten. Det går dock inte att avgöra om interventionerna således kommit upp i den 

rekommenderade omfattningen av träning eller inte och en del av praktiken är förmodligen 

lugnare än medelintensiv träning, då det innebär stillasittande andningsövningar (Wolff et al., 

2016).  

 

Fysisk aktivitet kan idag ges på recept, så kallad FaR, som komplement eller som ersättning 

för annan behandling (FYSS, u.å). Enligt FYSS (u.å) är ett av de områden där fysisk aktivitet 

redan idag kan användas som intervention kopplat till högt blodtryck, hypertoni. I en 

beskrivning från FYSS (u.å) kring vad som kan räknas in som fysisk aktivitet inkluderas även 
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terapeutiska metoder såsom yoga. I Sverige finns det således inga hinder för hälso- och 

sjukvården att redan idag använda sig av interventioner med yoga-praktik för patienter med 

hypertoni. Den otillräckliga fysiska aktiviteten i Sverige idag innebär dessutom höga 

kostnader för samhället. Beräkningar visar att kostnaderna för det kan uppgå till 6 miljarder 

kronor per år, varav högt blodtryck beräknades till 300 miljoner kronor (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011).  

 

Diskussion om kostrådgivning   
Kostrådgivning utgår ifrån det aktuella kunskapsläget om livsmedels påverkan på hälsan och 

risk för sjukdom (Livsmedelsverket, 2015). Det finns också en koppling mellan stress och 

nutrition (Takeda et al., 2004). Enligt de nordiska näringsrekommendationerna finns stor 

möjlighet att påverka riskerna för vanliga kroniska sjukdomar genom förbättrad kost, såsom 

att öka mängden frukt och fiber och minska mängden mättade fetter, samt öka mängden 

fysisk aktivitet (Nordiska Ministerrådet, 2014).  Som utgångspunkt för översikten har 

definitionen av yoga inneburit att det är en holistisk praktik (Taneja, 2014; Papp, 2008). Den 

beskrivs i en av studierna som en livsstil som inkluderar metoder för stresshantering och 

hälsosam vegetarisk kost (Dhameja et al., 2013). Det är således inte förvånande att original-

artiklarna inkluderade kostråd i sin intervention. Resultatet visar att interventioner där detta 

ingick hade positiva mätbara effekter på riskfaktorer för livsstilssjukdomar (Bilaga 2). Det 

gör det dock svårare att dra slutsatser om hur mycket detta påverkar resultatet i form av 

mätbara effekter på blodtrycket, BMI och blodfetter, samt att urskilja vad som är effekter av 

den fysiska yogan. En studie inkluderade en kontrollgrupp som erhöll kostrådgivning, vilket 

resulterade i en liten minskning av BMI och en sänkning av blodtrycket även för den gruppen 

(Dhameja et al., 2013). Samtidigt visar en studie av matvanor i Sverige från 2011 att vuxna 

fortfarande äter alldeles för mycket socker och för lite fiber. Hela åtta av tio åt för mycket 

mättat fett (Livsmedelsverket, 2011). Enligt Livsmedelsverket (2011) är matvanorna inte 

tillräckligt bra ur ett folkhälsoperspektiv och bättre matvanor behövs för att minska risken för 

bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns således goda skäl att inkludera även kostråd i 

de interventioner som genomförs, för att bidra till ökade positiva effekter för folkhälsan.  

 

Diskussion om stresshantering 

Flera av studierna har mätt kortisolutsöndringen i blodet och visade på sänkta stressnivåer. 

Tre av studierna har haft med stresshantering i form av föreläsningar (Yadav et al., 2012; 

Dhameja, et al., 2013; Sarvottam et al., 2013 ). I studien av Cramer et al. (2016)  nämns att 
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stressen minskat som följd av yoga-praktiken. Enligt försäkringskassan så är stressreaktioner 

den vanligaste diagnosen vid sjukskrivning och kvinnor är den mest utsatta gruppen 

(Försäkringskassan, 2016). Det finns dessutom samband mellan hjärt- och kärlsjukdomar och 

stress då de påverkar varandra. Kronisk stress är där kroppen konstant befinner sig i en en så 

kallad kamp-flykt reaktion under lång tid, vilket gör att hjärnan konstant utsöndrar kortisol 

(1177 Vårdguiden, 2017; Voronova, Zhudenkov, Helmlinger & Peskov, 2017). Resultatet i 

översikten tyder på att utövarna av yoga får lära sig olika metoder för stresshantering samt 

andningsövningar, vilket leder till att hjärnan kan slå av från att vara i ett konstant stress läge 

till att återigen fungera som vanligt (Netam et al., 2015). Studien av Yadav et al. (2012) 

informerar om positiva aspekter med stresshantering då det enligt forskarna är 

kostnadseffektivt och applicerbart på stora grupper, samt ger stor effektför individen. .  

 
Diskussion om jämförbara effekter 
Det som tydliggjordes i analysen av resultatet är att merparten av original-artiklarna saknar 

en intervention där kontrollgruppen utövar någon annan typ av fysisk aktivitet. Det går därför 

inte helt att bedöma om den fysiska yoga-praktiken är bättre än någon annan form av fysisk 

aktivitet för att sänka blodtrycket, minska BMI, minska inflammationer eller uppnå andra 

positiva resultat. Ziv et al. (2013) inkluderade visserligen daglig fysisk aktivitet i form av 

promenader i interventionen, men det var en aktivitet som ingick både i yoga-gruppen och i 

kontrollgruppen. Resultatet från den studien visar dock på en tydlig minskning av BMI och 

sänkt blodtryck enbart för yoga-gruppen. Nordiska ministerrådet rekommenderar att den 

vuxna befolkningen bör ägna sig åt minst 150 minuter medelintensiv träning i veckan eller 75 

minuter högintensiv träning i veckan (Nordiska ministerrådet, 2014). Faskunger (2013) 

skriver att studier visar att det som borde vara överkomligt för de flesta vuxna, att vara fysiskt 

aktiva 30 - 60 minuter om dagen, inte uppnås för de allra flesta i världen. Ohälsa och risken 

för kroniska sjukdomar ökar kraftigt vid en stillasittande livsstil (Faskunger, 2013). 

  

Park et al. (2014) har genomfört en litteraturöversikt av randomiserade kontrollerade studier 

med yoga-praktik. De har identifierat 168 studier, varav cirka hälften använde sig av en 

passiv kontroll-grupp. Den andra hälften använde sig av fysisk aktivitet, meditation eller 

rådgivning, men valet av aktivitet för kontroll-grupp har inte motiverats tydligt i studierna. 

De menar att ännu fler studier av yoga med aktiva kontroll-grupper skulle göra det möjligt att 

förstå effekterna av yoga-praktiken på ett bättre sätt. Ett tydligt mönster i denna översikt har 

varit att de studier som inkluderar kostrådgivning visar på positiva resultat, medan de som 
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inte inkluderat detta visar på oförändrade resultat på de riskfaktorer man valt att mäta. 

Således går det inte att utläsa av analysen i denna översikt hur stor effekt den fysiska yoga-

praktiken har haft på de effekter som identifierats. Studier med aktiva kontrollgrupper som 

får ta del av interventioner med annan fysisk aktivitet hade gjort en sådan analys möjlig.  

 

Slutsats 
Litteraturöversikten har beskrivit hur de vanligaste påverkbara riskfaktorerna för 

livsstilssjukdomar påverkas av interventioner med fysisk yoga utifrån fem teman - mätbara 

effekter på riskfaktorer, yoga-praktikens omfattning, kostrådgivning och stresshantering samt 

utifrån att studiedesignen saknade jämförelser med aktiva kontrollgrupper. Merparten av 

original-artiklarna visade på positiva mätbara effekter med yoga som intervention för att 

minska bland annat högt blodtryck. Resultatet indikerar även att en längre yoga-praktik, med 

fler minuter per vecka, ökar möjligheterna för ett positivt resultat. Vidare visar 

interventionerna att kostrådgivning också ökar möjligheterna till att nå positiva mätbara 

effekter för minskat blodtryck och BMI. Möjligheten att använda sig av fysisk yoga som 

intervention i hälso- och sjukvården finns redan idag genom FaR och denna översikt kan ge 

stöd till att fortsatt användning av fysisk yoga för personer med övervikt och högt blodtryck. 

Kostrådgivning kan tydligt bidra till de positiva effekterna om det inkluderas i 

interventionerna. Framtida forskning bör dock fokusera på att genomföra studier som jämför 

yoga-praktiken med någon annan form av intervention som inkluderar annan fysisk aktivitet, 

genom en aktiv kontroll-grupp. Detta skulle bidra ytterligare till att analysera yogans effekter 

i förhållande till andra insatser som redan är välkända för att bidra positivt till att minska 

riskfaktorer för livsstilssjukdomar, såsom regelbunden fysisk aktivitet och hälsosamma 

matvanor. En sådan analys är viktig för att öka möjligheterna att hitta effektiva och 

kostnadseffektiva interventioner inom hälso- och sjukvården. Enligt Statens folkhälsoinstitut 

(2011) har samhället enorma kostnader för livsstilsrelaterad ohälsa och fysisk inaktivitet och 

således bör insatser som kan bidra till att minska detta prioriteras. Denna översikt visar att 

fysisk yoga-praktik i kombination med kostråd kan bidra till att minska de vanligaste 

riskfaktorerna för livsstilssjukdomar. Detta är kopplat till de vanligaste orsakerna till dödsfall 

i världen (WHO, 2017). Slutsatsen är således att yogan fortsatt bör ha hög prioritet som 

forskningsområde och som intervention för att bidra till att minska samhällets kostnader och 

stödja folkhälsan.  
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överviktiga och feta 

för att se om det har 

någon påvisad 

effekt.  

Vid övervikt och 

fetma finns risk för 

insulinintolerans 

som kan leda till 

diabetes.  

Indien *34 st i 

yogagrup

p. 

*Medelål

der 36år 

Effects of 1-

year yoga on 

cardiovascular 

risk factors in 

middle-aged 

and older 

adults with 

metabolic 

syndrome: a 

randomized 

trial. 

Siu PM, Yu 

A, Benzie 

F. & Woo J. 

2015 Diabetol

ogy & 

Metaboli

c 

Syndrom

e 

 Studien utförd på 

vuxna med 

metaboliskt 

syndrom. Fetma med  

BMI över 

23,deltagarna har  

hypertoni, förhöjda 

blodsocker nivåer, 

förhöjda 

triglycerider,samt  

kolesterol med hög 

densitet.  

Kina *182 St - 

84 i 

Yoga-

gruppen 

och 98 i 

kontroll-

gruppen. 

*Medelål

der 56år 
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Impact of yoga 

on blood 

pressure and 

quality of life 

in patients with 

hypertension - 

a controlled 

trial in primary 

care, matched 

for systolic 

blood pressure. 

Wolff M, 

Sundquist 

K, Larsson 

Lönn S, 

Midlöv P. 

2013 BMC  

Cardiova

scular 

Disorder

s  

Hypertoni - del av 

gruppen medicinerar 

redan. Personer med 

hypertoni i ålder 20-

80 år Hypertoni är 

en mycket vanlig 

sjukdom i världen. 

Sverige *83 st - 

Yogagru

pp 1. 

Yogagru

pp 2. 

Kontroll

grupp. 

*Medelål

der 65år 

Effect of a 16-

week Bikram 

yoga program 

on heart rate 

variability and 

associated 

cardiovascular 

disease risk 

factors in 

stressed and 

sedentary 

adults: A 

randomized 

controlled trial. 

Hewett, Z. 

L., Pumpa, 

K. L., 

Smith, C. 

A., Fahey, 

P. P., & 

Cheema, B. 

S. 

2017 BMC 

Comple

mentary 

& 

Alternati

v 

Medicine 

Bikram yoga en 

form av hatha yoga 

som utförs i 40 

gradig värme, i 90 

min består av asanas. 

Studien pågår i 16 

veckor. På stressade, 

stillasittande vuxna. 

kronisk psykologisk 

stress är kopplad till 

utsatt risk för 

kardiovaskulära 

sjukdomar.  

Australi

en 

*68 st- 

yogagrup

p -29. 

Kontroll

grupp - 

34. 

*Medelål

der 37år  

Yoga's effect 

on 

inflammatory 

biomarkers 

and metabolic 

risk factors in 

a high risk 

population - a 

controlled trial 

in primary 

care. 

Wolff, M., 

Memon, A., 

Chalmers, 

J.P., 

Sundquist, 

K. & 

Midlöv, P.  

2015 BMC 

Cardiova

scular 

Disorder

s  

Medverkande har 

hytertoni och 

majoriteten 

överviktiga. 

Undersökning av 

inflammatoriska 

biomarkörer, såsom 

IL-6 och 

metaboliska 

riskfaktorer.  92% 

tog redan 

blodtryckssänkande 

mediciner.  

Sverige *83 st- 

yogragru

pp 1  - 

28. 

Yogagru

pp 2 - 

28. 

Kontroll

grupp - 

27. 

*Medelål

der 65 år 
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Adiponectin, 

interleukin-6, 

and 

cardiovascular 

disease risk 

factors are 

modified by a 

short-term 

yoga-based 

lifestyle 

intervention in 

overweight 

and obese 

men. 

Sarvottam, 

K., Magan, 

D., Yadav, 

R. K., 

Mehta, N., 

& 

Mahapatra, 

S. C.  

2013 The 

Journal 

of 

alternativ

e and 

complem

antary 

medicine 

Studien är gjord på 

övervikta och feta 

män. Mätning görs 

på IL-6. 

Korttidsstudie, där 

enbart 30 st 

avslutade studien. 

Inkluderade 

gruppdiskussioner, 

föreläsningar och 

individuell 

rådgivning. 

Medverkande fick 

inte ta anti-

inflammatoriska 

läkemedel. 

Indien *51 - 

yogagrup

p 51 

*Medelål

der 39 år 

Efficacy of a 

short-term 

yoga-based 

lifestyle 

intervention in 

reducing stress 

and 

inflammation: 

preliminary 

results. 

Yadav, R. 

K., Magan, 

D., Mehta, 

N., Sharma, 

R., & 

Mahapatra, 

S. C.  

2012 The 

Journal 

of 

alternativ

e and 

complem

antary 

medicine 

Medverkande med 

övervikt/fetma och 

inflammationer. 

Notera att 15 

personer redan har 

diagnosen diabetes. 

Interventionen 

inkluderar 

föreläsningar om 

kost och 

stresshantering. 

Oklart om 

medverkande 

medicinerar.   

Indien *86 st- 

yogagrup

p. 

*Medelål

der - 40 

år.  

Therapeutic 

Effect of Yoga 

in Patients 

with 

Hypertension 

with Reference 

to GST Gene 

Polymorphism.

. 

Dhameja, 

K., Singh, 

S., Mustafa, 

M. D., 

Singh, K. 

P., 

Banerjee, B. 

D., 

Agarwal, 

M., & 

Ahmed, R. 

S. 

2013 The 

Journal 

of 

alternativ

e and 

complem

antary 

medicine 

Personerna i studien 

har högt blodtryck 

samt flera ett högt 

BMI. Yoga ses som 

en livsstilsförändring 

och interventionen 

inkluderade 

information om kost 

och nutrition. 

Partnern med på 

samtal om kost och 

stresshantering. 

Kontrollgruppen fick 

råd om att förändra 

sin kost.  

Indien *60 st -

Yogagru

pp 30. 

Kontroll

grupp- 

30. 

*Medelål

der 49 år.  
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An assessment 

of a sequence 

of yoga 

exercises to 

patients with 

arterial 

hypertension. 

Mizuno, J., 

& Monteiro, 

H. L. 

2013 Journal 

of 

Bodywor

k & 

Moveme

nt 

Theriapi

es  

Personer med högt 

blodtryck 

medverkade i 

studien, där ca 

hälften var 

överviktiga. Mycket 

detaljerad 

beskrivning av 

praktiken med vilka 

övningar som 

utfördes. Oklart om 

medverkande 

medicinerade eller 

ej. 

Brazilie

n 

*33 st- 

Yogagru

pp 17. 

Kontroll

grupp - 

16. 

*Medelål

der 67/62 

år.  

Impact of a 

short home-

based yoga 

programme on 

blood pressure 

in patients with 

hypertension: a 

randomized 

controled trial 

in primary care 

Wolff, M. 

Rogers, K., 

Erdal, B.,  

Chalmers, 

J.P., 

Sundquist, 

K.& 

Midlöv, P. 

2016 Journal 

of 

Human 

Hyperten

sion 

Personer med högt 

blodtryck 

medverkade i 

studien. Även 

livskvalitet, QOL 

och upplevd stress 

undersöktes. 

Medverkande hade 

medicinering under 

interventionen som 

ej fick ändras. 

Mycket mjuk 

praktik, sittande 

övning och fokus på 

andingsövningar.   

Sverige *191 st - 

Yogagru

pp - 96. 

Kontroll

grupp - 

95. 

*Medelål

der - 

64,7 år.  

Comprehensiv

e Approach to 

Lower Blood 

Pressure 

(CALM-BP): a 

randomized 

controlled trial 

of intervention 

Ziv, A., 

Vogel, O., 

Keret, D., 

Pintov, S., 

Bodenstein 

E., 

Wolkomir, 

E., 

Doenyas, 

K., 

Mirovski, 

Y. & Efrati 

S. 

2013 Journal 

of 

Human 

Hyperten

sion 

Personer med högt 

blodtryck 

medverkade i en 

studie med 

jämförande grupper 

där yoga 

kostrådgivning och 

promenader 

jämfördes med 

kostråd och 

promenader 

Israel  *113 st – 

Yogagru

pp 58. 

Kontroll

grupp – 

55. 

*Medelål

der 57 år.  
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BILAGA 2. Resultattabell teman för analysen  

FÖR-

FATTARE 

INTER-

VENTIONEN 

RESULTAT KOSTRÅD STRESS-

HANTER

ING 

STUDIE-

DESIGN 

Cramer H., 

Thoms 

M,S., 

Anheyer D., 

Lauche R. 

& Dobos G. 

*12 vekors 

intervention. 

*2 gånger i 

veckan 90 

min.  *180 

min/veckan 

*Blodtryck - 

oförändrat. 

*Vikt och BMI 

- minskat. 

Upplevd stress 

minskar. 

JA NEJ RCT 

Netam R, 

Yadav RK, 

Khadgawat 

R, 

Sarvottam 

K, Yadav R. 

* 30 dagar 

intervention. * 

7 gånger i 

veckan 60 

min. (10 dagar 

klasser, sedan 

hemma). *420 

min/veckan 

*Blodtryck - 

sänkt.  

*Blodsocker - 

sänkt. 

*Insulinvärden 

- sänkt. *BMI - 

sänkt . 

*Blodfetter - 

sänkt. IL6 - 

sänkt. 

JA - minska 

alkoholkonsu

mtionen och 

öka intaget 

av frukt och 

grönsaker. 

Familjemedle

mar 

uppmuntrade

s att delta. 

NEJ PILOTSTU

DIE 

Siu PM, Yu 

A, Benzie F. 

& Woo J. 

* 1 år 

intervention. 

*3 gånger i 

veckan i 60 

min. *180 

min/veckan.  

*Blodtrycket - 

sänkt. 

NEJ NEJ RCT 

Wolff M1, 

Sundquist 

K, Larsson 

Lönn S, 

Midlöv P. 

* 12 veckor 

intervention. * 

7 gånger i 

veckan 30 

minuter. *210 

- 240 

min/vecka.  

*Blodtrycket - 

oförändrat, 

ingen ökning 

av QOL (grupp 

1). Viss 

sänkning 

grupp 2, QOL 

ökade. 

NEJ NEJ Kontrollera

d Öppen 

Klinisk 

Studie. 

Hewett, Z. 

L., Pumpa, 

K. L., 

Smith, C. 

A., Fahey, 

P. P., & 

Cheema, B. 

S. 

*16 veckor 

intervention. 

*3 - 5 gånger i 

veckan 90 

min. *270 min 

- 450 

min/veckan. 

(lågt 

deltagande) 

*Blodtryck. 

Inga större 

skillnade 

mellan 

grupperna i 

blodtryck. 

ingen större 

skillnad mellan 

grupperna i 

kolesterol. 

Ingen större 

skillnad i BMI 

mellan 

grupperna. 

Lågt 

NEJ, men för 

matdagbok 

NEJ RCT 
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deltagande i 

yoga klasserna 

uppges ligga 

bakom 

resultaten. 

Wolff, M., 

Memon, A., 

Chalmers, 

J.P., 

Sundquist, 

K. & 

Midlöv, P. 

* 12 veckor 

intervention. 

*7 gånger i 

veckan 30 

minuter. *210 

- 240 

min/vecka.  

* Blodsocker - 

neutralt, ingen 

effekt. *IL-6 - 

ingen större 

effekt. 

Blodfetter 

(triglycerider)- 

ingen större 

effekt. 

NEJ NEJ Kontrollera

d Öppen 

Klinisk 

Studie. 

Sarvottam, 

K., Magan, 

D., Yadav, 

R. K., 

Mehta, N., 

& 

Mahapatra, 

S. C. 

*10 dagar 

intervention.*

5 gånger i 

veckan 60 min 

per gång. *300 

min/vecka.  

*Blodtrycket - 

sänkt SBP 4%. 

* IL- 6 sänkt 

43%. * BMI - 

sänkt 2%. 

*Blodfetter 

(triglycerider) 

- oförändrade. 

JA - 

vegetarisk 

kost 

rekommender

as 

JA Icke-

randomisera

d klinisk 

studie (pre-

post) 

Yadav, R. 

K., Magan, 

D., Mehta, 

N., Sharma, 

R., & 

Mahapatra, 

S. C. 

*10 dagar 

intervention.*

5 gånger i 

veckan 60 min 

per gång. *300 

min/vecka.  

*IL- 6 - sänkt 

10%. *Kortisol 

(stresshormone

t) - sänkt 13%.  

BMI - 

rapporteras ej. 

JA- Samtal 

om kost och 

nutrion. 

JA Prospective 

study (pre-

post) design 

(prel. res) 

Dhameja, 

K., Singh, 

S., Mustafa, 

M. D., 

Singh, K. P., 

Banerjee, B. 

D., 

Agarwal, 

M., & 

Ahmed, R. 

S. 

*42 dagar 

intervention. 

*7 gånger i 

veckan 60 

minuter per 

gång. *420 

min/vecka.  

*Blodtrycket - 

sänkt SBP 

3,5%. *BMI - 

sänkt 1,4%. 

*GST protein - 

ökat 12,5% 

(positivt på 

oxidativ 

stress). 

JA - Samtal 

om kost och 

nutrition. 

JA Icke-

randomisera

d klinisk 

studie (pre-

post) 

Mizuno, J., 

& Monteiro, 

H. L. 

*4 månader 

intervention. 

*3 gånger i 

veckan 90 

minuter per 

gång. *180 

min/veckan.  

*Blodtrycket - 

sänkt. 

*Blodsocker - 

sänkt. 

*Blodfetter - 

sänkt. *BMI - 

oförändrat.  

(kan ej räkna 

ut %). 

NEJ NEJ Kvasi-

experimente

ll 
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Wolff, M. 

Rogers, K., 

Erdal, B.,  

Chalmers, 

J.P., 

Sundquist, 

K.& 

Midlöv, P. 

*12 veckors 

intervention. 

*7 gånger i 

veckan 30 

minuter per 

gång. *210 

min/veckan.  

*Blodtrycket - 

ingen effekt 

(både YG och 

KG sänkte). 

*Psykisk hälsa 

- förbättrad. 

*QOL - vissa 

delar 

förbättrade. 

NEJ NEJ RCT 

Ziv, A., 

Vogel, O., 

Keret, D., 

Pintov, S., 

Bodenstein 

E., 

Wolkomir, 

E., Doenyas, 

K., 

Mirovski, 

Y. & Efrati 

S. 

*16 veckors 

intervention. 

*1 gånger i 

veckan 60 

minuter per 

gång. 10 

minuter om 

dagen. *130 

min/veckan. 

Promenader 

dagligen 

*Blodtrycket - 

Sänkt. BMI - 

Sänkt. 

Kontrollgrupp 

med promenad 

och diet - 

oförändrat.  

JA JA RCT 

 

 


