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Sammanfattning
Syfte och frågeställningar
Syftet är att studera om yoga kan minska stress hos domstolshandläggare vid mark- och
miljödomstolen i nacka tingsrätt. Frågeställning: Kan fyra veckors yoga reducera stress hos
domstolshandläggare på Nacka tingsrätt? Den sekundära frågeställningen är: Finns det ett
samband mellan den självuppskattade stressen och de fysiologiska testerna?

Metod
För att få bästa möjliga pålitlighet har två olika enkäter samt två olika fysiologiska tester
används före- och efter interventionen. Enkäter som användes var PSS10 som mäter stress
och KEDS som mäter utmattning. De fysiologiska testerna består av blodtryck och puls.
Interventionen bestod av 2 yogapass i veckan under en period på 4 veckor för
kontorsanställda på Nacka tingsrätt.

Resultat
Testpersonerna skattade sig 11% bättre på Perceived Stress Scale (p=0,034) med samt utan
bortfall. En förbättring kan ses på utmattningsenkäten där testgruppen utan bortfall
förbättrades med 30% dock utan att signifikant data (p=0,081). Däremot hade testgruppen
med bortfall en signifikant förbättring med 33,33% (p=0,049). De fysiologiska testerna
(blodtryck och puls) visar inget förbättrat värde efter yogan. Urvalet bestod av: Utan bortfall 10 deltagare där medelåldern var 37,8 år. Med bortfall - 9 deltagare där medelåldern var 38,2
år. Det var 1 man och 9 kvinnor.

Slutsats
Kontorsanställda deltog i ett 4 veckors yogaprogram där de reducerade den självupplevda
stressen. Däremot var ingen skillnad i fysiologiska faktorer efter yoga funnen. Eftersom de
fysiologiska testerna inte visar ett samband med yogan utesluts ett cross-sectional samband.
Mer forskning behövs för att kunna urskilja om de fysiologiska faktorerna kan påverkas av
yoga.

Abstract
Purpose and aims
In the present study we address if yoga can reduce stress in court administrators at the Land
and Environmental Court at Nacka District Court. The following research questions were
pursued: Can four weeks of yoga reduce stress in court administrators at Nacka District
Court? The secondary research question is: Is there a cross-sectional relationship between
perceived stress and the physiological tests?

Method
In order to get the best possible reliability, two different questionnaires and two different
physiological tests have been used before and after this intervention. Questionnaires used
were PSS10 that measures stress and KEDS that measures fatigue. The physiological tests
was blood pressure and heart rate. The intervention consisted of 2 yoga sessions a week for a
period of 4 weeks for office employees at Nacka District Court.

Results
The participants improved by 11% on the Percieved stress scale (p = 0, 034) with and without
statistical loss An improvement can be seen on the fatigue-questionnaire where the test group
without statistical loss by 30%, but without significant data. However, the test group with
statistical loss had a significant improvement with 33.33% (p = 0.049). The physiological
tests (blood pressure and heart rate) show no improvement after the yoga. The study
population consisted of: statistical loss 10 participants with mean age 37.8 years. With
statistical loss 9 participants with mean age 38.2 years. The study population consisted of 1
man and 9 women.

Conclusions
Office employees took part in a 4-week yoga program and reduced perceived stress.
However, no difference in physiological factors after yoga was found. Since the physiological
tests do not show a connection with yoga, a cross-sectional connection is ruled out. More
research is needed to be able to distinguish whether the physiological factors can be improved
by yoga.
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1 Inledning
1.2 Bakgrund
Författarna till denna studie medverkade tidigare i en liknande interventionsstudie med yoga,
som fick signifikanta resultat på kort tid. Det gjorde så att intresset väcktes för att se om ett
liknande upplägg skulle kunna gå att överföra till en högpresterande arbetsplats och en mer
generell vardag, samt vilka resultat det skulle kunna medföra. Därifrån hämtades alltså
inspirationen till den här studien, dess syfte och frågeställningar. Med den här uppsatsen ska
således författarna kunna fördjupa sig i ämnet och se om upplägget går att överföra till i det
här fallet kontorsanställda på Nacka Tingsrätt.

Enligt försäkringskassan har en stor ökning skett av sjukskrivningar för psykiatriska
diagnoser, från 82 000 till 139 000 under perioden 2010–2015, och den vanligaste orsaken till
sjukskrivning i Sverige har sedan 2014 varit just psykiatriska diagnoser. Många diagnoser kan
klassas som psykiatriska och bland dem hör stressrelaterade diagnoser hemma.
Anpassningsstörningar och stressreaktioner var under 2015 de vanligaste psykiatriska
diagnoserna att bli sjukskriven på grund av och utgjorde 49 procent av de startade sjukfallen.
Mellan 2010 och 2015 var det även dessa diagnoser som ökade mest från 31 000–68 000
stycken, vilket innebär en ökning på 119 %. (Försäkringskassan 2016) Samhället har med det
ett stort behov av att detta utforskas mer då det skulle vara billigare att handla preventivt
innan sjukdomen bryter ut istället för att behandla sjukdom efter som kostar samhället mycket
mer.

Tidigare har en interventionsstudie av samma författare utförts som studerade om 4 veckors
lärarledd yoga kunde minska stressen hos kvinnliga handbollsspelare från Tumba Handbolls
damlag för säsongen 18/19. Där användes två självskattningsenkäter för att mäta stress
(KEDS och PSS10) före och efter interventionen. Dessa kommer även användas i den här
studien. Innan interventionen startade var det 11 av 14 testpersoner som låg i riskzonen för
utmattningssyndrom på KEDS, medelvärdet var 22,50. Efter 4 veckors yoga sjönk
medelvärdet till 17,50 och det var 6 av 14 som låg i riskzonen för utmattningssyndrom. Det
blev en totalt signifikant förbättring med 22% på KEDS-enkäten. På enkäten PSS10 var
medelvärdet innan 4 veckors yoga 22,08, efteråt var medelvärdet 19,42 vilket innebär en
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förbättring med 12%. 12 av de 12 testpersonerna som svarade på enkäten förbättrade sina
resultat eller låg kvar på samma poäng efter yogan. Resultatet var signifikant.

Förutom ovan nämnda självskattnings enkäter har även fysiologiska tester såsom blodtryck
och puls mätts för att se om det finns något samband mellan den självupplevda stressen och
de fysiologiska aspekterna.

1.3 Stress på arbetsplatsen
Normalt är stress en respons som är nödvändig för att överleva till exempel vid hotfulla
situationer som kräver fysisk aktivitet. I dagens samhälle handlar dock stress snarare om
påfrestningar under och i vardagen bland annat kan en individ ”ha många bollar i luften”.
Denna typ av stress behöver inte vara skadlig, så länge kroppen får återhämta sig mentalt
samt fysiskt. Däremot om stressen blir långvarig utan att kroppen får chans till återhämtning
kan stressrelaterad ohälsa utvecklas och kan visa sig fysiskt, psykiskt och/eller kognitivt.
(Wiegner, 2017)

Stressorer är individuellt och skiljer sig från person till person och är faktorer som gör att en
individ känner sig stressad. När känslan av att de upplevda eller faktiska kraven överstiger de
resurser individen har för att kunna hantera dem i samband med låg grad av återhämtning kan
stressen vara skadlig. Det kan komma allt från en hög grad arbetsbelastning, ekonomiska
problem, ständig oro för sjuka anhöriga med mera. Värk i nacke och axlar, trötthet,
sömnstörningar, hjärtklappning och huvudvärk är exempel på fysiska symptom som stress
kan vara orsaken till. Exempel på psykiska symptom som stress kan orsaka är bland annat
hopplöshetskänsla, oro och panikångestattacker, samt kognitiva symptom som
minnessvårigheter, svårt att hålla många bollar i luften och allmän försämrad kognition.
(Wiegner, 2017)

Marginalerna både hemma och på jobbet minskar i dagens samhälle. Det i samband med brist
på återhämtning har psykisk ohälsa blivit om inte till och med den vanligaste anledningen till
sjukskrivning och en stor del av dessa är stressrelaterade. Det upplevs vara viktigare att vara
lyckad än att må bra och det finns ofta tydliga kopplingar till arbetssituationen. Enligt en
forskningsöversikt, som Statens beredning för medicinsk utveckling (SBU) gjorde redan
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2014, så utvecklar individer som upplever att de har osäkra anställningar eller pressande jobb
fler symptom för depression och utmattningssyndrom. (SvD, 2015)

1.4 Yoga
Yoga är en gammal aktivitetsform som ursprungligen kommer från Indien, som används både
som mental och fysisk träning. Målet med yoga är att finna inre ro genom att skapa en balans
mellan kropp och själ via andningen, olika kroppspositioner samt meditation. Med rätt
andning har det visat sig att stressen kan minska och därför är också andningen en viktig del.
Inom yoga utförs andningen både in och ut genom näsan. Yoga kan minska stress och
spänningar fysiskt, mentalt och emotionellt samt även ge ökad styrka och rörlighet (Torstveit
& Bø 2008 s.116).

Under fysisk aktivitet ökar serotonin, noradrenalin, dopamin och
endorfinproduktionen/upptaget i hjärnan. Stresshormonet kortisol minskar inte i kroppen vid
regelbunden fysisk aktivitet däremot förbättras hypofysen- och hypotalamusfeedbackhämning. Detta innebär att vid regelbunden fysisk aktivitet ökar hjärnans motståndskraft mot
kortisolets negativa effekter (lika med mer stresstålig). (Fyss 2017, s 60–62) Studier har visat
att yoga kan öka serotonin, noradrenalin och dopaminproduktionen och upptaget i hjärnan.
Dessa signalsubstanser stimulerar till en ökad nervcellsnybildning i hippocampus, den del av
hjärnan som står för stora delar av minne och inlärning. Signalsubstansen kortisol som är
förknippat med stress minskar cellnybildningen i denna del av hjärnan vilket kan leda till att
stressade och deprimerade individer har mindre hippocampus. (Fyss 2017, s. 366)

2 Kunskapsöversikt
2.1 Existerande forskning
Forskning har visat att yoga kan ha goda effekter såväl fysiskt som psykiskt. I en studie från
Australien där deltagarna utförde yoga under 10 veckor gav resultat att deltagarnas stress,
ångest och livskvalité förbättrades (Smith et al 2007). I en studie från Kina där deltagarna
deltog i yoga under 12 veckor sågs en förbättring på kondition, muskulär styrka och
uthållighet samt rörlighet (Lau et al 2015). Enligt en annan studie på 24 kvinnor som ansågs
vara mentalt belastande sågs, efter de utfört yoga i 3 månader 2 ggr/vecka, att kortisolhalten
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(stresshormon) hade minskat signifikant efter träningsperioden. Deltagarna hade signifikanta
förbättringar i upplevd stress (Michalsen et al. 2005).

En systematisk översyn och meta-analys av randomiserade kontrollerade studier som gjordes
2017 visade att yoga har god inverkan på stresshämmande effekter på fysiologisk stress.
Exempel på sådant är minskade kortisolnivåer i blodet, minskad hjärtfrekvens och cytokiner.
(Pascoe et al. 2017)

En annan metaanalysstudie från USA, som publicerades 2012 visar att yoga kan vara en
bidragande faktor till att stressade individer upplever en minskad stress efter att de har utfört
yoga. Det var 35 studier som sågs över och 25 av dessa hade signifikant data som visade att
stress och eller ångestsymptom minskade efter en yogaintervention. Många av dessa studier
hade begränsningar såsom små populationer och frånvaro av kontrollgrupp samt brist på
randomisering. Av dessa 35 studier var det endast 14 stycken som mätte fysiologiska
parametrar för stress och ångest. (Smith et al. 2007)

2015 publicerades en randomiserad kontrollerad studie från Taiwan som hade som syfte att
undersöka effekterna av yogakurser på arbetsrelaterad stress, stressanpassning och autonom
nervfunktion. Denna studie kunde påvisa signifikanta resultat i den självupplevda
arbetsrelaterade stressen och stressanpassning. Detta mättes före och efter den 12 veckor
långa interventionen och jämfördes med kontrollgruppen som inte avslöjade några
signifikanta förändringar. (Lin et al. 2015) Lin et al. 2015 var den enda studien som
påträffades utan signifikanta förändringar vid jämförelse. Det var svårt att hitta studier som
inte delar positiva utslag eller som motsäger att yoga har en viss effekt på stress.

Sammanfattningsvis kan man säga att kunskapen som finns idag om stressreducering och
korrelationen med yoga är relativt sammanstämmande då de studier som är nämnda ovan,
tyder på en viss inverkan på stress. Det som skiljer studierna åt är hur stressen har mätts.
Vissa studier har sett på de fysiologiska aspekterna medan andra enbart fokuserat på den
självupplevda stressen. Det finns även de studier som har lyckats fånga in båda aspekterna,
alltså både fysiologiska tester samt den självupplevda stressen. Att det behövs mer forskning
inom området och längre interventioner är de flesta överens om.
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3 Syfte
Syftet är att studera om yoga kan användas som prevention mot stress hos
domstolshandläggare på Nacka Tingsrätt. Den aktuella studien bygger på författarnas tidigare
erfarenhet av att studera effekterna av yoga på mental hälsa i en annan målgrupp. Genom
samma enkätundersökningar men med tillägg av fysiska tester (mätning av blodtryck och
puls) ska det studeras om den självupplevda stressen, blodtryck och puls minskat efter 4
veckor med ledarledd yoga. Den primära frågeställningen som studien utgår ifrån är: Kan 4
veckors yoga reducera stress hos domstolshandläggare på Nacka tingsrätt? Och den sekundära
frågeställningen är: Finns det ett cross-sectional samband mellan den självuppskattade
stressen och de fysiologiska testerna?

4 Metod
4.1 Deltagare
Gruppen som deltog i den här studien var en grupp på 10 domstolshandläggare på Nacka
tingsrätt med en medelålder på 35 år. Dessa rekryterades via personliga kontakter på Nacka
tingsrätt från en annan avdelning, via högsta lagmannen till personal och HR-avdelningen
som tog ut 2 stycken likvärdiga avdelningar. Just dessa avdelningarna valdes ut på grund av
att de redan hade kända problem med stress, då de under lång tid fått hantera sjukskrivningar
med stress som anledning bland annat på grund av arbetsbelastningen. Cheferna för dessa
avdelningar valde i sin tur ut vilka 5 personer från varje del som borde delta. Den slutliga
gruppen var inte van vid yoga och endast få av dem hade provat träningsformen tidigare.
Aktivitetsnivån bland individerna var blandad och större delen av gruppen uttryckte att fysisk
aktivitet var svårt att hinna med.

4.2 Yoga som fysisk aktivitet
Deltagarna utförde yoga i 4 veckor, från vecka 48–51, i en lokal som fanns på arbetsplatsen 2
gånger/vecka. Passen var mellan 35–45 minuter långa och utövades oftast under tisdagar och
torsdagar vid 10-tiden. För att öka deltagandet och ta bort en del av stressen samt behovet av
att planera, var tiderna anpassade efter avdelningarnas scheman och blev inlagda som
obligatoriska möten i deltagarnas kalendrar av deras avdelningschefer. Målet med yogan var
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att det skulle vara en avslappnande träningsform för att minska stress och släppa spänningar i
kroppen. Under passen användes samma basprogram med övningar som användes i den
tidigare studien, men att vissa övningar byttes ut för att få variation samt progression i
träningen. De olika positionerna skedde liggandes, sittandes och ståendes samt att ett starkt
fokus hela tiden låg på andningen. Tanken var att en högtalare med lugnande musik även
skulle användas för att förstärka upplevelsen, men på grund av krånglande teknik och önskan
från deltagarna så togs det bort. Inspirationen har tagits från denna Youtube video:
https://www.youtube.com/watch?v=WpJNa-9dNOc&feature=share&fbclid=IwAR3a5yNxorH8l29Oy0e4SJydC6mUKjtlNUwTVDK_4IPm0Y1jnH0LexwDXA

4.3 Hälsoenkäter och fysiologiska tester
Två olika enkäter (som båda är validerade) och som användes i den tidigare studien användes
även vid denna studie för att se eventuella resultat av yogan. Den ena enkäten heter KEDS
(Karolinska Exhaustion Disorder Scale) och är en självskattningsenkät där individen graderar
sin upplevelse av de stressrelaterade symptom denne upplevt de senaste 2 veckorna med hjälp
av 9 stycken frågor. Frågorna berör minne, koncentrationsförmåga, uthållighet, kroppslig
uttröttbarhet, överkänslighet för sinnesintryck, sömn, återhämtning, irritation, ilska samt
upplevelse av krav. Varje fråga i enkäten ger 0–6 poäng och alla frågor har sju svarsalternativ
som varierar beroende på fråga. Gränsvärdet för utmattningssyndrom är 18 poäng. Det lägsta
resultatet som går att få är 0 och det högsta är 54. (Beseér et al 2014)

Den andra enkäten som också är en självskattningsenkät heter PSS10 (Perceived stress-10)
och mäter självupplevd generell stress genom 10 stycken frågor. Frågorna har svarsalternativ
från 0–4 poäng och alternativen är samma vid varje fråga. Alternativen ser ut på så sätt:
0=Aldrig, 1=Nästan aldrig, 2=Ibland, 3=Ganska ofta och 4=Väldigt ofta. Ju högre poäng i
enkäten individen får, desto mer stressad skattas den individen att vara. Det finns ingen cutoff gräns för denna enkät, man använder den snarare som ett generellt mått. (Nordin &
Nordin, 2013)

Även kroppsliga symptom av stress som blodtryck och puls har mätts hos varje individ, till
skillnad från den tidigare studien, då det kan visa om även fysiska symptom kan påverkas.
Till det användes det en automatisk blodtrycksmätare med manschett som lånades av GIH av
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märket Omron M2 Classic. Enkäterna, blodtrycks- och pulsmätningarna skedde innan
interventionen samt efter interventionen i samband med det sista yogapasset. För att
standardisera det så mycket som möjligt fick deltagarna sitta och vila i 10 minuter innan
blodtryck och puls mättes, enligt allmänna rekommendationer (Vårdguiden, 2017). Alla
deltagare fick även sitta kvar på den stolen de satt och vila på medan testerna togs.
Tidpunkten för de fysiska testerna togs under en arbetsdag när testpersonerna har arbetat ett
par timmar och skall arbeta ett par timmar till, vid både för- och eftertesterna. Däremot kunde
de inte tas vid exakt samma tidpunkt på dagen, vilket enkäterna kunde.

4.4 Validitet och reliabilitet
Den första enkäten KEDS är validerad och kan med hög sensitivitet och specificitet skilja
mellan friska personer, personer med utmattningssyndrom och/eller personer som löper risk
att drabbas av utmattningssyndrom. Gränsvärdet för utmattningssyndrom har en sensitivitet
och specificitet på 95%. (Beseér et al 2014)

PSS10 har visat god intern validitet och god konstruktvaliditet för ångest, depression samt
fysisk och psykisk utmattning. Översättningen har dock ännu inte testats för “test-retestreliabilitet”. (Nordin & Nordin, 2013)

Blodtrycksmätaren Omron M2 Classic är kliniskt godkänd och validerad, samt
överensstämmer med European Society of Hypertension´s standard (Omron healthcare).

4.5 Data-analyser
Förtesterna jämfördes med eftertesterna för att se om yogan resulterat i någon skillnad, samt
om det finns ett samband mellan den självupplevda stressen och de fysiologiska testerna.
Oavsett avhopp har resultaten räknats in från hela gruppen (ITT-analys, vilket innebär
Intention To Treat). Genom det sättet att analysera blir resultaten realistiska, eftersom det ser
ut så i verkligheten - alla deltagare deltar inte vid varje tillfälle. Samtidigt räknas även
resultaten in enbart från de som har deltagit vid alla passen (traditionell analys, per protocol),
för att på så sätt få en mer nischad syn på yogans faktiska effekter på stress. Det program som
användes för att få fram detta va SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), där
statistiska metoder som parat t-test användes till att få fram de olika resultaten för de olika
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analyserna och syftena. Genom detta program kunde även korrelationen beräknas och
eventuella samband göras tydliga.

4.6 Etiska aspekter
Det hölls ett informationsmöte för deltagarna angående studiens syfte och metod innan
studiens start och innan första yogapasset. Under det mötet tydliggjordes det att deltagarna
hade möjlighet att utan orsak under studiens gång avbryta sin medverkan enligt GIH:s policy.
Enkäterna var elektroniska och besvarades före respektive efter interventionen. För att
deltagarna skulle behålla sin anonymitet kodades varje individs resultat och endast en av
testledarna har haft tillgång till kodningen för att säkerställa att deltagarnas svar inte kan
härledas till deras identitet. Även detta togs upp och tydliggjordes under informationsmötet.
Yogan utfördes av samma testledare och passen utformades så att alla deltagarna kunde delta
oberoende av erfarenhet. Endast en testledare hade tillgång till kodningen. Efter att
informationsmötet hade hållits fick deltagarna skriva under att de fått information om studien
och godkänna att de skulle delta (enligt GIH:s rutiner och policy).

Beroende på hur deltagarna tillfrågades att vara med kan det utifrån etiska aspekter haft en
påverkan hur frågan har ställts och av vem. I detta fall handplockades personer av 2
avdelningschefer som tog 5 personer var från sina avdelningar som de ville skulle delta.
Deltagarna tillfrågades av samma chefer muntligt ansikte mot ansikte. Det kan ha påverkat
det fria valet att faktiskt vara med. Hur man än vrider och vänder på det blir deltagarna
tillfrågade på sin arbetsplats, dessutom av sin närmsta chef, blivit tillsagda att de anses
behöva delta och inte sökt sig till studien själva. Med tanke på det kan en känsla av skyldighet
mot en överordnad att delta, visa förbättring och engagemang påverka studien då den inte
görs 100 procent för egen vinnings skull. Dessutom var det många fler än de som blev
tillfrågade som velat vara med men på grund av brist av plats och tid nekades de deltagande.

5. Resultat
Interventionen inleddes med 10 försökspersoner och antalet som slutförde var 9 stycken,
vilket ger ett bortfall på 1 försöksperson. Samtliga 10 deltagare har kunnat besvara båda
enkäterna och medverkat på det fysiologiska testerna. Medelåldern var 35,1 år (SD= 8,018),
och 1 av 10 var man.
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Tabell 1 - Ålder
Ålder

Medelvärde Max

Min

Innan bortfall: 35

55

23

Efter bortfall: 35

55

23

5.1 KEDS
Beskrivna värden före och efter yogan är beskrivna i tabell 2 (utan bortfall) och i tabell 3
(med bortfall).
Utan bortfall - Vid förtestet låg 9 av 10 försökspersoner i riskzonen för utmattningssyndrom
(SD=7,652) och vid eftertestet var det 6 av 10 försökspersoner som låg i riskzonen för
utmattningssyndrom (SD=8,584). Skillnaden mellan före- och eftertestet har en förbättring
med 30% och gav ej signifikanta resultat (t=1,961, p= 0,081).
Med bortfall - Det var 8 av 9 försökspersoner som låg i riskzonen för utmattningssyndrom vid
förtestet (SD=8,061) och vid eftertestet var det 5 försökspersoner som var kvar i riskzonen för
utmattningssyndrom (SD=8,353). Skillnaden mellan för- och eftertestet har en förbättring
med 33,33% och gav signifikanta resultat (t=2,324, p= 0,049).
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Figur 1 - KEDS utan bortfall, n=10

Figur 2 - KEDS med bortfall, n=9
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5.2 PSS10
Beskrivna värden före och efter yogan är beskrivna i tabell 4 (med bortfall) och i tabell 5
(utan bortfall). Vid förtestet var medelvärdet 25,5 (SD=3,667) och vid eftertestet var
medelvärdet 22,6 (SD=3,292) vilket är en förbättring med 11,37% (t=2,502, p=0,034).
Medelvärdet med bortfallet var 25,7 vid förtestet (SD=3,765) och sjönk till 22,7 vid eftertestet
(SD=3,425) vilket är en förbättring med 11,67% och är ett signifikant resultat (t=2,324, p=
0,049).

Figur 3 - PSS10 utan bortfall, n=10
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Figur 4 – PSS10 med bortfall, n=9

5.3 Blodtryck
Beskrivna värden före och efter yogan är beskrivna i tabell 6 (systoliskt blodtryck utan
bortfall), tabell 7 (systoliskt blodtryck med bortfall), tabell 8 (diastoliskt blodtryck utan
bortfall), tabell 9 (diastoliskt blodtryck med bortfall). Medelvärdet för det systoliska
blodtrycket för gruppen utan bortfall var 124,4 (SD=19,571) och sjönk till 119,8
(SD=17,685), som är en förbättring med 3,7% (t=1,615, p= 0,141). Medelvärdet för gruppen
med bortfall var 125 (SD=18,256) och sjönk till 118 (SD=15,656), som är en förbättring med
5,6% (t=1,397, p= 0,200). Medelvärdet för det diastoliska blodtrycket för gruppen utan
bortfall var 86,9 (SD=13,989) och sjönk till 83,2 (SD=12,114), som är en förbättring med
4,36% (t=1,447, p= 0,182). Medelvärdet för gruppen med bortfall var vid förtestet 87
(SD=13,337) och vid eftertestet 83 (SD=11,249), som är en förbättring med 4,6% (t=1,322,
p= 0,223).
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Figur 5 - Blodtryck systoliskt utan bortfall, n=10

Figur 6 - Blodtryck systoliskt med bortfall, n=9
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Figur 7 - Blodtryck diastoliskt utan bortfall, n=10

Figur 8 - Blodtryck diastoliskt med bortfall, n=9

5.4 Puls
Medelvärdet för pulsen var vid förtestet 72,8 (SD=9,968) och vid eftertestet 73,6 (SD=7,761)
för gruppen utan bortfall vilket är en ökning med 1,1%. (t=-0,282, p= 0,785) Denna grupp
hade ett maxvärde på 90 som sjönk till 88 vid eftertestet. Minimum pulsen däremot ökade
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från 55 vid förtestet och låg på 58 vid eftertestet. För gruppen med bortfall var medelvärdet på
70,7 vid förtestet (SD=10,503) och ökade till 72,2 vid eftertestet (SD=8,166), vilket innebär
en ökning med 2,12% (t=-0,176, p= 0,865). Maxpulsen vid förtestet var 90 och sjönk till 88
vid eftertestet och minimivärdet ökade från 55 vid förtestet till 58 vid eftertestet. Ingen av
pulsens resultat är signifikanta.

Figur 9 - Puls utan bortfall, n=10

Figur 10 - Puls med bortfall, n=9
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5.5 Samband mellan enkäter och fysiologiska tester
Eftersom de fysiologiska testerna inte visar ett samband med yogan utesluts ett crosssectional samband.

Figur 11 – Alla fysiologiska tester med bortfall, n=9

Figur 12 – Alla fysiologiska tester utan bortfall, n=10

6. Diskussion
6.1 Analys
Syftet med denna studie var att se om yoga kan reducera stress på en arbetsplats. Studien
syftar även till att se om det finns en korrelation mellan den självskattade stressen och de
uppmätta fysiologiska testerna. Analysen av denna studie är gjord med både “ITT” och “per
protocoI” för att kunna ge en nyanserad bild av resultatet. I denna studie har det påvisats att
efter 4 veckors yoga skattar testpersonerna sig lägre för självupplevd stress och risk för
utmattningssyndrom. Det bör beaktas att även om resultaten för den självupplevda stressen är
positiva, är det med små marginaler.

Dock kan denna studie inte styrka att de fysiologiska parametrarna för stress såsom blodtryck
och puls blir positivt påverkade av yoga. Blodtrycksmätningarna visade individer med högt
normalt och även låga blodtrycksvärden. Med det sagt är det verkligen en önskad effekt att
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även förändra de normala och låga resultaten? Stabila låga och normala värden kan ha varit
anledningen till att resultaten blev som de blev gällande blodtrycksmätningarna och
mätningen av pulsen.

Eftersom att denna studie inte hade någon kontrollgrupp kan minskningen av stressnivåer
bero på andra faktorer än just yogan. Det kan bero på deltagandet i studien som leder till mer
uppmärksamhet, inlärning av frågeformulär eller önskvärda svar.

Den stressreducerande effekten bekräftas av tidigare forskning som hittat liknande samband
bl.a i Australien, Tyskland, USA, Kina och Taiwan (Smith et al. 2007) (Michalsen et al.
2005) (Smith et al. 2007) (Lau et al. 2015) (Lin et al. 2015). Det är med viss försiktighet
resultaten i denna studie skall tolkas då det kan finnas fler aspekter, än ovan nämnda, som inte
har inkluderats som kan bidra till en förändrad stressnivå.

Som nämnt ovan kan den stressreducerande effekten styrkas, men det finns många likheter
samt framför allt skillnader om studierna ska jämföras med varandra. Till exempel går det att
jämföra tillvägagångssättet i Michalsen et al 2005, där yogapass genomfördes 2 gånger i
veckan med en mindre deltagargrupp, på ett helt annat sätt med studien vid Nacka tingsrätt till skillnad från de andra studierna från Australien och Kina, som genomförde pass 1 gång i
veckan med deltagargrupper på 131 respektive 173 personer. Andra skillnader som också bör
tas med i beaktning är studiernas interventionstid, metod och mätning av resultat. Den här
studien pågick under en begränsad tid på 4 veckor, medan exempel på de andra studiernas
interventioner legat på 10 veckor, 12 veckor och 3 månader. Längden på passen har dock varit
liknande med jämförda studiers, då denna studiens yogapass höll på 35–45 minuter och de
flesta höll på runt 60 minuter förutom Michalsen et al som höll på i 90 minuter. Ytterligare
likheter är att deltagarna i studierna redan har haft någon form av känd stress i en mild eller
måttlig form, likt denna studie där interventionen på Nacka tingsrätt var i syftet att se om
yoga kunde reducera den redan existerande stressen hos individerna och generellt i gruppen.
En annan stor skillnad är att all ”styrkande” forskning som nämnts ovan har haft någon form
av kontrollgrupp. Dock är den nog viktigaste likheten, som även denna studie kan styrka, att
yoga kan reducera stress och denna studie ger ytterligare skäl till det grundstödet.

17

6.2 Statistisk diskussion
En viktig aspekt att ta hänsyn till i denna studie är deltagarna, de är från början högt belastade
under sin arbetstid och en stor del skattar sig högt på båda enkäterna. På KEDS enkäten finns
en gräns på 18 poäng som avgör om en person ligger i riskzonen för att drabbas av
utmattningssyndrom. Denna gräns kan i kliniska sammanhang vara något missledande då en
person som hamnar på 17 poäng också kan vara i behov av stressreducering. I detta fall har
skillnad setts före och efter interventionen vilket med andra ord inte påverkar studiens resultat
eller analys. I PSS10 enkäten finns ingen gräns för när en person är stressad, den avser istället
att mäta skillnaden mellan olika tider. När det gäller PSS10 har studiens syfte varit att se
medelvärdet före och efter interventionen för att analysera resultaten. Båda enkäterna hade
förbättrade medelvärden vilket indikerar på en minskad upplevelse av stress trots att
arbetsbelastningen under interventionen successivt ökade för testpersonerna.

6.3 Metoddiskussion
För att få fram resultatet av frågeställningarna användes 2 olika enkäter och 2 olika
fysiologiska tester. Då det är av stor vikt att försökspersonerna svarar ärligt på enkäterna och
kan känna sig trygga med att anonymiteten bevaras lades stor vikt vid de etiska aspekterna för
hela interventionen. Det informerades om testpersonernas rättigheter samt om anonymiteten
innan interventionen. Detta skedde både muntligt men även skriftligt för att säkerställa att alla
är införstådda med sina rättigheter. Informationen om testpersonernas rättigheter och att det är
strikt anonymitet som råder kan detta skapa en trygghet för deltagarna att svara och våga
svara ärligt. Det är även av stor vikt att enkäterna är enkla att förstå och samtidigt enkla att
besvara. Därför användes enkätverktyget i Googledocs. Originalenkäterna översattes från
fysiskt papper till elektroniska enkäter vilket underlättade för testpersonerna men även
säkerheten kring insamlandet av data. Med tanke på att denna intervention genomfördes på en
del av de anställda som var motiverande och inte hela arbetsplatsen kan resultaten bli
missvisande, vilket kallas selektion bias eller urvalsbias. Det innebär att det kan vara svårt att
analysera sambandet mellan yoga och den reducerade stressen, både den självskattade
stressen och graden av att drabbas av utmattningssyndrom (Ribe 2012).

I denna intervention har ett strikt schema använts då klasser i yoga har hållits men även
planerade träffar för att fylla i enkäter och ta blodtryck/puls. Detta för att säkerställa att de
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fylls i överhuvudtaget men också för att standardisera tid och dag för för- och eftertesterna.
Detta kan anses som något påtvingat och eventuellt skapa en känsla av press av
testpersonerna men ger ett säkrare resultat.

Om möjlighet att göra om interventionen fanns hade en tydligare planering för sjukdom
gjorts. Det fanns en plan A, B och en C om testpersonerna inte skulle närvara på tillräckligt
många klasser på grund av sjukdom och så vidare (vilket kunde ha lett till en för låg power
för att få några resultat). Dock fanns ingen plan B för om testledaren som höll i yogan blev
sjuk. Det hade även varit av stort värde att ha en kontrollgrupp vilket valdes bort på grund av
tidsbrist, men med facit i hand hade detta hunnits med och gett större tyngd åt resultatet.

6.4 Fortsatt forskning
För att kunna bekräfta yogans relation till minskad stress bör en längre studie med större
population utföras. Det vore även en fördel att använda en kontrollgrupp för att säkerställa
resultaten. Framtida forskning bör även se över de fysiologiska testerna (eventuellt mäta
kortisol i blodet) och då även mäta detta före och efter varje yogapass för att se direkt
förändring men även för- och efter hela interventionen för långsiktiga förändringar.

6.5 Slutsats
Stress påverkar oss människor både fysiskt och psykiskt. Vid långvarig stress som inte
avbryts med tid för återhämtning och vila kan leda till många följdsjukdomar. Dessa
sjukdomar påverkar inte bara individen utan även arbetsgivare och samhälle. Genom att
erbjuda kontorsanställda på Nacka tingsrätt, yoga 2 gånger i veckan under en period på 4
veckor kan det ses en signifikant minskad upplevelse av stress. Men detta bekräftas dock inte
utav de fysiologiska testerna, som denna studie utförde. Detta kan tolkas som att yoga har
potential att minska upplevelsen av stress och minska risken för att drabbas av
utmattningssyndrom på kontorsanställda.
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Bilaga 1 - Litteratursökning
Syfte och frågeställningar
Syftet är att studera om yoga kan användas som prevention mot stress hos
domstolshandläggare vid Mark- och Miljödomstolen i Nacka Tingsrätt. Genom
enkätundersökningar och fysiska tester (mätning av blodtryck och puls) har det studerats
om den självupplevda stressen, blodtryck och puls minskat efter 4 veckor med ledarledd
yoga. Frågeställning: Kan fyra veckors yoga reducera stress hos domstolshandläggare på
nacka tingsrätt? Den sekundära frågeställningen är: Finns det ett cross-sectional samband
mellan den självuppskattade stressen (KEDS och PSS10) och de fysiologiska testerna
(blodtryck och vilopuls)?

Vilka sökord har du använt?
Ämnesord och synonymer svenska

Ämnesord och synonymer engelska

Stress
Yoga

Var och hur har du sökt?
Databaser och
andra källor

Pubmed

PubMed

"stress yoga"
Article type: Review

Kommentarer
Det var relativt enkelt att hitta litteraturunderstöd då det finns mycket forskning sedan
tidigare. Det krävdes inte många sökningar för att hitta det vi letade efter. Vi hade även en
del från den tidigare uppsatsen som underlättade vår efterforskning.
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Bilaga 2 - PSS10
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Bilaga 2 - KEDS
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Bilaga 3 - Samtyckesblankett
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Bilaga 4 - brev till deltagare
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