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Sammendrag 
Forfatter: Ida Andersdotter Røkkum 
Tittel: Yoga for psykisk helse og livskvalitet: en systematisk litteraturgjennomgang av 
randomiserte kontrollerte studier 
Veiledere: Margrethe Seeger Halvorsen (hovedveileder) og Guro Øiestad (biveileder) 
 

Bakgrunn: Yoga er en østlig spirituell praksis med røtter flere tusen år tilbake i tid. I dag 

praktiseres yoga over hele verden og er blitt en populær form for trening og stressmestring i 

Vesten. De to siste tiårene har det vært en sterk økning i antall vitenskapelige publikasjoner 

som omhandler yoga, og praksisens helsefremmende effekter i ulike kliniske populasjoner er 

etter hvert godt dokumentert.   

Formål: Å undersøke om yoga også kan ha positive effekter i normalbefolkningen.    

Problemstilling: Er en helhetlig form for yogapraksis, bestående av fysiske øvelser, 

pusteøvelser og meditasjon, relatert til bedret psykisk helse og livskvalitet i ikke-kliniske 

utvalg? 

Metode: Systematisk litteraturgjennomgang av randomiserte kontrollerte studier identifisert i 

PubMed og PsychInfo.  

Resultater: Tolv studier ble vurdert å møte inklusjonskriteriene. Samlet antyder studiene en 

effekt av yoga på livskvalitet via økt velvære, mindfulness og selvmedfølelse, samt redusert 

stress, angst og depresjon. Metodiske utfordringer ved de inkluderte studiene og 

litteraturgjennomgangen som helhet gjør imidlertid at funnene bør tolkes med forsiktighet.  

Diskusjon: Studiens funn er drøftet opp mot tidligere forskningsfunn. Metodiske 

utfordringer, mulige virkningsmekanismer og mediatorer, samt implikasjoner for klinisk 

praksis, forebyggende arbeid på samfunnsnivå og fremtidig forskning er også diskutert.  

Konklusjon: Studien støtter det økende evidensgrunnlaget for positive effekter av yoga. Gitt 

at yoga har en effekt på psykisk helse og livskvalitet også i normalbefolkningen impliserer 

det at yoga har en effekt ut over symptomreduksjon. Det er imidlertid behov for mer 

forskning for å avklare sammenhengen mellom yoga, psykisk helse og livskvalitet.  

 

Nøkkelord: yoga, livskvalitet, psykisk helse, systematisk litteraturgjennomgang, positiv 

psykologi 
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1 Introduksjon 
Yoga er et filosofisk system og en spirituell praksis som trolig har eksistert like lenge som det 

har vært mennesker på det indiske subkontinentet. I dag praktiseres yoga i ulike former over 

hele verden. Fra å være en metode for spirituell oppvåkning i sin opprinnelige form, er yoga i 

dag blitt en populær form for trening og stress-mestring i den vestlige verden. Hånd i hånd 

med mindfulness har yoga også etablert seg i helsesektoren og akademia, med lovnader om 

positive helseeffekter. Som yogainstruktør og yogaentusiast ser jeg på yogaens økende 

popularitet med både iver og interesse. Samtidig blir akademikeren i meg nysgjerrig og 

kanskje en smule skeptisk til den samme utviklingen. Det kan virke som om yoga og 

mindfulness har blitt en slags ”løsning”  på samfunnsutfordringer som økt forekomst av stress 

og psykiske plager, som reduserer vår livskvalitet. Men hva er det med samfunnet og tiden vi 

lever i som gjør at stadig flere oppsøker yoga? Finnes det egentlig empirisk belegg for at 

yoga gir bedret psykisk helse og livskvalitet? I så fall, hvordan kan vi forstå dette? Hvilke 

virkningsmekanismer kan være involvert? Og har praksisen kontraindikasjoner og uønskede 

effekter? I denne oppgaven har jeg forsøkt å belyse disse spørsmålene med utgangspunkt i 

nyere psykologisk teori og empiri, og ved å gjøre en systematisk litteraturgjennomgang av 

effekten av yoga på psykisk helse og livskvalitet i normalbefolkningen.  

 

1.1 Oppgavens struktur og omfang  
Oppgaven vil innledningsvis redegjøre for hvordan forskning innen positiv psykologi kan 

bidra til forståelsen av menneskets styrker og ressurser som beskytter mot lidelse. Deretter vil 

jeg presentere sentrale begreper innen dette feltet, herunder min definisjon og 

operasjonalisering av begrepet livskvalitet. Jeg vil også presentere faktorer som antas å være 

relatert til livskvalitet, og modeller for sammenhengen mellom psykisk helse og livskvalitet. 

Videre vil jeg redegjøre for hva yoga er, hva som skiller praksisen fra mindfulness og fysisk 

trening, hva som kjennetegner mennesker som oppsøker yoga og deres motivasjon, samt 

hypoteser om forhold som påvirker yogaens økende popularitet.  

 

I del to vil jeg oppsummere tidligere forskning på sammenhengen mellom yoga, psykisk 

helse og livskvalitet, samt presentere noen mulige virkningsmekanismer og mediatorer. Del 

tre og fire beskriver metode og resultater fra en systematisk litteraturgjennomgang av 

randomiserte kontrollerte studier som har undersøkt effekten av en helhetlig yogaintervensjon 
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på livskvalitet og psykisk helse. Funnene fra denne studien vil avslutningsvis drøftes opp mot 

teori og tidligere forsking. Implikasjoner for klinisk praksis, forebyggende arbeid og 

fremtidig forskning vil også diskuteres.   

 

1.2 Positiv psykologi 
Verdens helseorganisasjon (World Health Organization; WHO) har definert helse som ”en 

tilstand av komplett fysisk, psykisk og sosial velvære, ikke bare fravær av sykdom” (WHO, 

2014, s. 10. Min oversettelse). Innen medisinsk og psykologisk forskning har fokus imidlertid 

i overveiende grad vært rettet mot sykdom, lidelse og avvik fra det normale, mens positive 

aspekter av psykisk helse og psykologisk fungering er viet mindre oppmerksomhet (Seligman 

& Csikszentmihalyi, 2000). Denne forskningstrenden har bidratt til at vi nå har god innsikt og 

mye kunnskap om hvordan vi kan hjelpe mennesker ut av lidelse, mens vi vet betydelig 

mindre om hvilke prosesser og betingelser som hjelper gjennomsnittsmennesket til å realisere 

sitt potensiale (Gable & Haidt, 2005).  

 

Maslow (1943) argumenterte ved sin teori om menneskelig motivasjon (Vedlegg A) for at 

mennesket har et iboende behov for selvaktualisering, og regnes av mange som en pionér 

innen positiv psykologi (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) – et felt som søker å belyse 

menneskets positive egenskaper, som takknemlighet, tilgivelse, beundring, inspirasjon, 

nysgjerrighet, håp, velvære og livskvalitet (Gable & Haidt, 2005). Forskning innen positiv 

psykologi har gitt viktig innsikt i styrker og ressurser i mennesket som beskytter mot 

utvikling av psykiske lidelser (e.g. håp, optimisme, gode interpersonlige evner osv.), noe som 

har viktige implikasjoner både for forebygging og behandling av psykiske lidelser (Huppert, 

2009; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).  

 

Å ha det godt, å ha positive relasjoner til andre mennesker og å oppleve livet som 

meningsfullt, anses ut i fra dette perspektivet som et menneskelig behov og noe alle 

mennesker søker. Denne oppgaven tar sikte på å være et bidrag til forskningen innen positiv 

psykologi, ved å undersøke hvorvidt yoga kan bidra til bedret psykisk helse, velvære og 

livskvalitet.  

 

1.3 Lykke, velvære og livskvalitet  
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Gjennom historien er konseptet lykke noe som har opptatt filosofer, prester, poeter og 

vitenskapsmenn (Harari, 2015). Konseptet har ulik betydning i ulike kontekster, fagmiljøer 

og for forskjellige mennesker (Diener, Lucas, & Oishi, 2018). For eksempel; psykologer vil 

kanskje tenke at opplevelsen av lykke er avhengig av personlighet, mens biologer heller vil 

definere konseptet som et resultatet av biokjemiske prosesser i hjernen (Glatzer, 2000). I 

forskningslitteraturen brukes ofte begreper som velvære og livskvalitet, i stedet for lykke 

(Glatzer, 2000), men også her er det stor variasjon i hvordan begrepene defineres og 

operasjonaliseres i ulike studier (Diener et al., 2018). I det følgende vil jeg redegjøre for noen 

sentrale begreper som er relevante for min forståelse av begrepet livskvalitet. Deretter vil jeg 

presentere en foreslått definisjon av livskvalitet, som utgjør grunnlaget for denne studien. 

 

1.3.1 Velvære 
Velvære blir ofte ansett som et generelt begrep, som beskriver hvor godt individet har det på 

tvers av sosiale, helserelaterte, materialistiske og subjektive dimensjoner (Diener et al., 

2018). Overordnet kan vi trekke et skille mellom to perspektiver på velvære; det hedoniske 

og det eudaimoniske (Ryan & Deci, 2001). Fra et hedonisk perspektiv anses velvære som en 

tilstand av behag, i form av tilstedeværelse av positive-, og fravær av negative, emosjoner og 

opplevelser. Det eudaimoniske perspektivet vektlegger i tillegg selvrealisering og optimal 

psykologisk fungering som universelle, menneskelige behov av betydning for velvære (Ryan 

& Deci, 2001).  

 

Subjektiv velvære (Subjective Well Being; SWB) kan regnes som en operasjonalisering av 

hedonisk velvære (Ryan & Deci, 2001), og er trolig det mest brukte begrepet i 

velværelitteraturen, på tvers av ulike disipliner (Diener et al., 2018). SWB omfatter en 

kognitiv og to affektive komponenter; 1) subjektive evalueringer av overordnet 

livstilfredshet, 2) positiv affekt og 3) negativ affekt (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 

1985). I balansen mellom positiv og negativ affekt er det ikke intensiteten, men hyppigheten 

av opplevd positiv versus negativ affekt som har størst påvirkning på velvære (Diener, 

Sandvik, & Pavot, 2009).  

 

Psykologisk velvære regnes på den andre siden som en operasjonalisering av eudaimonisk 

velvære (Ryan & Deci, 2001). Opplevelse av mening og retning i livet, støttende og givende 

sosiale relasjoner, selvaksept, autonomi, personlig vekst og mestring er noen foreslåtte 
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komponenter av begrepet (Ryff, 1989, 2014). Selv om begrepet delvis overlapper empirisk 

med SWB, er det også noe som skiller begrepene og som underbygger en antakelse om at de 

favner ulike aspekter av velvære (Ryan & Deci, 2001). En viktig distinksjon er for eksempel 

vektleggingen av emosjonelle opplevelser versus optimal psykologisk fungering; en person 

som opplever negative emosjoner vil ha lav SWB grunnet tilstedeværelse av negativ affekt, 

men kan likevel ha høy psykologisk velvære dersom de negative emosjonene er adekvate, 

funksjonelle og håndterbare (Ryan & Deci, 2001).  

 

1.3.2 Livskvalitet  
Livskvalitet handler om velvære: om å ha det godt, ha god helse, og å være tilfreds med eget 

liv, herunder sosiale-, psykologiske-, spirituelle- og miljøaspekter (WHO, 2004).  

 

En foreslått definisjon av begrepet er følgende: ”en persons livskvalitet er høy i den grad 

personens bevisste kognitive og affektive opplevelser er positive og lav i den grad personens 

bevisste kognitive og affektive opplevelser er negative” (Næss, Mastekaasa, Moum & 

Sørensen, 2001, s.10). Av positive og negative følelser nevner forfatterne henholdsvis glede, 

engasjement og kjærlighet, angst, nedstemthet og ensomhet, som eksempler. Eksempler på 

positive vurderinger kan være knyttet til livstilfredshet, selvrespekt og opplevelse av mening, 

mens misnøye med eget liv, skamfølelse og opplevelse av ubrukte evner er eksempler på 

negative vurderinger (Næss et al., 2001).  

 

1.3.3 Oppgavens definisjon av livskvalitet 
I denne oppgaven har jeg valgt å ta utgangspunkt i Næss et al. (2001) sin definisjon av 

livskvalitet. Denne definisjonen av livskvalitet omhandler både positive og negative aspekter 

av affekt og kognisjon (vurderinger av egen livskvalitet), og rommer dermed elementer fra 

både det hedoniske og eudaimoniske perspektivet (se Figur 1). Slik jeg forstår begrepet kan 

både lykke, SWB og psykologisk velvære, i tillegg til andre operasjonelle definisjoner av 

velvære, dermed regnes som indikatorer på livskvalitet. I det følgende vil begrepene lykke, 

velvære, psykisk velvære og livskvalitet brukes om hverandre, med forbehold om at min 

forståelse av begrepene bygger på det overnevnte.     
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Figur 1: Min forståelse av begrepet livskvalitet, basert på Næss et al. (2001) 

 
1.3.4 Hvordan kan livskvalitet måles?  
Næss et al. (2001) definerer livskvalitet som et psykologisk begrep som omhandler 

opplevelser, vurderinger og følelser – det vil si, en tilstand som ikke er direkte observerbar. 

Livskvalitet må derfor regnes som et latent konstrukt, som bare kan undersøkes vitenskapelig 

via målbare indikatorer. I livskvalitetsforskningen er det særlig tre typer indikatorer som har 

blitt brukt: 1) sosiale indikatorer (e.g. statistikker om befolkningens helse og objektive 

samfunnsforhold), 2) økonomiske indikatorer (e.g. inntekt, BNP) og 3) subjektive 

velværeskalaer (Diener & Suh, 1997). Slik livskvalitet er definert i denne oppgaven gir det 

mening å ta utgangspunkt i sistnevnte indikatorer på velvære.    

 

1.3.5 Faktorer som påvirker livskvalitet 
Empiriske studier har identifisert flere faktorer som ser ut til å påvirke individets livskvalitet. 

Med forbehold om at samspillet mellom disse faktorene er komplekst og omdiskutert (se for 

eksempel Diener et al. (2018) for diskusjon rundt dette), vil jeg her presentere en kortfattet 

oppsummering av faktorer som kan påvirke individets opplevde livskvalitet, da dette 

vurderes relevant for videre diskusjon rundt hvordan yogapraksis kan være relatert til 

livskvalitet.   

 

Selv om noe av variansen i opplevd lykke på verdensbasis kan tilskrives nasjonale ulikheter i 

nivå av velstand (BNP), forventet levetid, opplevd frihet og korrupsjon, er det anslått at om 

lag 80% av variansen i lykke kan tilskrives forskjeller mellom innbyggere i samme land 

(Helliwell, Layard & Sachs, 2007). I velstående land forklares individuelle forskjeller i lykke 
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primært ved variasjon i sosiale relasjoner, fysisk og psykisk helse, hvorav psykisk lidelse ser 

ut til å være den enkeltfaktoren av størst betydning (Helliwell et al., 2017). I mindre 

velstående land ser forskjeller i inntekt ut til å ha en større betydning for innbyggernes 

opplevelse av lykke enn i velstående land, men også her har psykisk lidelse stor påvirkning 

(Helliwell et al., 2017).  

 

Av individuelle forskjeller kan genetiske og biologiske faktorer være av betydning for 

hvorfor noen mennesker rapporterer høyere nivåer av lykke og velvære enn andre, til tross for 

at de eksterne betingelsene er like (Harari, 2015). Blant annet fant en norsk studie arvbarhet 

på 72% for tilfredshet med livet (Nes et al., 2013). Videre ser personlighet ut til å påvirke 

subjektiv velvære, hvor det er rapportert sterk korrelasjon for trekkene nevrotisisme 

(negativ), og ekstroversjon (positiv), samt moderat, positiv korrelasjon for trekkene 

medmenneskelighet og samvittighetsfullhet (Diener et al., 2018). 

 

Av demografiske, sosiale og sosioøkonomiske faktorer ser kjønn, alder, kultur, 

utdanningsnivå, inntekt, ekteskap og foreldreskap ut til å ha en viss påvirkning (Diener et al., 

2018; Ryff, 2014). Arbeidsledighet ser ut til å være sterkt negativt relatert til lykke (Helliwell 

et al., 2017). I tillegg ser spiritualitet ut til å være assosiert med økt livskvalitet, via 

potensielle mediatorer som sosial støtte, opplevelse av mening, personlig vekst og religiøs 

atferd (Diener et al., 2018; Ryff, 2014). Psykologiske ressurser knyttet til optimal fungering 

og selvrealisering kan også trekkes frem som faktorer av betydning for livskvalitet (WHO, 

2004). 

 

Figur 2 illustrerer faktorer som tenkes å være av betydning for livskvalitet, basert på funnene 

som er presentert over.   
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Figur 2: Faktorer som påvirker livskvalitet. Faktorenes størrelse i modellen er tilfeldig.  

 
1.3.6 Livskvalitet og psykisk helse  
Psykisk helse er altså en viktig del av livskvalitet, og i tråd med WHOs definisjon (se 1.2) er 

psykisk helse mer enn fravær av psykiske problemer og lidelser (WHO, 2004). Psykisk helse 

er også en tilstand av velvære, hvor individet opplever å få realisert sitt eget potensiale og 

bidra produktivt til samfunnet (WHO, 2004). Psykisk helse handler altså om individets 

psykologiske styrker og ressurser, så vel som om fravær av sykdom, og kan således betraktes 

som et positivt begrep (Nes & Clench-Aas, 2011). I denne oppgaven vil begrepet brukes 

synonymt med psykisk velvære, som er å ha det godt, fungere i samfunnet, og ha god 

livskvalitet (Næss et al., 2001). 

 

To foreslåtte modeller for sammenhengen mellom psykisk helse og psykisk lidelse  

Psykisk helse og psykisk uhelse eller lidelse blir ofte ansett som to ytterpunkter langs en 

dimensjon (Figur 3) (Keyes, 2005); fra psykisk lidelse og ”languishing” (tilstand preget av 

tomhet og stagnering i livet, men ikke psykisk lidelse) til psykisk helse, og ”flourishing” 

(fravær av psykisk lidelse, samt høy velvære og optimal positiv fungering) (Keyes, 2002). 

Denne spektrum-modellen (Figur 3) bygger på evidens for at individer uten psykisk lidelse 

generelt fungerer bedre og er mer produktive enn individer med psykisk lidelse (Keyes, 

2005). 
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Figur 3: Spektrum-modell for psykisk helse: normalfordeling av psykisk helse og psykisk lidelse i befolkningen. 
Illustrasjon fra Huppert (2009).  

 
Modellen tar imidlertid ikke høyde for følgende: 1) det ser ut til å være stor variasjon i 

livskvalitet blant psykisk ”friske”, 2) enkeltindivider med psykisk lidelse fungerer ikke 

nødvendigvis dårligere og er mindre produktive enn de uten psykisk lidelse, 3) positiv og 

negativ affekt ser ut til å være korrelerte faktorer, men fravær av negativ affekt indikerer ikke 

nødvendigvis tilstedeværelse av høy positiv affekt og 4) evidens som indikerer at psykisk 

helse og velvære er separate, men korrelerte faktorer (Keyes, 2005). ”Complete state model” 

(Figur 4) (Keyes, 2005) er en foreslått modell som tar hensyn til dette. I denne modellen 

utgjør psykisk helse og velvære to separate, men relaterte, dimensjoner (Keyes, 2005). Her 

beskriver begrepet flourishing få symptomer på psykisk lidelse og høy velvære, languishing 

betegner få psykologiske symptomer, men samtidig lav velvære, struggling karakteriserer en 

tilstand av høy velvære til tross for høyt psykisk symptomtrykk, mens floundering betegner 

en tilstand av psykisk lidelse og lav velvære (Slade, 2010). Mennesker som faller inn under 

kategorien flourishing rapporterer signifikant bedre helse og psykososial fungering enn de 

som faller innenfor de andre kategoriene, men estimert punkt-prevalens i den voksne, 

amerikanske befolkningen antyder at det er relativt få individer som faller innenfor denne 

kategorien (se Tabell 1) (Keyes, 2007),    
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Figur 4: "Complete state model of mental health", min tilpasning fra Slade (2010).  

 
Tabell 1: Punktprevalens i den voksne, amerikanske populasjonen  
Gruppe  Prevalens (%)  
Psykisk lidelse + lav velvære (floundering) 7 
Psykisk lidelse + moderat velvære  14,5 
Psykisk lidelse + høy velvære (struggling) 3 
Lav velvære + ingen psykisk lidelse 9,5 
Moderat velvære + ingen psykisk lidelse (languishing) 50,8 
Høy velvære + ingen psykisk lidelse (flourishing) 16,8 
Notat: Tall fra Keyes (2007) 
 
Slike funn kan ha viktige implikasjoner for forståelse, behandling og forebygging av psykiske 

lidelser (Keyes, 2007). Blant annet impliseres det at behandling av symptomer og lidelser 

ikke er tilstrekkelig for å hjelpe individet til optimal helse og psykososial fungering, og at de 

ulike gruppene kan ha effekt av ulike typer intervensjoner (Keyes, 2007). I denne 

sammenheng er det er interessant å undersøke hvilken effekt yoga kan ha på psykisk helse og 

livskvalitet i den ikke-kliniske populasjonen.  

 
1.4 Yoga 
Yoga er en flere tusen år gammel, østlig tradisjon, som formidler teknikker for å frigjøre 

mennesket fra lidelse og realisere dets potensiale (Cope, 2007). Med andre ord: en tradisjon 

med høye ambisjoner! I løpet av de siste 10 årene har det vært en sterk vekst i antall 

publiserte vitenskapelige artikler som omhandler effekter av yoga på psykiske og somatiske 

lidelser (McCall, 2014). Denne forskningen har dokumentert en rekke positive helseeffekter 

av yoga (Ross & Thomas, 2010), og antyder at yoga har et potensiale innen vestlig medisinsk 

og psykologisk behandling. Denne oppgaven vil undersøke om yogapraksis også kan bidra til 

å øke ”friske” menneskers livskvalitet.  
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1.4.1 Hva er yoga? 
Ordet yoga stammer fra sanskrit og kan oversettes med å forene - noe som reflekterer 

hensikten med yogapraksisen: en forening av kropp, sjel og sinn - individuell og universell 

bevissthet (Iyengar, 1979). Denne tilstanden av forening beskrives som den ultimate 

opplevelsen av lykke, hvor all lidelse opphører (Iyengar, 1979). I Bhagavad Gita (500-200 år 

f.Kr.), som er en av de viktigste orginale kildene i yogafilosofi (Mæland & Larsen, 2016), 

omtales dette som:  

 

Når det rastløse sinnet, intellektet og selvet stilnes gjennom yogapraksis (…), 

opplever yogien (i.e. den som praktiserer yoga) en uendelige lykke, som overgår den 

som sansene og fornuften kan forstå (…) Det er dette som er meningen med Yoga – 

en frigjøring fra kontakt med smerte og sorg (Iyengar, 1979, s.19, min oversettelse) 

 

Den første skriftlige systematiseringen av yoga er Patanjalis yoga sutra (200 år f.Kr. – 200 år 

e.Kr), hvor yogapraksisens hensikt og metode formidles gjennom 185 sutraer (i.e. korte 

læresetninger) (Mæland & Larsen, 2016; Iyengar, 1979). Her defineres yoga som ”å bringe 

sinnets fluktuasjoner til ro” (Patanjali yoga sutra, vers 1.2, oversettelse av Mæland og 

Larsen, 2016, s.41). Yoga er altså en metode for å oppnå kontroll over sinnet, sinnsro og 

psykisk velvære. Yoga sutra beskriver denne metoden gjennom åtte steg (Tabell 2), som 

utgjør grunnlaget for klassisk yoga eller ashtanga (”åtte greners”) yoga (Iyengar, 1979). 
Tabell 2: De åtte komponentene i klassisk yoga.  
Kategori Gren Beskrivelse 
Sosiale og etiske 
retningslinjer  

1. 
Yama 

Universelle, etiske prinsipper: ikke-vold, sannferdighet, å ikke 
stjele, avholdenhet og nøysomhet. Å etablere disse prinsippene i 
handling, tanker og følelser anses som en forutsetning for å 
kunne leve i harmoni med omgivelsene og seg selv 
 

2. 
Niyama 

Retningslinjer for atferd på individnivå: renslighet, tilfredshet, 
disiplin, selvstudier og hengivenhet til det guddommelige 
 

Fysiske øvelser 3. 
Asana 

Fysiske øvelser, definert som ”stødig og komfortabel fysisk 
posisjon”. Målet er altså at øvelsene skal oppleves stødige og 
komfortable for utøveren, slik at hen kan gå inn i meditasjon 
uforstyrret av kroppslig ubehag. Det finnes tusenvis av ulike 
øvelser, som antas å ha ulike effekter på fysiologiske systemer 
 

Pusteøvelser 4. 
Pranayama 

Kontroll av prana (i.e. livskraft, vitalitet, energi) gjennom 
kontroll av pusten. Ulike pusteøvelser eller teknikker for 
kontrollert inn-, og utpust, samt retensjon av pusten, som 
praktiseres for å gi økt energi eller roe nervesystemet. Fordi 
sinnstilstand påvirker pustemønster (e.g. rask, overfladisk pust 
ved frykt) er tanken at man ved å kontrollere pusten kan påvirke 
sinnstilstanden, som fasiliterer meditasjonsprosessen 
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Meditasjonsteknikker 5. 
Pratyahara 

Tilbaketrekking av sansene (e.g.: yoga nidra og andre typer 
guidet avspenning hvor man oppfordres til å rette fokus innover) 
 

6. 
Dharna 

Konsentrasjon: å rette fokus i én bestemt retning, for eksempel 
ved å fokusere på pusten, en lyd eller et mantra  
 

7. 
Dhyana 

Meditasjon: når konsentrasjon går over i kontemplasjon ved  
ensrettet fokus på objektet for meditasjon. 
 

8. 
Samadhya 

Meditativ absorbsjon: en tilstand hvor sinnet stilner helt og blir 
ett med objektet. Det som gjenstår er ren bevissthet, eller 
forening av individuell og universell bevissthet. En tilstand av 
ren velvære og det ultimate målet i yoga.  

Notat: Tabellen er basert på Iyengar (1979), Mæland & Larsen (2016) og Thune & Egeberg (2016) 
 

1.4.2 Yoga versus mindfulness 
Mindfulness er en flere tusen år gammel praksis med røtter i Buddhismen og beskrives som 

et verktøy for å eliminere lidelse ved å oppnå innsikt i sinnets funksjoner (Siegel, Germer, & 

Olendzki, 2009). Praksisen bygger på oppmerksomhet, tilstedeværelse og aksept - om å være 

oppmerksom på egne opplevelser her og nå, uten å vurdere eller prøve å endre noe (Siegel et 

al., 2009). Målet er innta et slags metaperspektiv på egne opplevelser, som gjør det mulig å 

bli bevisst internaliserte vaner og mønstre som skaper problemer og lidelse. Ofte vil våre 

instinktive forsøk på å unngå eller endre våre emosjonelle problemer og maladaptiv atferd 

bare forsterke problemet (Siegel et al., 2009).Ved mindfulnesspraksis søker man derfor først 

og fremst bevissthet rundt problemet og de maladaptive mestringsstrategiene, og tenker at det 

i seg selv kan være endringsfremmende.  

 

Mindfulness, i form av akseptfull og oppmerksom tilstedeværelse i øyeblikket, er også en del 

av yoga. Det som skiller yoga fra mindfulness er den fysiske komponenten (de fysiske 

øvelsene og pusteøvelser) og de sosiale- og etiske retningslinjene. Meditasjonsteknikkene er 

også ulike: i mindfulness-meditasjon er fokuset her og nå, og man kobler på sansene for å få 

informasjon hvilke tanker, følelser og kroppslige sensasjoner som er til stede i øyeblikket 

(Siegel et al., 2009). I yogisk meditasjon søker man derimot å kutte av sansene og fokusere 

på et enkelt objekt (eks: pusten eller et mantra) (Thune & Egeberg, 2016).  

 
1.4.3 Moderne yoga 
I takt med yogaens økende popularitet i Vesten fra midten av 1900-tallet, har det dukket opp 

en rekke nye retninger og moderne adapsjoner av praksisene (Hammond, 2007). Disse 

moderne retningene vektlegger særlig den fysiske komponenten, men har ellers stor variasjon 

i form og uttrykk (Sengupta, 2012). Til tross for dette synes det likevel å være enighet om at 
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yoga er noe mer enn fysisk trening (Govindaraj, Karmani, Varambally, & Gangadhar, 2016). 

En moderne yogatime (Tabell 3) inneholder typisk både fysiske øvelser, pusteøvelser og 

meditasjonsteknikker eller avspenningsøvelser, og noe av budskapet i de etiske 

retningslinjene (e.g. selvaksept og selvmedfølelse) vil ofte formidles gjennom instruksjoner i 

timen. 
Tabell 3: Elementer i en typisk moderne yogatime 
Element Hensikt 
Åpningsmantra Fremme tilstedeværelse, her-og-nå fokus 

 
Forberedende bevegelser  
 

Forberede kroppen på asanapraksis, forebygge skader og synkronisere bevegelser 
med pusten 
 

Fysiske øvelser Statiske stillinger og dynamiske bevegelser som praktiseres med synkronisert 
pust. Utøveren oppfordres til å rette fokus innover, være oppmerksomt til stede i 
øyeblikket, med en aksepterende holdning overfor seg selv og egne 
begrensninger  
 

Pusteøvelser Balansering og nedregulering av nervesystemet, gjennom ulike pusteteknikker 
 

Avspenning/meditasjon Tilbaketrekning av sansene og meditasjon 
 

Sluttmantra Forankre erfaringen og markere overgangen til noe annet 
 

Notat: Tabellen er basert på Govindraj et al. (2016) og Iyengar (1979). 
 

Rent fysiologisk kan den fysiske yogapraksisen sammenlignes med bevegelighetstrening, lett 

statisk og/eller dynamisk styrketrening, og i fitnessindustrien finnes det mange hybrider av 

yoga og trening, hvor yoga-inspirerte øvelser  praktiseres som en form for trening, og hvor 

fokuset er å øke muskelstyrke, utholdenhet, bevegelighet og balanse. Det kan derfor være 

vanskelig å definere et klart skille mellom moderne yoga og yogainspirert trening. 

Tilstedeværelse, bevisst regulering av pusten og fokus på å lytte til- og akseptere kroppens 

begrensninger, slik at de fysiske øvelsene oppleves stødige og komfortable, er imidlertid 

viktige prinsipper i yoga, som skiller praksisen fra ren fysisk trening (Govindaraj et al., 

2016).  

 

1.4.4 Oppgavens definisjon av yoga  
I denne oppgaven har jeg valgt å defineres yoga som en helhetlig (fysisk, psykisk og 

spirituell) praksis, bestående av 1) fysiske øvelser, 2) pusteøvelser og 3) meditasjon eller 

guidet avspenning. Disse tre komponentene vektlegges fordi de anses som kjerneelementer i  

yogapraksis (se Tabell 2 og 3). I denne oppgaven ønsker jeg altså å undersøke effekten av en 

helhetlig praksis (i.e. den samlede effekten av disse tre komponentene), til forskjell fra 

komponentenes individuelle bidrag.  
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1.4.5 Hvem praktiserer yoga, og hvorfor? 
Karakteristikker  

Studier som har undersøkt karakteristikker ved de som praktiserer yoga i Vesten beskriver 

den typiske yogautøveren som en frisk, ung til middelaldrende, hvit, vestlig, kvinne med høy 

utdanning og høyere sosioøkonomisk status (Birdee et al., 2008; Cramer, Ward, et al., 2016; 

Park, Braun, & Siegel, 2015).  

 

Motivasjon 

Positive helseeffekter ser ut til å være en viktig motiverende faktor for mange av de som 

oppsøker og praktiserer yoga (Birdee et al., 2008; Cramer, Ward, et al., 2016). I tillegg til 

forebygging av sykdom, rapportere de som praktiserer yoga økt velvære (Birdee et al., 2008), 

energi og bedret immunfunksjon (Cramer, Ward, et al., 2016) som motiverende faktorer.    

 

Selv om majoriteten av de som praktiserer yoga ser ut til å ha over gjennomsnittlig god helse 

er det også en del som oppgir spesifikke helseplager som bakgrunn for hvorfor de oppsøkte 

yoga (Birdee et al., 2008; Cramer, Ward, et al., 2016). Av disse rapporterte Birdee et al. 

(2008) muskel- og skjelettplager, samt psykiske problemer som de to vanligste helseplagene. 

Majoriteten av de som oppsøkte yoga i behandlingsøyemed for disse plagene rapporterte at 

yoga var hjelpsomt. Av andre spesifikke helseplager som motiverer til å oppsøke yoga er 

ryggsmerter, stress og leddgikt rapportert (Cramer, Ward, et al., 2016)  

  

I en amerikansk undersøkelse av motivasjonen for å praktisere yoga oppga deltakerne fysisk 

trening, redusert stress, angst og depressive symptomer som hovedgrunner for å begynne med 

yoga (Park, Riley, Bedesin, & Stewart, 2016). Videre rapporterte over halvparten av 

deltakerne at motivasjonen for å praktisere yoga hadde endret seg med tiden, og de fleste av 

disse oppga spiritualitet som hovedgrunn til at de fortsatt praktiserte yoga. Det kan altså se ut 

til at den fysiske praksisen for noen kan være en inngangsport til en mer spirituell praksis.  

 

Et samfunnsperspektiv på yogaens økende popularitet 

Det kan spekuleres rundt hvorvidt faktorer knyttet til samfunnsutvikling og hvordan vi lever 

også kan være en del av forklaringen på hvorfor yoga og mindfulness er blitt så populært.    
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I en landsdekkende, norsk undersøkelse av studenters helse- og trivsel (Knapstad, 

Heraldstveit & Sivertsen, 2018) rapporteres en betydelig økning i psykiske plager, 

sammenlignet med tilsvarende undersøkelse fra 2010. Når det gjelder livskvalitet oppga 38% 

god, 48% middels og 15% dårlig eller svært dårlig livskvalitet. I tillegg rapporterte en 

tredjedel av studentene mange fysiske helseplager (i.e. trøtthet, lite energi, søvnproblemer, 

nakkesmerter og hodepine) i løpet av den siste uken. 86% av studentene rapporterte også 

minst et problem knyttet til bruk av sosiale medier, mer spesifikt rapporterte studentene 

problemer knyttet til 1) at mobilen alltid er tilgjengelig (63%), 2) andres bruk av smarttelefon 

i sosiale settinger (45%), 3) at bruk av sosiale medier tar fokus fra viktigere ting (36%), 4) å 

oppleve å være avhengig av sosiale medier (26%) og 5) at andres statusoppdateringer gjør at 

de føler seg mindre fornøyd med eget liv (15%).  

 

I lys av slike funn kan en hypotese være at stadig flere unge og unge voksne i dag opplever 

stress-relaterte fysiske og psykiske plager som kan motivere til å oppsøke yoga. Videre kan 

det spekuleres rundt hvilken rolle stress knyttet til det å alltid være tilgjengelig (på 

bekostning av å være bevisst til stede i øyeblikket) kan ha. Det kan tenkes at yoga, som 

oppfordrer til tilstedeværelse, innoverfokus og aksept, kan gi kjærkomne pauser fra en 

hektisk og ”tilkoblet” hverdag. Videre er det også rimelig å stille spørsmål ved hvorvidt yoga 

er blitt en ”trend”, og i hvilken grad det i seg selv kan være relatert til hvorfor stadig flere 

oppsøker praksisen.   
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2 Kan yoga gi bedre psykisk helse og 
livskvalitet?  

 

2.1 Oppsummering av forskningsfunn 
Siden starten av 2000-tallet har det vært en markant økning i antall publiserte vitenskapelige 

artikler om terapeutiske effekter av yoga, og systematiske analyser av resultater og kvalitet i 

det økende evidensgrunnlaget er etterspurt (McCall, 2014). Figur 5 viser resultater av et 

orienterende søk i databasen PubMed med søkeord for yoga og velvære, som illustrerer 

økningen i antall publiserte artikler fra midten av 1900-tallet og frem til 2018.   

 
Figur 5: resultat av et orienterende søk med søkeord "yoga" AND ("well-being" OR "wellbeing" OR ”well being”). 
kilde: PubMed 

Majoriteten av studiene som har undersøkt effekter av yoga på ulike indikatorer for 

livskvalitet ser ut til å være gjort i kliniske populasjoner (Hendriks, de Jong, & Cramer, 

2017). En bibliometrisk analyse av studier av yoga publisert frem til desember 2012 

identifiserte flest studier av effekter av yoga på stress og angst, smerter, depresjon, 

kardiovaskulær sykdom, hypertensjon, respirasjon, kreft, kroppsvekt, hormonregulering og 

diabetes (McCall, 2014). Det er publisert flere oversiktsartikler som omhandler effekten av 

yoga på disse og andre psykiske og somatiske lidelser, i tillegg til effekten på fysiologiske 

systemer generelt (se f.eks.: Bussing, Michalsen, Khalsa, Telles, & Sherman, 2012; Field, 

2011; Govindaraj et al., 2016; Ross & Thomas, 2010). I lys av at den typiske yogautøveren 

ser ut til å ha overordnet god helse (Cramer, Ward, et al., 2016), er det interessant at de fleste 

vitenskapelige studier av effekter av yogapraksis er basert på utvalg fra kliniske populasjoner.   
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I det følgende vil funn fra systematiske litteraturgjennomganger og meta-analyser som har 

undersøkt effekten av yoga på psykisk helse og andre indikatorer for livskvalitet, identifisert i 

det systematiske søket til denne oppgaven (se 3.2), oppsummeres. Begrepet 

”litteraturgjennomgang” vil heretter brukes om både systematiske litteraturgjennomganger og 

meta-analyser, for enkelhetens skyld.  

 

2.1.1 Effekt av yoga på psykisk helse og livskvalitet i kliniske populasjoner  
For kvinner med brystkreft rapporterer litteraturgjennomganger positive effekter på psykisk 

helse (Cramer, Lange, Klose, Paul, & Dobos, 2012); helserelatert livskvalitet (Cramer et al., 

2017), generell livskvalitet (Levine & Balk, 2012; Zhang, Yang, Tian, & Wang, 2012); angst 

og depresjon (Cramer et al., 2017; Pan, Yang, Wang, Zhang, & Liang, 2017), samt fatigue og 

søvnproblemer (Cramer et al., 2017). For voksne og barn under kreftbehandling generelt 

rapporteres også økt generell velvære, redusert stress, angst og depresjon (Danhauer, 

Addington, Sohl, Chaoul, & Cohen, 2017).  

 

Økt livskvalitet rapporteres også for mennesker med hjerteproblemer og hjertesykdommer 

(Cramer, Lauche, Haller, Dobos, & Michalsen, 2015) (Pullen, Seffens, & Thompson, 2018). 

For mennesker med diabetes type 2 rapporteres økt velvære og positive effekter på humør og 

søvn (Innes & Selfe, 2016).  

 

Videre ser yoga ut til å kunne redusere alvorlighetsgrad av depressive symptomer og øke 

livskvalitet hos personer med depressiv lidelse eller symptomer på depresjon (Cramer, 

Lauche, Langhorst, & Dobos, 2013). Yoga ser også ut til å kunne redusere symptomer på 

stress og angst (Li & Goldsmith, 2012). Enkeltstudier av yogabaserte intervensjoner for 

mennesker med angst og schizofreni har også rapportert økt velvære (Meyer et al., 2012). 

 

2.1.2 Effekt av yoga på psykisk helse og livskvalitet i ikke-kliniske 

populasjoner  
Innen ikke-kliniske populasjoner har litteraturgjennomganger rapportert økt psykisk- og 

fysisk velvære, samt bedret atferdsfungering som følge av yogabasert intervensjon i fengsel 

(Auty, Cope, & Liebling, 2017; Wimberly & Xue, 2016). For eldre ser yoga ut til å ha positiv 

effekt på fatigue, depresjon, angst, stress, vitalitet, søvnkvalitet og livskvalitet/velvære 

(Mooventhan & Nivethitha, 2017; Patel, Newstead, & Ferrer, 2012; Tulloch, Bombell, Dean, 
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& Tiedemann, 2018). Videre antas yoga å øke velvære og livskvalitet hos barn og ungdom 

(Bougea, Spantideas, & Chrousos, 2018; Hagen & Nayar, 2014). For denne gruppen 

rapporteres også positive effekter på humør, anspenthet, angst og selvtillit som følge av 

yogaintervensjon (Ferreira-Vorkapic et al., 2015).  

 

Videre har flere litteraturgjennomganger undersøkt effekter av yogapraksis under 

svangerskapet, som er assosiert med økt livskvalitet (Babbar, Parks-Savage, & Chauhan, 

2012; Curtis, Weinrib, & Katz, 2012; Kawanishi et al., 2015), redusert angst og depresjon 

(Kawanishi et al., 2015; Sheffield & Woods-Giscombe, 2016). Av andre kvinnehelserelaterte 

tilstander ser yogaintervensjon ut til å gi økt livskvalitet for kvinner plaget med primær 

dysmenoré (i.e. menstruasjonssmerter) (McGovern & Cheung, 2018) og redusere 

psykologiske symptomer for kvinner i overgangsalderen (Shepherd-Banigan et al., 2017).  

 

To tidligere litteraturgjennomganger identifisert i søket har undersøkt effekten av yoga på 

indikatorer for ”positiv psykisk helse” (definert som emosjonell, sosial og psykologisk 

velvære); 1) Hendriks et al. (2017) fant at yogaintervensjoner i ikke-kliniske utvalg var 

assosiert med signifikant økning i psykologisk velvære når yogagruppene ble sammenlignet 

med inaktive kontrollgrupper, men ikke sammenlignet med annen fysisk aktivitet. Effekten 

av yoga på livstilfredshet, sosiale relasjoner og mindfulness var ikke signifikant 2) 

Domingues (2018) undersøkte effekten av yogaintervensjoner i både kliniske- og ikke-

kliniske utvalg, og rapporterte sprikende effekter på indikatorer for positiv psykisk helse (i.e. 

mindfulness, affekt, resiliens, velvære, livstilfredshet og selvmedfølelse). Av studiene som 

inkluderte velværeskalaer rapporterte kun tre av syv studier signifikant økning på ulike 

skalaer. Det kommer med andre ord ikke tydelig frem i forskningslitteraturen til nå om yoga 

er relatert til økt livskvalitet i normalbefolkningen.   

 

2.2 Potensielle virkningsmekanismer 
Helsedirektoratets (2018) fem råd for økt livskvalitet og bedret psykisk helse er følgende: 1) 

å knytte bånd til andre mennesker, 2) være aktiv, 3) være oppmerksom, 4) fortsette å lære og 

5) gi til andre. Gjennom fysiske øvelser, tilstedeværelse, meditasjon og de sosiale og etiske 

retningslinjene beskrevet i klassisk yogafilosofi, kan yogapraksis være en måte å etterfølge 

disse fem rådene på. Med utgangspunkt i faktorer som påvirker livskvalitet, som presentert i 

del 1 (se 1.3.1), vil jeg i det følgende presentere teori og empiri som taler for at yoga kan 
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være relatert til livskvalitet, via mekanismer som redusert stress og positive helseeffekter, 

styrking av psykologiske ressurser, økt spiritualitet og opplevelse av mening, samt indirekte 

ved å være en arena for sosial støtte og utvikling av positive sosiale relasjoner (se Figur 6, 

markerte områder).  

 

 
Figur 6: Faktorer som påvirker livskvalitet. Yogapraksis tenkes å være relatert til livskvalitet via effekt på markerte 
faktorer. Gradert markering av sosiale faktorer pga. indirekte påvirkning.  

 

2.2.1 Helse 
I følge Muehsam et al. (2017) kan ”kropp-sinn” orienterte terapier (”mind-body therapies”), 

herunder yoga, påvirke biologiske systemer gjennom top-down- og bottom-up-prosesser som 

regulerer stress-responssystemer, immunfunksjon og humør (se Figur 7/Vedlegg B). Top-

down via kontemplativ praksis (i.e. meditasjon) som aktiverer høyere ordens nevrale 

nettverk. Bottom-up via pusteteknikker og bevegelse som påvirker muskel- og 

skjelettsystemet og det kardiovaskulære systemet. Samlet gir disse prosessene et rammeverk 

for å forstå positive effekter av kropp-sinn-orienterte intervensjoner på overordnet 

helsestatus.   
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Figur 7: Effekten av top-down og bottom-up prosesser i kropp-sinn orienterte intervensjoner (eks: yoga) på biologiske 
systemer (Muehsam et al., 2017). 
 
Regulering av stress-responssystemer  

Stress har en negativ effekt på immunsystemet, og forlenget eksponering for stress knyttes til 

fysiske og psykiske plager, samt økt risiko for å utvikle sykdom (Woodyard, 2011). Effekten 

av yoga på stress-responssystemer brukes derfor ofte som forståelsesramme for positive 

helseeffekter av yogabaserte intervensjoner (McCall, 2013). Positive effekter av yoga på 

stress-relaterte systemer (se Vedlegg C) antas å beskytte mot utvikling av fysisk og psykisk 

sykdom (Ross & Thomas, 2010). En systematisk litteraturgjennomgang av Chong, Tsunaka, 

Tsang, Chan og Cheung (2011) fant at yoga reduserte stress like effektivt som andre 

stressreduserende tiltak (som trening og avspenningsøvelser), også hos friske voksne. Samlet 

impliserer disse funnene at stressregulering kan være en virkningsmekanisme i forholdet 

mellom yoga, helse og livskvalitet 

 
Overordnet reguleres stress-respons av to interagerende systemer: det autonome 

nervesystemet og hypothalamus-hypofyse-binyre (Hypothalamys-Pituitary-Adrenal; HPA) -

aksen. Det autonome nervesystemet (ANS) består av det sympatiske (SNS) og det 

parasympatiske (PNS) nervesystemet, hvor SNS mobiliserer kroppen til handling, via 

aktivering av HPA-aksen (som kontrollerer utskillelse av stress-hormoner), mens PNS 
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regulerer kroppen ned (Jansen & Glover, 2018). Hovedkommunikasjonen mellom PNS og 

kroppen skjer gjennom vagusnerven, som blant annet regulerer hjerterate og blodtrykk (Riley 

& Park 2015). Empiriske studier har dokumentert vagus-stimulerende effekter av blant annet 

1) dyp og langsom pust, 2) fysiske trening (aerobe øvelser, styrkeøvelser og tøying av 

muskulatur), 3) meditasjon, 4) mindfulness, 5) mantra-synging og 6) helhetlig yogapraksis 

(Yuen & Sander, 2017). 

 

En foreslått hypotese for virkningen av yoga på det autonome nervesystemet er følgende: 

Stress medfører 1) en ubalanse i ANS, ved økt aktivering av SNS og redusert aktivering av 

PNS, 2) underaktivitet i det primære inhibitoriske nevrotransmittorsystemet (GABA-

systemet) og 3) økt allostatisk belastning (definert som kostnaden kroppen har ved å forsøke 

å opprettholde homeostase i stress-respons-systemer i møte med akutt stress, og en 

risikofaktor for utvikling av sykdom). Yogapraksis antas å korrigere ubalansen i det 

autonome nervesystemet ved å aktivere det parasympatiske nervesystemet og GABA-

systemet via stimulering av vagusnerven, og dermed redusere allostatisk belastning (Streeter, 

Gerbarg, Saper, Ciraulo, & Brown, 2012). 

 

Fysisk aktivitet  

Effekten av regelmessig fysisk aktivitet i forebygging av både somatiske og psykiske lidelser 

er veldokumentert (Warburton, Nicol, & Bredin, 2006). I tillegg knyttes fysisk aktivitet og 

trening til økt psykisk velvære og overordnet livskvalitet (Penedo & Dahn, 2005; Warburton 

et al., 2006). I følge Helsedirektoratet (2017) kan fysisk aktivitet være en kilde til glede, 

livsutfoldelse og mestring, gi bedre humør, energi og overskudd, redusere stress, angst og 

depresjon, bedret søvn, selvbilde og selvtillit, samt overordnet livskvalitet. Som tidligere 

omtalt, kan den fysiske yogapraksisen være en form for fysisk aktivitet (se 1.4.3). Mange av 

de moderne yogaretningene er basert på en dynamisk og fysisk krevende praksis, og kan 

dermed også være en form for styrke, utholdenhet og bevegelighetstrening.  

 

Det er rimelig å anta at fysisk aktivitet/trening er en viktig virkningsmekanisme i 

sammenhengen mellom yoga, bedret fysisk og psykisk helse og økt livskvalitet. I en 

litteraturgjennomgang som undersøkte helserelaterte effekter av yoga versus fysisk trening 

rapporterte forfatterne at yoga så ut til å være like- eller mer effektivt enn trening på nærmest 

alle helserelaterte mål, med unntak av mål på fysisk trenthet, både i kliniske og ikke-kliniske 

populasjoner (Ross & Thomas, 2010).  
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Hvorvidt effekten av yoga primært skyldes at det er en form for fysisk aktivitet er interessant. 

I en studie som undersøkte nettopp dette ble deltakerne delt inn i tre grupper: 1) en 

yogagruppe som inkluderte meditasjon basert på yogafilosofi, i tillegg til fysiske øvelser og 

pusteøvelser; 2) yoga-treningsgruppe som inkluderte guidet meditasjon med fokus på pust og 

3) kontrollgruppe (Smith, Greer, Sheets, & Watson, 2011). Resultatene indikerte positive 

effekter på selvrapportmål for depresjon, stress og håp i både gruppe 1 og 2, mens gruppe 1 i 

tillegg hadde signifikant redusert angstsymptomer og kortisol. Dette antyder at helhetlig yoga 

er noe mer enn kun en form for fysisk aktivitet, selv om fysisk aktivitet kan forklare en del av 

yogaens positive effekter. 

 

Søvnkvalitet 

Søvnproblemer er assosiert med redusert livskvalitet (Nordhus & Pallesen, 2007), og flere 

studier har rapportert positive effekter av yoga på søvn (i.e. antall timer søvn, forsinket 

innsoving, antall oppvåkninger, tid i dyp søvn og overordnet søvnkvalitet) (Field, 2011). 

Denne effekten kan skyldes både at yogapraksis ser ut til å øke utskillelsen av melatonin 

(McCall, 2013), og en naturlig følge av redusert stress, økt fysisk aktivitet og bedret 

helsestatus, som diskutert over. 

 

2.2.2 Psykologiske ressurser 
Selvregulering 

Gard, Noggle, Park, Vago og Wilson (2014) har foreslått en modell for sammenhengen 

mellom yoga, stress og psykologisk velvære, som beskriver hvordan yoga antas å påvirke 

top-down- og bottom-up-prosesser for selv-regulering i møte med stress (se Figur 8/Vedlegg 

D). Modellen har likhetstrekk med modellen til Muehsam et al. (2017), og tar utgangspunkt i 

fire komponenter av yogapraksis, hvor meditasjon og etiske retningslinjer antas å påvirke 

top-down-prosesser som oppmerksomhetskontroll, arbeidsminne, meta-oppmerksomhet, 

responsinhibering, reformulering og intensjon/målsetting. Med trening tenkes disse 

prosessene å erstatte uhensiktsmessige stress-responser som negative vurderinger, emosjonell 

reaktivitet og grubling. Videre antas fysiske øvelser og pusteøvelser å påvirke bottom-up 

prosesser via regulering av fysiologiske stress-responssystemer, som beskrevet over. 
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Figur 8: Effekt av yogapraksis på top-down- og bottom-up-prosesser for selvregulering i møte med stress - Se vedlegg 
D for forstørret bilde. 

En annen modell som kan belyse hvordan yoga kan bidra til bedret selvregulering er 

toleransevindumodellen (se Vedlegg E). Modellen beskriver det individuelle ”vinduet” for 

optimal aktivering, hvor vi er mest kognitivt og sosialt tilgjengelig og lettest til stede i 

øyeblikket (Nordanger & Braarud, 2014). Når aktiveringen blir for høy kommer vi ut av 

toleransevinduet og over i hyperaktivering, og ved lav aktivering går vi over i en 

hypoaktiveringstilstand (Nordanger & Braarud, 2014). Hyperaktivering er kjennetegnet ved 

mobiliseringsatferd knyttet til sympatikusaktivering, mens hypoaktivering kjennetegnet ved 

immobiliseringsatferd, og knyttes til parasympatisk aktivering (via den ”vegetative vagus”) 

(Porges, 2001). I følge polyvagal teori (Porges, 2001) kan et tredje system, som knyttes til 

interaksjon med omgivelsene (”vagusbremsen”), også kobles til regulering av autonom 

aktivering. Denne ”vagusbremsen” regnes som en del av det parasympatiske nervesystemet, 

og regulerer aktivering ved å enten ”bremse” sympatisk aktivering i stress-situasjoner eller 

lette på bremsen i situasjoner hvor parasympatisk dominans er uhensiktsmessig (i.e. sosial 

interaksjon) (Eide-Midtsand & Nordanger, 2017). I relasjon til toleransevinduet antas 

vagusbremsen å spille en viktig rolle for regulering i den optimale aktiveringssonen (Eide-

Midtsand & Nordanger, 2017). 

 

Optimal aktivering fasiliterer altså psykososial fungering, og yogapraksis kan være et nyttig 

verktøy for selvregulering av aktiveringsnivå, via ulike teknikker for aktivering av SNS og 
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PNS, via stimulering av vagusnerven. For eksempel beskriver yoga pusteteknikker som antas 

å ha ulike effekter på nervesystemet, der kort og rask pust antas å ha en aktiverende effekt, 

mens dyp og langsom pust antas å virke nedregulerende (Singh, Singh, Fedacko, Pella & 

Meester, 2009). Med trening kan yogapraksis tenkes å styrke individets evner til 

selvregulering og dermed ”utvide” toleransevinduet, og øke stress-toleransen.   

 

Affektbevissthet og emosjonsregulering 

Moderne nevroaffektiv vitenskap utfordrer kropp-sinn-dualismen som lenge har vært rådende 

i psykologien, og gir et empirisk fundament for å hevde at emosjoner har både fysiske og 

psykiske manifestasjoner (Skårderud, 2016). Emosjoner påvirker altså fysiologiske systemer, 

så vel som kognisjon og atferd; de kan komme til uttrykk gjennom våre bevegelser, og vi kan 

bli oppmerksom på dem via våre kroppslige fornemmelser.  

 

I klassisk yogafilosofi vektlegges koblingen mellom kropp og sinn ved at den fysiske 

praksisen er en del av et system for å oppnå kontroll over sinnet. Yoga beskriver også ulike 

fysiologiske og psykologiske effekter av de forskjellige fysiske øvelsene (Iyengar, 1979). 

Teorier om ”kroppsliggjort” affekt (embodied emotions) kan gi et moderne vitenskapelig 

rammeverk for å hevde at yogapraksis kan gi økt affektbevissthet og være et verktøy for 

regulering av emosjonell aktivering, som kan gi økt emosjonell og psykologisk velvære.   

 

I en serie studier av Nummenmaa et al. (2014) ble deltakerne bedt om å markere områder av 

kroppen hvor de opplevde økt og redusert aktivering i sammenheng med ulike emosjoner. 

Resultatene viste separate mønstre av aktivering og deaktivering for seks grunnleggende 

emosjoner som var konsistente på tvers av ulike kulturer (se Vedlegg F). Det er også 

rapportert karakteristiske mønstre av motorisk tempo og kroppsholdning knyttet til tilstander 

preget av negativ affekt (Michalak et al., 2009). Slike funn støtter teorier om kroppsliggjort 

affekt, og underbygger antakelsen om at kroppen gir viktig informasjon om vår emosjonelle 

tilstand. Under yogapraksis kobles kroppen på, vi retter fokus innover og blir oppmerksom på 

de kroppslige fornemmelsene som er til stede i øyeblikket. Dette kan gi oss viktig 

informasjon om vår psykologiske, så vel som fysiologiske tilstand.   

 

Videre har empiriske studier rapportert at man ved å manipulere ansiktsuttrykk og kroppslig 

positur kan indusere en opplevelse av spesifikke emosjoner (Flack, 2006). En studie av 

Carney, Cuddy og Yap (2010) demonstrerte at fysisk positur kan gi endringer på fysiologisk, 
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psykologisk og atferdsnivå, ved at deltakere som utførte en 1 minutt lang ”power pose” (i.e. 

fysisk positur som uttrykker styrke og dominans) hadde økt testosteron, redusert kortisolnivå, 

samt økt risiko-toleranse og opplevelse av styrke/kraft. Disse funnene impliserer at vi ved 

hjelp av fysiske øvelser kan endre vår psykiske tilstand, og gir empirisk støtte for at  

yogastillinger kan ha ulike psykologiske effekter. I yogapraksis antas det at stillinger og 

bevegelser som motvirker kroppens automatiske bevegelsestendenser ved sterk affekt eller 

affektive tilstander kan ha en regulerende effekt (Thune & Egeberg, 2016). Tanken er at man 

ved for eksempel depresjon kan motvirke en depressiv kroppsholdning ved å praktisere åpne, 

stødig og oppreiste stillinger som gir god kroppsholdning og symboliserer styrke. Via 

sensorimotorisk feedback kan dette gi økt positiv og redusert negativ affekt, og dermed 

redusere depressive symptomer.  

 

Det finnes også rapporter om at ulike affektive tilstander (e.g. glede, tristhet, sinne, frykt) kan 

kobles til ulike pustemønster, og at man ved å manipulere pustemønster kan indusere 

assosierte affektive tilstander (Philippot, Chapelle, & Blairy, 2002). Dette impliserer at 

yogiske pusteøvelser (pranayama) også kan ha en emosjonsregulerende effekt.  
 

Mindfulness og selvmedfølelse 

Det er tidligere i denne oppgaven argumentert for at mindfulness, i form av oppmerksom 

tilstedeværelse med en aksepterende holdning, er en del av yoga (se 1.4.2). Mindfulness kan  

også anses som en psykologisk ressurs, som kan ha både en direkte og indirekte virkning på 

velvære (Brown & Ryan, 2003). Direkte ved at oppmerksomt nærvær gir opplevelsen av 

øyeblikket mer klarhet og vitalitet, og indirekte ved at mindfulness gir et metaperspektiv og 

potensielt viktig innsikt i automatiske tanker, vaner og maladaptive atferdsmønstre, som igjen 

kan bidra til atferdsendringer som er mer i tråd med individets behov, ønsker og interesser 

(Brown & Ryan, 2003)  

 

I en pilotstudie som undersøkte effekten av et intensivt yogaprogram på livskvalitet, stress, 

mindfulness og selvmedfølelse hos friske, unge voksne predikerte deltakelse i 

yogaprogrammet bedring på alle utfallsmålene (Gard et al., 2012). I denne studien medierte 

mindfulness og selvmedfølelse effekten av yoga på livskvalitet og stress.  

 

2.2.3 Spiritualitet og mening  
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Yoga er opprinnelig en spirituell praksis, og som en tidligere nevnt studie antydet ser 

spiritualitet ut til å være en viktig motivasjon for mange som velger å praktisere yoga, også i 

Vesten (Park et al., 2016). Videre ser spiritualitet ut til å være relatert til økt velvære og 

livskvalitet, blant annet via opplevelse av mening i livet (Diener et al., 2018; Ryff, 2014). En 

studie som undersøkte forholdet mellom yogapraksis og opplevelse av mening rapporterte en 

positiv relasjon, hvor mer yogapraksis var assosiert med høyere opplevelse av mening (Ivtzan 

& Papantoniou, 2014). På bakgrunn av dette argumenterte forfatterne for at spiritualitet er en 

del av yogapraksis, som ser ut til å gi økt opplevelse av mening og psykologisk velvære. 

 

2.2.4 Sosial støtte og positive relasjoner 
Yoga kan i prinsippet praktiseres hvor og når som helst – alene eller med andre, men i vesten 

er formatet ofte gruppetimer med instruktør. Dette kan tenkes å være en arena for sosial 

støtte, og å knytte kontakt med andre, gjerne likesinnede, mennesker, som igjen er relatert til 

økt livskvalitet. Videre vektlegger yogafilosofien retningslinjer for sosial atferd (se Tabell 2), 

som blant annet oppfordrer til medmenneskelighet, ærlighet, sjenerøsitet og respekt for 

andres grenser (Iyengar, 1979; Mæland & Larsen, 2016) I tradisjonell yoga er dette også en 

del av yogapraksisen, i lik grad som de fysiske øvelsene, hvor målet er å ”etablere” disse 

prinsippene i tanker, følelser og handlinger, for å kunne leve i harmoni med omgivelsene 

(Mæland & Larsen, 2016).     

 

2.3 Potensielle mediatorer 
Til forskjell fra virkningsmekanismer er mediatorer ”forstyrrende” variabler som kan forklare 

noe av sammenhengen mellom en uavhengig og en avhengig variabel (her: yoga og 

selvrapportert velvære). Selv om disse variablene kan påvirke den observerte endringen 

forklarer de ikke nødvendigvis hvordan endringen oppsto (i.e. virkningsmekanismene) 

(Kazdin, 2007)  

 

2.3.1 Yogastil  
Hvordan yoga praktiserers og i hvilken grad ulike elementer fra klassisk yoga vektlegges 

varierer innenfor de forskjellige moderne retningene av yoga. Det antas derfor at innholdet i 

yogaintervensjonene som er undersøkt i empiriske studier vil være variert, og man kan stille 

spørsmål ved hvorvidt disse kan sammenlignes. En litteraturgjennomgang som undersøkte 

hvorvidt sjansen for positive utfall i randomiserte kontrollerte studier (randomized controlled 
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trial; RCT) av yoga varierte med hvilken yogastil studiene baserte seg på, fant imidlertid 

ingen forskjell imellom de ulike stilene, noe som kan tyde på at effekten av yoga ikke er 

avhengig av yogastilen som praktiseres (Cramer, Lauche, Langhorst, & Dobos, 2016)  

 

2.3.2 Sammenligningsgruppe  
Det som imidlertid kan se ut til å påvirke sannsynligheten for positive utfall i RCT-studier er 

hvilken type kontrollgruppe studiene bruker, hvor studier som sammenligner 

yogaintervensjon med en kontrollgruppe som ikke får noen annen intervensjon oftere 

rapporterer signifikante positive resultater, enn studier der yoga sammenlignes med 

kontrollgrupper som får en annen form for intervensjon (e.g. medisinsk behandling, fysisk 

aktivitet, avspenningsøvelser) (Cramer, Lauche, et al., 2016).  

 

2.3.3 Studiens opprinnelsesland  
En oversiktsartikkel av Cramer, Lauche, Langhorst og Dobos (2015) konkluderte med at 

RCT-studier utført i India har signifikant større sannsynlighet for å rapportere positive 

effekter av yoga enn studier fra andre land. Forfatterne foreslår følgende mulige forklaringer 

for dette funnet: 1) yoga kan være mer effektivt i India, blant annet fordi praksisen er en del 

av indisk filosofi og tradisjon, yogaintervensjoner i indiske studier ofte er mer intense, og 

indiske yogainstruktører kan være bedre opplært eller mer dedikerte; 2) publiseringsbias; 3) 

statistiske feil. Uavhengig av årsak anbefaler forfatterne at yogastudier fra India tolkes med 

en viss forsiktighet.  

 

2.3.4 Yogaintervensjonens varighet, frekvens og intensitet 
Få studier har undersøkt betydningen av yogapraksisens varighet og frekvens, men basert på 

studier hvor dette er undersøkt antydes en positiv effekt av større ”dose” yoga (Park et al., 

2015). I en spørreundersøkelse som utforsket sammenhengen mellom yogapraksis, helse og 

velvære, predikerte frekvens av egenpraksis positive helserelaterte utfall og økt subjektiv 

velvære i større grad enn antall års erfaring og deltakelse i organiserte gruppetimer (Ross, 

Friedmann, Bevans, & Thomas, 2012). Videre rapporterte en litteraturgjennomgang av Auty 

et al. (2017) at yogaprogrammer som kombinerte lav intensitet og lang varighet hadde størst 

effekt på psykologisk velvære hos mennesker i fengsel. 

 

2.3.5 Innlevelse og engasjement 
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I en studie som undersøkte hvorvidt yogautøveres grad av involvering og engasjement knyttet 

til yogapraksisen påvirket utfall på ulike parametere (Gaiswinkler & Unterrainer, 2016), fant 

forfatterne et statistisk signifikant forhold mellom grad av involvering, mindfulness, spirituell 

velvære og psykiske symptomer. I denne studien var høy grad av involvering knyttet til 

høyere skårer på mindfulness og spirituell velvære, samt større reduksjon i psykiske 

symptomer, sammenlignet med de som skåret middels/lavt på involvering, og 

kontrollgruppen. I lys av dette kan en mulig hypotese være at faktorer som yogautøverens 

innlevelse, engasjement,  motivasjon og interesse kan ha en medierende effekt på forholdet 

mellom yoga og livskvalitet.  

 

2.3.6 Yogainstruktøren  
Videre er det også nærliggende å tenke at faktorer ved personen som underviser kan være av 

betydning for effekten av en yogaintervensjon. I tillegg til overnevnte faktorer knyttet til 

innlevelse og engasjement, kan for eksempel instruktørens opplæring, erfaring og kunnskap, 

undervisningsstil og interpersonlige evner tenkes å være av betydning.  

 

2.3.7 Deltakelse og drop-out 
Mangelfull deltakelse og drop-out er et kjent problem i forskning og i nærmest alle typer 

behandling og treningsprogrammer. Dette kan også potensielt være faktorer av betydning for 

effekter av yogaintervensjoner. I forskning er yogaintervensjonen gratis, mens yogakurs og 

timer ellers ofte koster penger. Dette kan tenkes å påvirke deltakelse og drop-out ved at 

terskelen for å trekke seg kan være lavere dersom man ikke har investert økonomisk i 

aktiviteten.   

 

2.4 Uønskede effekter av yoga 
2.4.1 Forekomst og typer 
En gjennomgang av 9 nasjonale spørreundersøkelser (Cramer, Ostermann, & Dobos, 2018) 

rapporterte følgende forekomsttall for uønskede effekter av yogapraksis: for alle typer 

uønskede effekter var forekomsten 22.7% i en spesifikk yogatime, mens livstidsprevalensen 

varierte fra 21.3 til 61.8%. Alvorlige uønskede effekter ble rapportert av 1.9% av 

yogautøverne. Overordnet ble risikoen for yoga-relaterte skader ble estimert til 1.45 skader 

per 1000 timer yogapraksis (Cramer et al., 2018). I en annen litteraturgjennomgang, basert på  

RCT-studier, rapporterte forfatterne at frekvensen av uønskede effekter i yoga-gruppene var 
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2.2% for intervensjons-relaterte skader, 10.9% for skader som ikke var alvorlige og 0.6% for 

alvorlige uønskede effekter (Cramer, Ward, et al., 2015). En studie som baserte seg på 

sekundæranalyse av data fra en nasjonal helseundersøkelse fant at mindre en 1% av de som 

hadde praktisert yoga en eller flere ganger i livet hadde opplevd en skade som gjorde at de 

hadde sluttet å praktisere yoga (Holton & Barry, 2014). I samtlige overnevnte studier 

konkluderes det med at yoga ser ut til å være like trygt som andre former for fysisk trening.         

 

De mest rapporterte uønskede effektene ved yogapraksis ser ut til å være følgende; 1) 

muskel- og skjelettskader (Cramer, Krucoff, & Dobos, 2013; Cramer et al., 2018; Fishman, 

Saltonstall & Genis, 2009; Holton & Barry, 2014; Matsushita & Oka, 2015), 2) nevrologiske 

symptomer eller skader på nervesystemet (Cramer, Krucoff, et al., 2013; Matsushita & Oka, 

2015) og 3) respirasjonsplager (Matsushita & Oka, 2015).  

 

2.4.2 Risikofaktorer 
I studien av Cramer, Krucoff, et al. (2013) var de fleste av rapportene om uønskede effekter 

assosiert med avansert yogapraksis som utfordrende stillinger (e.g. hodestående stilling), 

anstrengende pusteøvelser og renselsesteknikker som provosert oppkast. Videre ser risiko for 

å oppleve uønskede effekter ut til å være forhøyet for individer med medisinske tilstander 

eller sykdommer (Cramer, Krucoff, et al., 2013; Matsushita & Oka, 2015). I tillegg er dårlig 

fysisk dagsform, og opplevelse av yogatimen som fysisk eller psykisk stressende, foreslåtte 

risikofaktorer (Matsushita & Oka, 2015).  

 

2.4.3 Forebygging  
Cramer, Krucoff, et al. (2013) foreslår følgende forhåndsregler for å unngå uønskede effekter 

ved yogapraksis: 1) yoga bør praktiseres med en mindful innstilling, hvor man lytter til 

kroppen, aksepterer og tar hensyn til egne begrensninger, 2) nybegynnere bør unngå 

avanserte stillinger og pusteøvelser, 3) individer med medisinske tilstander, sykdommer eller 

predisposisjoner for alvorlige sykdommer bør oppsøke medisinsk rådgivning og eventuelt få 

hjelp til å tilrettelegge yogapraksisen av kvalifiserte instruktører og 4) yoga bør aldri 

praktiseres i ruspåvirket tilstand.   

 
2.5 Problemstilling  
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Funn fra systematiske litteraturgjennomganger og meta-analyser som har undersøkt effekten 

av yogaintervensjoner på ulike indikatorer for psykisk helse og livskvalitet antyder en effekt 

av ulike yogaintervensjoner i ulike kliniske utvalg og for spesifikke ikke-kliniske grupper 

som eldre, gravide, kvinner i overgangsalder og mennesker i fengsel. Forskningen som er 

oppsummert over gir imidlertid ikke et tydelig svar på om yogapraksis kan gi økt livskvalitet 

i den voksne normalpopulasjonen – som flere undersøkelser antyder at de fleste 

yogapraktiserende faller innenfor.  

 

Denne oppgaven søker å undersøke dette: hvorvidt en helhetlig yogaintervensjon kan være 

relatert til psykisk helse og livskvalitet i den voksne normalpopulasjonen. For å undersøke 

denne problemstillingen har jeg gjort en systematisk litteraturgjennomgang av studier som 

har undersøkt effekten av yoga på indikatorer for psykisk helse og livskvalitet i ikke-kliniske 

utvalg.  
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3 Metode  
Litteraturgjennomgangen som beskrives i det følgende er basert på retningslinjene fra 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses (PRISMA) (Liberati et 

al., 2009; Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, & Group, 2009). Det ble ikke utarbeidet noen 

formell forskningsprotokoll, og litteraturgjennomgangen ble ikke registrert i noen database.  

 

3.1 Operasjonalisering  
Livskvalitet 

Som beskrevet over har jeg valgt å operasjonalisere livskvalitet som selvrapportert velvære. 

Dette fordi skalaer for selvrapportert velvære er mye brukt i forskningslitteraturen og antas å 

være gode indikatorer på livskvalitet (Diener & Suh, 1997). På bakgrunn av stor heterogenitet 

i hvordan velvære er definert, og hvilke skalaer som brukes for å måle velvære i 

vitenskapelige studier (Diener et al., 2018), ble en avgrensning mot en eller flere bestemte 

skalaer antatt uhensiktsmessig, da det ville resultert i få relevante treff. Jeg valgte derfor å 

inkludere alle studier som hadde brukt en eller flere kvantitative selvrapportmål for velvære. 

Andre indikatorer for psykisk helse og livskvalitet som studiene selv hadde definert, ble også 

inkludert i analysen, men dette var ikke et inklusjonskriterie. 

 

Yoga 

I denne oppgaven har jeg definert yoga som en helhetlig praksis bestående av 1) fysiske 

øvelser, 2) pusteøvelser og 3) meditasjon eller guidet avspenning. Med bakgrunn i et ønske 

om å undersøke effekten av en helhetlig yogaintervensjon, i motsetning til effekten av for 

eksempel meditasjon eller pusteøvelser alene, valgte jeg å kun inkludere studier hvor 

yogaintervensjonen bestod av disse tre elementene. Videre valgte jeg å inkludere alle 

yogatyper eller stiler, på bakgrunn av at ulike yogastiler ikke ser ut til å påvirke utfall i RCT-

studier (Cramer, Lauche, et al., 2016). Det ble heller ikke satt noen begrensninger for 

yogaintervensjonens form og varighet, hvor ofte og lenge yoga ble praktisert i de ulike 

studiene.   

 

3.2 Søkestrategi  
Søkestrategien ble utarbeidet etter veiledning fra bibliotekar ved UiO. Med utgangspunkt i 

problemstillingen gjorde jeg først et orienterende søk med søkeordene ”yoga” AND (”well-
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being” OR ”wellbeing” OR well being”) i databasene PsychInfo og PubMed. Gjennomgang 

av keywords i relevante artikler i dette søket identifiserte en rekke alternative begreper for 

livskvalitet og velvære, som dannet grunnlaget for den endelige søkestrategien (se Tabell 4).  

 

Søkeordet ”yoga” ble antatt å fange opp de fleste relevante studier som inneholdt en helhetlig 

yogaintervensjon. Her kunne man valgt å inkludert variasjoner som for eksempel 

”meditation” og ”breathing exercises”, men dette så ut til å produsere uhensiktsmessig mange 

irrelevante treff. Jeg valgte derfor å ikke inkludere andre søkeord på intervensjonssiden. 

Videre valgte jeg å ikke begrense søket på metode, pga. 1) søkeord for RCT (random* OR 

randomized OR RCT), så ut til å begrense søket uhensiktsmessig, og 2) et ønske om å få en 

oversikt over forskningen på feltet generelt (inkludert ikke-randomiserte og kvalitative 

studier, oversiktsartikler osv.). På samme grunnlag valgte jeg å heller ikke begrense søket for 

en bestemt populasjon, i tillegg til at det ville være en stor utfordring å definere gode søkeord 

som ville fanget opp studier med ikke-kliniske utvalg.  
Tabell 4: Søkeord og oppbygging av søket 

Nr. Søkeord 

1 yoga 

2 subjective OR mental OR psychological OR hedonic OR eudaimonic OR affective OR cognitive OR 
physiological 
 

3 well-being OR well being OR wellbeing OR wellness  

4 2 AND 3 

5 quality of life OR satisfaction with life OR life satisfaction OR happiness OR joy OR hedonia OR 
eudaimonia OR  
 

6 Positive OR negative  

7 Affect OR emotion*  

8 6 AND 7 

9 3 OR 4 OR 5 OR 8 

10 1 AND 9 

Notat: Søkefelt ble spesifisert til ”keywords” (title, abstract, heading word, table of contents, key concepts, 
original title, tests & measures) i PsychInfo og til ”title/abstract” i PubMed.  
 

Søket ble utført 5.mars 2018 og ga på dette tidspunktet 559 treff i PsychInfo og 848 treff i 

PubMed (se Figur 9). Alle referanser ble importert til EndNote-biblioteket. Duplikater ble 

identifisert ved duplikatanalyse og fjernet manuelt. Referanser til bøker/kapitler ble tatt bort. 

Dissertation abstracts (i.e. upubliserte PhD-oppgaver) ble fjernet fordi de fleste av disse var 

utilgjengelige i fulltekst online, og det ble vurdert utenfor oppgavens begrensninger å 

innhente disse på forespørsel. Resterende studier ble deretter screenet og sortert i ulike 
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kategorier (e.g. relevante treff til fulltekstgjennomgangen, oversiktsartikler av effekter av 

yoga på velvære og livskvalitet i ulike populasjoner og andre artikler av interesse for 

oppgavens problemstilling) på bakgrunn av informasjonen som fremkom i tittel og abstrakt. 

Denne gjennomgangen gjorde det mulig å tilpasse inklusjonskriterier for populasjonsutvalg i 

overenstemmelse med oppgavens omfang og begrensninger, ved å eksempelvis begrense 

gjennomgangen til studier innenfor en sub-populasjon (e.g. studenter) dersom søket 

identifiserte mange relevante treff. I tillegg ga denne gjennomgangen en oversikt over 

tidligere, relevante litteraturgjennomganger, som også ble brukt for å fastsette 

inklusjonskriterier. 

 

3.3 Seleksjonskriterier 
På bakgrunn av gjennomgangen av relevante treff ble seleksjonskriteriene endelig fastsatt, og 

er fremstilt i Tabell 5. 
Tabell 5: Seleksjonskriterier med begrunnelse 
Nivå Inklusjonskriterier Begrunnelse 
Intervensjon a) Alle yogaintervensjoner 

bestående av følgende 
elementer: 1) fysiske øvelser; 2) 
pusteøvelser og 3) meditasjon 
eller guidet avspenningsøvelse  
 

Se 3.1 
 

Utfallsmål b) Minimum en kvantitativ 
selvrapportskala for velvære 
eller livskvalitet 
 

Se 3.1  

Metode c) RCT RCT regnes som ”gullstandarden” innen klinisk forskning 
og den beste metoden å avgjøre om en intervensjon har 
effekt 
 

Sammenligning d) Alle typer kontrollgrupper  Ønske om et mest mulig nyansert bilde av effekten av yoga, 
da ulike typer kontrollgrupper ser ut til å påvirke effekten av 
yoga se 2.3.2  
 

Populasjon e) Aldersgruppe 18-65år Det er gjort flere tidligere SR av effekten av yoga på 
velvære hos barn (<18år) og eldre (>65år) (se 2.1) 
 

f) Studier av utvalg fra ikke-
kliniske populasjoner (dvs. 
diagnostiserte psykisk eller 
somatiske lidelser og kroniske 
smertetilstander) 
 
Unntak:  
1) Gravide 
2) Kvinner i overgangsalder 
3) Fengselspopulasjoner  
 

Det finnes allerede SR av effekter av yoga i flere ulike 
kliniske populasjoner. Formålet med denne studien var å 
undersøke om yoga også kan gi økt livskvalitet i 
normalpopulasjonen 
 
 
 
 
Det finnes allerede SR for effekter av yoga på velvære hos 
disse gruppene (se 2.1) 
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Andre kriterier g) Fulltekst tilgjengelig 
gjennom Universitetet i Oslo 
sine tilganger 
h) Fulltekst på engelsk eller 
norsk  

 

Forkortelser: RCT = randomisert kontrollert studie; SR = systematiske litteraturgjennomganger/meta-analyser 
 

3.4 Datainnsamling  
På grunn av fødselspermisjon gjennomførte jeg totalt to søk i databasene PsychInfo og 

PubMed. Første søk ble utført 5. mars 2018 og et supplerende søk ble utført 30. januar 2019, 

for å undersøke om det hadde kommet nye relevante publikasjoner. Én studie (Bhat et al., 

2012) ble i tillegg importert fra en tidligere systematisk litteraturgjennomgang og meta-

analyse av effekten av yoga på positiv psykisk helse i ikke-kliniske populasjoner (Hendriks et 

al., 2017).   

 

3.5 Utvalg av studier 
Totalt ga hovedsøket (Figur 9), som ble utført 5.mars 2018, 1407 treff i databasene. Etter 

fjerning av duplikater, referanser til bøker og kapitler og dissertation abstract (n=373) ble 

1034 studier vurdert for inklusjon ved gjennomgang av tittel og abstrakt. Alle studiene som 

inneholdt 1) yogaintervensjon, 2) velværemål, 3) populasjon som samsvarte med 

inklusjonskriteriene, 4) RCT-design og 5) referanser hvor det ikke kom tydelig frem i 

tittel/abstrakt hvorvidt studien møtte inklusjonskriteriene, ble inkludert i 

fulltekstgjennomgangen (n = 48). Av disse ble 12 studier vurdert å møte inklusjonskriteriene 

og inkludert i analysen, hvorav 11 studier ble identifisert i fulltekstgjennomgangen og 1 ble 

importert fra annen kilde. I fulltekstgjennomgangen var yogaintervensjon som var uforenlig 

med inklusjonskriteriene den vanligste grunnen for eksklusjon (n = 19), deretter studier som 

ikke hadde et RCT-design (n = 7), manglet velværeskala som utfallsmål (n = 4) eller hvor 

utvalget ikke passet inklusjonskriteriene (n = 4). I tillegg ble 2 studier ekskludert grunnet at 

fulltekst ikke var tilgjengelig.  
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Figur 9: Treff og seleksjonsprosess i hovedsøket.   

 
I det supplerende søket (Figur 10) brukte jeg samme søkeord og fremgangsmåte som i 

hovedsøket, med unntak av at søket ble begrenset til perioden ”2018-current”. Søket ga totalt 

168 treff. Etter fjerning av duplikater, bøker/kapitler og dissertation abstract ble 103 studier 

vurdert for inklusjon, på bakgrunn av informasjon i tittel og abstrakt. 11 studier ble inkludert 

i fulltekstgjennomgangen, hvorav ingen møtte inklusjonskriteriene. Grunner til eksklusjon 

var her ikke-RCT (n=7), yogaintervensjon som ikke passet inklusjonskriteriene (n=2) og 

populasjon som ikke passet inklusjonskriteriene (n=2).  
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Figur 10: Treff og seleksjonsprosess i supplerende søk.  

3.6 Vurdering av metodisk kvalitet 
Vurdering av risiko for bias i de individuelle studiene ble gjort ved hjelp av ”the Cochrane 

Collaboration’s tool for assessing risk of bias in randomised trials” (Higgins et al., 2011). 

Vurdering av risiko for bias ble gjort etter inklusjon og ingen studier ble ekskludert grunnet 

metodisk kvalitet.    

 

3.7 Sammenstilling av data 
På grunn av stor heterogenitet i bruk av kvantitative utfallsmål på velvære, omfang av 

yogaintervensjonene, sammenligningsgruppe og metodisk kvalitet ble det vurdert 

uhensiktsmessig å sammenstille dataene i en meta-analyse. I analysen av data fra de 

inkluderte studiene ble det valgt å fokusere på følgende elementer:  

1) Heterogenitet i a) operasjonaliseringen av velvære og valg av utfallsmål; b) 

utvalgskarakteristikker; c) sammenligningsgrupper og c) yogaintervensjonens format, 

frekvens og varighet 

2) Resultater: signifikante effekter av yogaintervensjon på velvære og andre indikatorer 

for livskvalitet 

3) Metodisk kvalitet og utfordringer  
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4 Resultater 
4.1 Inkluderte studier  
Tolv studier ble inkludert i litteraturgjennomgangen (se Tabell 6). Syv av studiene var fra 

India, tre fra USA, en fra Brasil og en fra Australia. Studiene var publisert mellom 2004 og 

2017. Totalt antall deltakere i de 12 studiene var 1110, av disse ble 559 deltakere randomisert 

til yogaintervensjon, hvorav 393 deltakere fikk yogaintervensjon alene og 186 fikk 

yogaintervensjon i kombinasjon med undervisning (n=54), fysisk aktivitet (n=100) eller 

behandling (n=32). Resterende deltakere (n=544) fungerte som kontroller. Av disse var 353 

deltakere inaktive (ingen intervensjon/venteliste), mens 191 deltakere gjennomførte en annen 

aktivitet eller behandling (fysisk aktivitet (n=135); undervisning (n=33); behandling (n=23)).  
Tabell 6: Presentasjon av de inkluderte studiene 
Referanse 
Opprinnelse 

n Populasjon Intervensjon Sammenligning Utfallsvariabler Design  

(Amaranath 
et al., 2016) 
India 

148 Sikkerhetsvakter  Yoga VL Emosjonell 
velvære 

RCT 

Cheema  
et al., 2013) 
Australia 

37 Universitetsansatte 
og høyere grads 
studenter 

Yoga  IA Helserelatert 
livskvalitet  

RCT 

(Danucalov 
et al., 2017) 
Brasil 

53 Pårørende til 
pasienter med 
Alzheimers 
sykdom 

Yoga IA Livskvalitet 
Subjektiv 
vitalitet 
Mindfulness  
Selvmedfølelse 

RCT 

(Kanojia 
et al., 2013) 
India 

50 Friske kvinner Yoga IA Velvære 
Angst og 
depresjon  
Sinne 

RCT 

(Mathad  
et al., 2017) 
India 

100 Kvinnelige 
sykepleierstudenter 

Yoga VL Tilfredshet med 
livet  
Selvmedfølelse 
Mindfulness 
Resiliens 
Stress 

RCT 

(Umadevi  
et al., 2013) 
India 

60 Pårørende til 
pasienter med 
nevrologisk 
sykdom 

Yoga 
 

VL Livskvalitet 
Angst og 
depresjon 

RCT 

(Stoller 
et al., 2012) 
USA 

70 Militærpersonell 
utplassert i Irak  

Yoga IA Livskvalitet  RCT 

(Bhat  
et al., 2012) 
India 

400 Industriarbeidere E1: Yoga 
E2: Yoga + 
FT 

C1: FT  
C2: IA 

Psykologisk 
velvære 
Angst og 
depresjon  
Stress 

RCT 

(Bock  
et al., 2012) 
USA 

55 Kvinnelige røykere 
(>5 sigaretter 
daglig) 

Yoga + CBT CBT + 
velværeprogram 

Overordnet 
velvære 
Angst og 
depresjon 

RCT 
(pilot) 
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(McDermot 
et al., 2013) 
India 

41 Kvinner og menn i 
risiko for å utvikle 
DT2 (forhøyet 
fastende 
blodsukker + 
førstegrads 
slektning med DT2 

Yoga + 
seminar + 
undervisning  

Seminar + FA Positiv og 
negativ affekt 
Angst og 
depresjon  
Stress  

RCT 
(pilot) 

(Sohl  
et al., 2016) 
USA 

66 Kvinner og menn 
med forhøyet 
risiko for 
metabolsk 
syndrom 

Yoga + 
Undervisning  

Undervisning Livskvalitet 
Positive og 
negative 
emosjoner 
Mindfulness 
Stress  

RCT 

(Harinath et 
al., 2004) 
India 

30 Mannlige soldater Yoga 
(morgen + 
kveld) 
 

FT (morgen) +  
Spill (kveld)  

Velvære  
Angst og 
depresjon 

RCT 

Forkortelser: n = utvalgsstørrelse; IA = inaktiv kontrollgruppe (ingen intervensjon); VL = venteliste 
kontrollgruppe; FT = fysisk trening; FA = fysisk aktivitet; CBT = kognitiv atferdsterapi; DT2 = diabetes type 
2; RCT = randomisert kontrollert studie 
 
 

4.2 Deltakere  
Deltakerne i de inkluderte studiene var hentet fra ikke-kliniske utvalg, i henhold til 

inklusjonskriteriene (se Tabell 7). I to av studiene var deltakerne militærpersonell/soldater, to 

studier var av pårørende til pasienter med kronisk nevrologisk sykdom, to studier inkluderte 

mennesker med forhøyet risiko for utvikling av livsstilsykdommer, tre studier inkluderte kun 

kvinner (røykere, sykepleierstudenter og friske kvinner), to studier var av indiske yrkesaktive 

(sikkerhetsvakter og industriarbeidere) og en studie var studenter og universitetsansatte. 

Gjennomsnittsalder på tvers av alle studiene (hvor dette ble oppgitt) var 38 år. I majoriteten 

av studiene var det overvekt av kvinner i utvalgene, men pga. at en studie (Bhat et al., 2012) 

hadde et stort utvalg (n = 400) av kun menn ble kjønnsfordelingen blant deltakerne totalt ca. 

40% kvinner og 60% menn. Gjennomsnittlig utvalgsstørrelse på tvers av studiene var 92,5 

deltakere (64 uten Bhat et al., 2012). 
Tabell 7: Utvalgskarakteristikker 
Referanse n Land Populasjon Alder 

(gjennomsnitt) 
Kvinner
:menn 

(Amaranath 
et al., 2016) 

148 
 
 

India Home guards (høy-stress yrke) 20-50år 67:81 

Cheema  
et al., 2013) 

37 Australia Universitetsansatte og post-grad 
studenter  

(38år) 30:7 

(Danucalov 
et al., 2017) 

46 Brasil Pårørende til pasienter med 
alzheimers sykdom  

(54,5år) 41:5 

(Kanojia 
et al., 2013) 

50 India Friske kvinner  (18,3år) 50:0 

(Mathad  
et al., 2017) 

100 India Kvinnelige sykepleierstudenter (19,5år) 100:0 

(Umadevi  60 India Pårørende til pasienter med Inklusjon: NS 



 38 

et al., 2013) nevrologisk sykdom 18-60år 
(Stoller 
et al., 2012) 

70 USA Militærpersonell utplassert i Irak (31,8år) 22:48 

(Bhat  
et al., 2012) 

400 India Industriarbeidere (20-30år) 0:400 

(Bock  
et al., 2012) 

55 USA Kvinnelige røykere (>5 sigaretter 
daglig) 

(45,6år) 55:0 

(McDermot 
et al., 2013) 

41 India Kvinner og menn i risiko for å 
utvikle DT2 (forhøyet fastende 
blodsukker + førstegrads slektning 
med DT2 

(47,1år) 25:16 

(Sohl  
et al., 2016) 

66 USA Kvinner og menn med forhøyet 
risiko for metabolsk syndrom  

(58,1år) 33: 33 

(Harinath 
et al., 2004) 

30 India Mannlige soldater (29,6år) 0:30 

Forkortelser: n = utvalgsstørrelse; DT2 = diabetes type 2  
 

4.3 Yogaintervensjoner 
Alle studiene inneholdt en yogaintervensjon som bestod av de tre komponentene: fysiske 

øvelser, pusteøvelser og meditasjon eller guidet avspenningsøvelse (se Tabell 8). De fleste 

studiene spesifiserte ikke hvilken type yoga intervensjonen var basert på, men av studiene 

som oppga dette var Hatha yoga den vanligste typen. I ti av de 12 studiene ble intervensjonen 

utført i form av gruppetimer med instruktør. I studien av Danucalov et al. (2017) praktiserte 

deltakerne yoga i grupper med instruktør, i tillegg til (instruert) egenpraksis hjemme. I 

Umadevi et al. (2013) sin studie fikk deltakerne opplæring i en spesifikk yogamodul i gruppe 

over 10 dager, etterfulgt av 20 dager egenpraksis. Variasjon i varigheten av 

intervensjonsperioden var tre til 12 uker, med et gjennomsnitt på ni uker. Hver yogatimene 

varte gjennomsnittlig i overkant av 60 minutter, og deltakerne praktiserte i gjennomsnitt fem 

ganger i uken.  
Tabell 8: Beskrivelse av yogaintervensjonene 
Studie Yogatype Elementer Format Frekvens Varighet 
(Amaranath 
et al., 2016) 

NS A + P + M  
Teori 

Gruppetimer med 
instruktør  

60 min., 6 
ganger i uken 
 

8 uker 

Cheema  
et al., 2013) 

Hatha yoga A + P + M  
 

Gruppetimer med 
instruktør 

50min., 3 
ganger i uken  

10 uker 

(Danucalov 
et al., 2017) 

NS A + P + M  
 

1 økt i gruppe med 
instruktør  
2 økter egenpraksis 

75min., 3 
ganger i uken 

8 uker 

(Kanojia 
et al., 2013) 

NS A + P + M  
 

Gruppetimer med 
instruktør 

35-40min, 6 
ganger i uken  
 

3 
menstruasjons
-sykluser 

(Mathad  
et al., 2017) 

NS A + P + M  
 

Gruppetimer med 
instruktør 

60min., 5 
ganger i uken 

8 uker 

(Umadevi  
et al., 2013) 

NS A + P + M  
 

10 dager i gruppe med 
opplæring i spesifikk 
yogamodul  
Deretter 20 dager 
egenpraksis 

45min. daglig i 
10 dager + 20 
dager 
egenpraksis 
 

30 dager 
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(Stoller 
et al., 2012) 

Hatha yoga A + P + M  
 

Gruppetimer med 
instruktør 

75min., 7 
ganger i uken  

3 uker 

(Bhat  
et al., 2012) 

Vivekananda 
yoga 

A + P + M  
 

Gruppetimer med 
instruktør  

45min., 5 
ganger i uken 

12 uker 

(Bock  
et al., 2012) 

Vinyasa 
yoga 

A + P + M  
 

Gruppetimer med 
instruktør 

60min., 2 
ganger i uken 

8 uker 

(McDermot 
et al., 2013) 

NS A + P + M  
Teori  

Gruppetimer med 
instruktør 

75mni., 3-6 
ganger i uken 

8 uker 

(Sohl  
et al., 2016) 

Krishnamac
harya yoga 

A + P + M  
 

Gruppetimer med 
instruktør 

60-75min., 2 
ganger i uken 

12 uker 

(Harinath et 
al., 2004) 

NS A + P + M  
 

Gruppetimer med 
instruktør 

60 min morgen  
60 min kveld, 
7 ganger i uken 

12 uker 

Forkortelser: NS = ikke spesifisert; A = asana (fysiske øvelser); P = pranayama (pusteøvelser); M = 
meditasjon/guidet avspenningsøvelse; min. = minutter 
 

4.4 Utfallsmål 
Alle de 12 studiene inkluderte minst én velværeskala (totalt ti ulike skalaer, se Tabell 9). 

Majoriteten av studiene benyttet skalaer som er validitet- og reliabilitetstestet. Unntakene var 

to studier som benyttet ukjente skalaer (Harinath et al., 2004; Kanojia et al., 2013), hvor dette 

ikke var oppgitt, og Stoller et al. (2012), som benyttet en selvutviklet skala. Åtte studier 

inkluderte i tillegg et eller flere mål for symptomer på angst og/eller depresjon. Andre 

utfallsmål brukt som indikatorer på velvære i studiene var stress (fire studier); mindfulness 

(tre studier); subjektiv vitalitet (en studie) og selvmedfølelse (to studier).  
Tabell 9: Beskrivelse av velværeskalaer brukt i de inkluderte studiene.   
Utfallsvariabel Skala Beskrivelse Brukt i  
Subjektiv velvære Satisfaction with life 

scale (SWLS) 
En 5-item skala som måler overordnet 
tilfredshet med livet, basert på 
individets egne kriterier (Pavot & 
Diener, 1993) 
 

- (Mathad  
et al., 2017) 

Overordnet 
velvære 

World health 
organization well being 
index WHO(ten) 
 
 

Endimensjonal skala for velvære, som 
inkluderer både positive og negative 
aspekter. (Bech, Gudex, & Johansen, 
1996) 

- (Bhat  
et al., 2012) 

Livskvalitet 
 

The World Health 
Organization Quality of 
Life (WHOQOL) 

Måler 6 domener av livskvalitet; 
fysiologisk, psykologisk, grad av 
selvstendighet, sosiale relasjoner, miljø 
og spiritualitet (WHO, 1998) 
 

- (Danucalov 
et al., 2017) 
- (Umadevi  
et al., 2013) 

Short form 36 health 
survey questionnaire (SF-
36) 

Måler 3 domener; funksjonell status 
(psykologisk, sosial, emosjonell, 
fysisk), velvære (psykisk helse, 
vitalitet, smerte) og overordnet 
evaluering av egen helse (Brazier et al., 
1992) 

- (Cheema  
et al., 2013) 
- (Bock  
et al., 2012) 
- (Sohl  
et al., 2016) 

Psykologisk 
velvære 

Psychological general 
well-being index 
(PGWB) 

Måler selvrepresentasjon av 6 
intrapersonlige affektive tilstander 
(angst, depresjon, positiv velvære, 
selvkontroll, generell helse og vitalitet) 
(Revicki, Leidy, & Howland, 1996) 

- (Bhat  
et al., 2012) 



 40 

 
General health 
questionnaire (GHQ) 

Måler tilstedeværelse av velvære versus 
psykologiske vansker (Goldberg & 
Hillier, 1979) 
 

- (Bhat  
et al., 2012) 

Emosjonell 
velvære   

Positive and negative 
affect schedule (PANAS) 

Måler tilstedeværelse og frekvens av 10 
positive og 10 negative grunnleggende 
emosjoner for ulike tidsintervaller (fra 
nåværende tidspunkt til i løpet av det 
siste året) (Watson, Clark, & Tellegen, 
1988) 
 

- (Amaranath 
et al., 2016) 
- (McDermot 
et al., 2013) 

Ikke spesifisert Selvutviklet skala  - (Stoller 
et al., 2012) 

Ukjent skala  - (Kanojia 
et al., 2013) 
- (Harinath et 
al., 2004) 

 

4.5 Effekt av yoga på indikatorer på livskvalitet 
Rapporterte signifikante resultater på selvrapportmål for velvære og andre indikatorer på 

livskvalitet er fremstilt i Tabell 10. Ni av 12 studier rapporterte signifikant økning på 

velværeskalaer fra baseline til avslutning for deltakerne som fikk yogaintervensjon, og seks 

av 12 studier rapporterte signifikante forskjeller når yogagruppene ble sammenlignet med 

kontrollgruppene. Videre rapporterte fem av åtte studier som inkluderte skalaer for angst- og 

depresjonssymptomer signifikant reduksjon fra pre- til posttest i yogagruppen, hvorav 

effekten også var signifikant mellom gruppene i to studier. For stress rapporterte to av fire 

studier signifikant effekt av yogaintervensjon på redusert stress sammenlignet med baseline. 

En av tre studier som inkluderte mål på mindfulness rapporterte signifikant pretest-posttest 

økning i yogagruppen og signifikant gruppe-tid interaksjonseffekt. Begge studiene som 

inkluderte mål på selvmedfølelse rapporterte signifikant økning fra baseline til avslutning hos 

yogagruppen, og en av studiene rapporterte også signifikant gruppe-tid interaksjonseffekt for 

økt selvmedfølelse. Den ene studien som inkluderte mål på subjektiv vitalitet fant signifikant 

pretest-posttest effekt i yogagruppen, men effekten var ikke signifikant mellom gruppene.  

 

Videre rapporterte flere av studiene som sammenlignet yogaintervensjonsgruppen med en 

inaktiv kontrollgruppe (ingen aktivitet eller venteliste) signifikante mellom-gruppe forskjeller 

(fem av åtte studier) enn studiene hvor yogagruppen ble sammenlignet med en 

kontrollgruppe som gjennomførte en annen aktivitet (to av fire studier).  
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Tabell 10: Operasjonalisering, utfallsmål og signifikante resultater 
Referanse Operasjonalisering av velvære  

(-) = negativ korrelasjon 
Utfallsmål
  

Målinger Signifikante resultater 
Pretest- posttest Sammenligning av gruppene 

(Amaranath et 
al., 2016) 

Positiv og negativ (-) affekt 
 

PANAS 
+ 
tilleggsspm.^ 

Baseline  
Avslutning 
 

Økt PA (p<0,01) og redusert NA 
(p<0,001) i E 
Redusert PA (p<0,05) og økt NA 
(p<0,001) i C 

Ikke rapportert  

Cheema  
et al., 2013) 

Livskvalitet 
Angst (-) 

SF-36 
STAI 

Baseline  
Avslutning 
 

Ingen signifikante endringer  Ingen sign. forskjell mellom 
gruppene 

(Danucalov et 
al., 2017) 

Livskvalitet 
Subjektiv vitalitet 
Mindfulness 
Selvmedfølelse 

WHOQOL 
SVS 
MAAS 
SCS 

Baseline  
Avslutning 
 

Økning på alle domener av livskvalitet 
(p<0,05) i E 
Økt oppmerksomhet, vitalitet og 
selvmedfølelse (p<0,05) i E  
Økt total skåre på SCS i E  
 

økt psykologisk, miljørelatert og 
overordnet livskvalitet (p<0,05) 

(Kanojia 
et al., 2013) 

Subjektiv velvære 
Selvutviklingspotensiale 
Positive sosiale relasjoner 

Ukjent 
skala^ 

Premenstruell & 
Postmenstruell fase 
i 3 sykluser 

Økt velvære (p<0,001), redusert angst 
(p<0,001), depresjon (p<0,001) og 
sinne (p<0,001) i premenstruell fase 
fra 1. til 2. og 3.syklus i E 
Redusert depresjon (p<0,001) og økt 
velvære (p<0,01) fra 1. til 2. og 3. 
syklus i postmenstruell fase i E 
 

Økt velvære (p<0,01), redusert 
sinne (p<0,001), depresjon 
(p<0,001) og angst (p<0,01; 
p<0,05) i premenstruell fase fra 1. 
til 2. og 3. syklus.  

(Mathad  
et al., 2017) 

Tilfredshet med livet 
Selvmedfølelse 
Mindfulness 
Stress (-) 
 

SWLS 
SCS-SF 
FMI 
PSS 

Baseline  
Avslutning 
 

Økt selvmedfølelse (p<0,05) og 
mindfulness (p<0,05) 

Gruppe x tid interaksjonseffekt for 
selvmedfølelse (p<0,05) og 
mindfulness (p<0,01) 

(Umadevi  
et al., 2013) 

Livskvalitet 
Angst og depresjon (-) 

WHOQOL 
HADS 

Baseline  
Avslutning 
 

Redusert angst (p<0,001) og depresjon 
(p<0,001) 
Økt livskvalitet (p<0,001) i E 

Sing. forskjell mellom gruppene for 
samtlige sign. innen-gruppe 
effekter.  
 

(Stoller 
et al., 2012) 

Livskvalitet 
 
Angst (-) 

Selvutviklet 
skala* 
STAI 

Baseline  
Avslutning 
 

Ikke rapportert Økning på 16/18 variabler av 
livskvalitet (p<0,05), redusert angst 
(state & trait) (p<0,001)  
 

(Bhat  
et al., 2012) 

Psykologisk velvære 
Overordnet velvære 

PGWBS 
WHOten 

Baseline  
4 uker (T1) 

p<0,05:  
E1: Økt velvære (PGWB + WHOten), 

Ingen sign. forskjell mellom 
gruppene 
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Generell helse 
Angst og depresjon (-) 
Stress (-) 

GHQ-30 
HADS 
PSS 

Avslutning (T2) 
 

generell helse og redusert stress (T1 + 
T2); redusert angst (T2) 
E2: Økt velvære (PGWB + WHOten), 
generell helse og redusert stress (T1 + 
T2); redusert angst, depresjon (T2)  
C1: Økt velvære (WHOten (T1 + T2) + 
PGWB (T2); økt generell helse og 
redusert stress (T2) 
 

(Bock  
et al., 2012) 

Overordnet velvære 
Angst (-) 
Depresjon (-) 

SF-36 
STAI 
CESD-10 

Baseline  
Avslutning 

Økt velvære (p<0,01), og redusert 
angst (p<0,01) i E  

Ingen sign. forskjell mellom 
gruppene 

(McDermot et 
al., 2013) 

Positiv og negativ (-) affekt 
Angst og depresjon (-) 
Stress (-) 

PANAS 
HADS 
PSS 

Baseline  
Avslutning 

p<0,05:  
E: redusert angst, depresjon, stress og 
NA, økt PA  
C: redusert angst, depresjon, stress og 
NA 
 

Ingen sign. forskjell mellom 
gruppene 

(Sohl  
et al., 2016) 

Livskvalitet 
Humørforstyrrelser (-) 
Mindfulness 
Stress (-) 

SF-36 
POMS 
FFMQ 
PSS 

Baseline  
Avslutning 

Bedring på 5 domener av SF-36 
(fysisk funksjon ,energi/fatigue og 
generell helse (p<0,01); fysiske 
rollebegrensninger og psykisk helse 
(p<0,05)) 
 

Bedring på 2 domener av SF-36 
(fysiske rollebegrensninger og 
generell helse (p<0,05))  

(Harinath et al., 
2004) 

Velvære (generell helse, psykisk 
velvære, søvnkvalitet, sosiale 
relasjoner) 
Angst (-)  
Depresjon (-) 
 

Ukjent 
skala^ 
 
IPAT - AS 
MMPI  

Baseline  
Avslutning 

Økt velvære (p<0,001) i E Økt velvære (p<0,001)  

Forkortelser: * = ikke validitet- og reliabilitetstestet; ^ = mangelfull beskrivelse av skjema og innhold; spm. = spørsmål; PA = positiv affekt, NA = negativ affekt; E = 
eksperimentgruppe; C = kontrollgruppe; PANAS = positive and negative affect schedule; STAI = state trait anxiety index; SF-36 = health survey short form 36; WHOQOL = 
world health organization quality of life questionnaire; SVS = subjective vitality scale; MAAS = mindfulness attention awareness scale; SCS = self-compassion scale; POMS 
= Profile of mood states; PSS = perceived stress scale; SWLS = satisfaction with life scale; FMI = freiburd, mindfulness inventory; HADS = hospital anxiety and depression 
scale; PGWB = psychological general well-being schedule; WHO(ten) = World health organization (ten) well being index; GHQ-30 = General health questionnaire-30 items; 
CESD-10 = center for epidemiologic studies depression scale; FFMQ = Five-Facet mindfulness questionnaire; IPAT-AS =  Institute for personality & ability testing – anxiety 
scale; MMPI = Minnesota multiphasic personality inventory. 
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4.6 Metodisk kvalitet  
4.6.1 Risiko for bias i individuelle studier 
Risiko for bias i studiene ble vurdert med utgangspunkt i Higgins et al. (2011), og er fremstilt 

i Tabell 11. Generelt ble risiko for bias vurdert uklar der mangelfull rapportering gjorde det 

vanskelig å vurdere om risikoen for bias var lav eller forhøyet.  

 

Risiko for seleksjonsbias ble vurdert lav der studiene beskrev metoder for randomisering (åtte 

studier) og skjult tildeling (fem studier), som sannsynliggjorde sammenlignbare grupper hvor 

forfatterne ikke kunne forutsett hvilke deltakere som mottok hvilken intervensjon. Risiko for 

prestasjonsbias ble vurdert uklar i samtlige studier, da blinding av deltakere og personell for 

hvilken intervensjon deltakerne fikk ville vært umulig å gjennomføre i disse studiene. I tråd 

med Higgins et al. (2011) ville det vært urimelig å betrakte dette som en kilde til bias, selv 

om kjennskap til intervensjonen kan ha påvirket deltakernes forventninger og 

utfallsvurderinger, og dermed øke risiko for bias. Dette bør imidlertid heller betraktes som en 

metodisk utfordring ved yoga-studier generelt, enn en kilde til bias i individuelle studier.  

 

Risiko for deteksjonsbias (i.e. at forskerne tolker utfallsmålingene i tråd med sin egen 

hypotese) ble også vurdert uklar for flertallet av studiene (ni studier), som ikke beskrev 

blinding for utfallsvurderingen. Da alle studiene hadde selvrapportskjema som utfallsmål kan 

man imidlertid anta mindre risiko for deteksjonsbias enn dersom studiene var basert på 

intervjuer, observasjon og lignende metoder som er mer utsatt for denne type bias. Risiko for 

bias på bakgrunn av frafall og/eller ekskludering av data ble også vurdert uklar i alle 

studiene, med unntak av McDermott et al. (2014), som beskrev frafall og eksklusjon av data 

med begrunnelse for alle utfallsvariabler, samt metode for håndtering av manglende data i 

analysen. Risiko for selektiv rapporteringsbias ble vurdert på bakgrunn av om studiene 

rapporterte resultater på alle inkluderte utfallsmål versus kun signifikante resultater, og ble 

vurdert lav i alle studiene, med unntak av Sohl et al. (2016), hvor dette var uklart.  

 

I vurdering av andre potensielle kilder til bias ble det lagt vekt på risiko for ”allegience 

effect” (i.e. at forskeren påvirker funnene slik at de samsvarer med hypotesen) i studier der 

forfatterne selv instruerte intervensjonsgruppene (en studie: Umadevi et al. (2013)), og bruk 

av velværeskalaer som ikke var validitet- og reliablitetstestet (en studie: Stoller et al. (2012)), 

eller mangelfull beskrivelse av skalaene som var brukt som utfallsmål (to studier: Harinath et 
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al., 2004 og Kanojia et al., 2013). Det ble også lagt vekt på om studiene hadde designet 

intervensjonsgruppen slik at det var sannsynlig at eventuelle effekter kunne tilskrives 

yogaintervensjonen, og ikke andre forhold. I McDermott et al. (2014) sin studie fikk 

eksempelvis intervensjonsgruppen undervisning om stress og diabetes som kontrollgruppen 

ikke fikk.  

 

4.6.2 Metodiske utfordringer på tvers av studiene  
På bakgrunn av vurderingen av risiko for bias i de individuelle studiene vurderes resultatene 

som er presentert i denne gjennomgangen å være fra studier med uklar eller moderat risiko 

for bias. Av metodiske utfordringer på tvers av studiene vil jeg trekke frem følgende punkter: 

1) Stor heterogenitet i operasjonalisering av velvære, og bruk av ulike skalaer for å måle 

samme underliggende konstrukt (velvære eller livskvalitet), kan være av betydning 

for kriterievaliditeten (i.e. hvorvidt skalaene korrelerer med hverandre og overordnet 

velvære/livskvalitet).  

2) Yogaintervensjonene i de inkluderte studiene har relativt kort varighet 

(gjennomsnittlig varighet var ni uker), og ingen av studiene har inkludert 

oppfølgingsundersøkelser (follow-up). Det er mulig at yoga, i likhet med trening, kan 

ha en kumulativ effekt over tid (Domingues, 2018), som disse studiene ikke har 

fanget opp.  

3) Heterogenitet i yogaintervensjonenes innhold i de ulike studiene, samt mangelfull 

rapportering av protokoller og innhold i intervensjonene. Man kan stille spørsmål ved 

hvorvidt yogaintervensjonens kvalitet kan være av betydning for resultatene.     

4) Generelt manglende kontroll for mediatoreffekter. 
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Tabell 11: Vurdering av risiko for bias i individuelle studier 
 
 
 
Studie: 

Seleksjon Prestasjon Deteksjon Frafall Rapportering  
 
Annen 
risiko  

 
 
Randomisering 

 
Skjult 
tildeling 

Blinding av 
deltakere og 
forskere 

 
Blinding av 
utfallsvurdering  

 
Ufullstendig 
utfallsdata  

 
Selektiv 
rapportering 

(Amaranath 
et al., 2016) 

Lav risiko Uklar risiko Uklar risiko Lav risiko Uklar risiko Høy risiko Uklar risiko 

Cheema et 
al., 2013) 

Lav risiko Lav risiko Uklar risiko Uklar risiko Uklar risiko Lav risiko Uklar risiko 

(Danucalov 
et al., 2017) 

Lav risiko Uklar risiko Uklar risiko Lav risiko Uklar risiko Lav risiko Uklar risiko 

(Kanojia et 
al., 2013) 

Uklar risiko Uklar risiko Uklar risiko Uklar risiko Uklar risiko Lav risiko Uklar risiko 

(Mathad et 
al., 2017) 

Uklar risiko Uklar risiko Uklar risiko Uklar risiko Uklar risiko Lav risiko Uklar risiko 

(Umadevi 
et al., 2013) 

Uklar risiko Lav risiko Uklar risiko Uklar risiko Uklar risiko Lav risiko Høy risiko 

(Stoller et 
al., 2012) 

Lav risiko Lav risiko Uklar risiko Lav risiko Uklar risiko Lav risiko Høy risiko 

(Bhat et al., 
2012) 

Uklar risiko Uklar risiko Uklar risiko Uklar risiko Uklar risiko Lav risiko Uklar risiko 

(Bock et 
al., 2012) 

Lav risiko Uklar risiko Uklar risiko Uklar risiko Uklar risiko Lav risiko Uklar risiko 

(McDermot 
et al., 2013) 

Lav risiko Lav risiko Uklar risiko Uklar risiko Lav risiko Lav risiko Høy risiko 

(Sohl et al., 
2016) 

Lav risiko Lav risiko Uklar risiko Uklar risiko Uklar risiko Lav risiko Uklar risiko 

(Harinath 
et al., 2004) 

Lav risiko Uklar risiko Uklar risiko Uklar risiko Uklar risiko Lav risiko Høy risiko 

Notat: Vurderingen er basert på Higgins et al. (2011) 
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4.7 Oppsummering av funn 
Litteraturgjennomgangen identifiserte 12 RCT-studier som undersøkte effekten av en 

helhetlig yogaintervensjon på velvære og andre indikatorer på livskvalitet i ikke-kliniske 

utvalg. Den gjennomsnittlige utvalgsstørrelsen var 92,5 deltakere og majoriteten av studiene 

sammenlignet en eksperimentgruppe som gjennomførte en yogaintervensjon med en inaktiv 

kontrollgruppe. Intervensjonene varte gjennomsnittlig i ni uker, og deltakerne praktiserte i 

gjennomsnitt 60min, fem ganger i uken. I de fleste studiene ble intervensjonen utført i form 

av gruppetimer med instruktør.  

 

Gjennomsnittsalder på tvers av studiene var rundt 38år, og kjønnsfordelingen var 40% 

kvinner og 60% menn. De fleste studiene spesifiserte ikke hvilken type yoga 

intervensjonsgruppen hadde praktisert, ut over at yogaintervensjonen inneholdt en 

kombinasjon av fysiske øvelser, pusteøvelser og meditasjon/guidet avspenning. Totalt ble ti 

ulike skalaer brukt som mål på velvære. I tillegg inkluderte studiene skalaer for angst- og 

depresjon, stress, mindfulness, subjektiv vitalitet og selvmedfølelse som indikatorer for 

velvære.  

 

Overordnet ser en helhetlig yogaintervensjon ut til å ha positiv effekt på velvære og psykisk 

helse (redusert angst og depresjon) i ikke-kliniske utvalg, når deltakerne sammenlignes med 

seg selv før og etter intervensjonen. Når yogagruppene sammenlignes med kontrollgruppene 

er effekten imidlertid mer beskjeden, hvor signifikant, positiv effekt på velvære ble rapportert 

i halvparten av studiene og redusert angst- og depresjonsskårer kun i to av åtte studier. På 

grunn av at risiko for bias i de inkluderte studiene vurderes å være av uklar til moderat 

karakter, metodiske utfordringer på tvers av studiene, og metodiske begrensninger ved 

litteraturgjennomgangen (se diskusjon), bør disse funnene tolkes med forsiktighet.    
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5 Diskusjon 
Hensikten med denne oppgaven var å undersøke effekten av en helhetlig yogapraksis på 

indikatorer for psykisk helse og livskvalitet i normalbefolkningen. Det ble derfor gjort en 

systematisk litteraturgjennomgang som inkluderte studier som hadde undersøkt effekten av 

yoga på ulike skalaer for velvære og andre indikatorer for psykisk helse/livskvalitet. 

Resultatene antyder en effekt av yoga på livskvalitet via positiv effekt på selvrapportert 

velvære, angst og depresjon, stress, mindfulness og selvmedfølelse. På grunn av metodiske 

utfordringer i de inkluderte studiene og begrensninger ved litteraturgjennomgangen som 

helhet må funnene imidlertid tolkes med forsiktighet.  

 

5.1 Effekt av yogaintervensjon på indikatorer for psykisk 

helse og livskvalitet 
Tidligere litteraturgjennomganger har i overveiende grad undersøkt helserelaterte effekter av 

yoga i kliniske populasjoner (McCall, 2014). Dette gjelder også studiene som har undersøkt 

effekten av yoga på indikatorer for psykisk helse og livskvalitet (se 2.1). Det er blant annet 

rapportert positive effekter av yoga på ulike indikatorer for livskvalitet hos kvinner med 

brystkreft, barn og voksne under kreftbehandling, mennesker med hjerteproblemer og 

sykdommer, diabetes type 2, stress, affektive lidelser og psykoselidelse. I tillegg er positive 

effekter på indikatorer for livskvalitet rapportert for barn og eldre i ikke-kliniske 

populasjoner, samt gravide, kvinner i overgangsalderen og mennesker i fengsel.  

 

Resultatene fra denne litteraturgjennomgangen indikerer at en helhetlig yogaintervensjon kan 

gi økt livskvalitet også for voksne i den øvrige, ikke-kliniske populasjonen. Funnene antyder 

altså at yoga kan være et effektivt tiltak for å bedre psykisk helse og livskvalitet, også for den 

delen av befolkningen som ikke er rammet av sykdom eller lidelser som er assosiert med 

redusert livskvalitet. Dette impliserer at positive effekter av yoga kan forstås som noe mer 

enn ren symptomlindring.       

 

En tidligere litteraturgjennomgang som undersøkte effekten av ulike yogaintervensjoner på 

indikatorer for positiv psykisk helse i ikke-kliniske populasjoner (Hendriks et al., 2017) fant 

signifikante effekter av yoga på psykologisk velvære når yogagruppene ble sammenlignet 

med inaktive kontrollgrupper, men ikke sammenlignet med annen fysisk aktivitet. I 
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litteraturgjennomgangen som er beskrevet i denne oppgaven rapporterte også flere av 

studiene som sammenlignet yogagruppen med en inaktiv kontrollgruppe signifikante 

resultater, enn studiene som sammenlignet yogagruppen med en aktiv kontrollgruppe. Selv 

om litteraturgjennomgangene inkluderte tre av de samme studiene (Bhat et al., 2012; 

Harinath et al., 2004 og Kanojia et al., 2013), er det er flere ting som skiller denne 

litteraturgjennomgangen fra Hendriks et al. (2017). For det første utførte Hendriks et al. 

(2017) en meta-analyse av data fra de inkluderte studiene. For det andre ble studier av andre 

sub-populasjoner i normalbefolkningen, som eldre og gravide, inkludert. For det tredje var 

inklusjonskriterier for yogaintervensjoner bredere, ved at alle yogaintervensjoner som 

inneholdt én av de tre (eller en kombinasjon av flere) komponentene som inngår i denne 

oppgavens definisjon av helhetlig yogapraksis, ble inkludert. For det fjerde inneholdt ikke 

alle de inkluderte studiene en velværeskala. Implikasjoner av dette kan være at Hendriks et 

al. (2017) har undersøkt generelle effekter av ulike yogakomponenter, mens denne studien 

har undersøkt effekten av en helhetlig yogaintervensjon (dvs. de tre komponentenes samlede 

bidrag) på livskvalitet.  

 

5.2 Virkningsmekanismer  
Som tidligere studier har påpekt synes det å være en mangelfull forståelse for hvilke 

mekanismer som er involvert i forholdet mellom yoga, psykisk og fysisk helse og livskvalitet 

(se for eksempel Domingues, 2018; Levine & Balk, 2012). Denne oppgaven har presentert 

potensielle virkningsmekanismer ut fra en forståelsesramme som kombinerer klassisk 

yogafilosofi med moderne psykologisk teori og empiri (se 2.2), i tråd med oppfordringer fra 

tidligere forskning (Hendriks et al., 2017). I litteraturgjennomgangen inkluderte studiene, i 

tillegg til velværeskalaer, mål på angst og depresjon, stress, mindfulness, subjektiv vitalitet 

og selvmedfølelse. Dette sier noe om hvilke faktorer yoga antas å ha en effekt på, og hvilke 

mekanismer som tenkes å være involvert i sammenhengen mellom yoga og livskvalitet.  

 

Et interessant spørsmål er hvorvidt de individuelle komponentene av yogapraksis har effekt 

hver for seg, eller om det er kombinasjonen av fysiske øvelser, pusteøvelser, meditasjon, og 

eventuelt også yogafilosofien, som gjør at studier finner positive effekter av yoga. I denne 

litteraturgjennomgangen ble kun studier som inkluderte en helhetlig yogaintervensjon, 

bestående av en kombinasjon av fysiske øvelser, pusteøvelser og meditasjon, inkludert. 

Tidligere litteraturgjennomganger har ofte inkludert de samme tre elementene, men det finnes 
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også studier som har fokusert på enkeltelementer. Domingues (2018) inkluderte for eksempel 

yoga-studier med et sterkt fokus på de fysiske øvelsene og undersøkte effekten av denne type 

praksis på positiv psykisk helse i kliniske og ikke-kliniske utvalg. Studien konkluderte med 

denne type yogaintervensjon var assosiert med økning på ulike indikatorer for positiv psykisk 

helse i de fleste av de inkluderte studiene. En annen litteraturgjennomgang, som undersøkte 

effekten av ulike meditasjonsprogrammer på psykologisk stress og velvære, fant små til 

moderate endringer på psykologisk stress og helserelatert livskvalitet (Goyal et al., 2014). 

Resultatene indikerte imidlertid ikke at meditasjonsprogrammer var bedre enn noen annen 

aktivitet eller behandling. En spørreundersøkelse av Ross et al. (2012) rapporterte at ulike 

yogakomponenter (fysiske øvelser, pusteøvelser, filosofistudier og meditasjon) predikerte 

ulike helserelaterte utfall (for eksempel predikerte meditasjon økt mindfulness og subjektiv 

velvære, mens fysiske øvelser predikerte bedret søvn). Studien fant også ulike effekter av 

ulike typer fysiske øvelser.    

 

Denne oppgaven har presentert to ulike modeller for hvordan yoga kan ha en effekt på 

biologiske systemer og selvregulering i møte med stress gjennom to prosesser (se Figur 7 og 

8): 1) Top-down via meditasjon, fokusert oppmerksomhet og etiske retningslinjer, som kan gi 

mer adaptive mestringsstrategier, og 2) Bottom-up via den fysiske praksisen og pusteøvelser, 

som kan regulere den fysiologiske responsen (Gard et al., 2014; Muehsam et al., 2017). Ut i 

fra en slik forståelsesramme er det rimelig å anta at de ulike komponentene vil ha ulike, 

individuelle bidrag til den samlede effekten av yogapraksis på velvære og livskvalitet. For 

eksempel antas den fysiske praksisen å regulere nervesystemet mot parasympatisk dominans, 

som kan ha positive helseeffekter (se 2.2.1), uten at denne type praksis alene gir bedre 

mestringsstrategier. I tråd med en definisjon av livskvalitet som inkluderer både hedoniske 

(behag) og eudaimoniske (fungering) aspekter av velvære kan en hypotese være at en 

helhetlig yogapraksis vil ha større effekt på individets opplevde livskvalitet.  

  

5.3 Metodiske utfordringer 
Samlet sett bekrefter denne studien mange av de metodiske utfordringene i yoga-studier som 

er påpekt i andre systematiske litteraturgjennomganger (se f.eks.: Cramer, Lauche, Langhorst, 

et al., 2015; Domingues, 2018), ved at 1) det ser også ut til å være stor variasjon i-, og 

mangelfull rapportering av innholdet i yogaintervensjonene i ulike studier, 2) 

yogaintervensjonene er av relativt kort varighet, og studiene inkluderer ikke 
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oppfølgingsmålinger, 3) mange av studiene er av indisk opprinnelse, som av ukjente årsaker 

ser ut til å gi større sannsynlighet for positive resultater enn i studier fra andre land (Cramer, 

Lauche, Langhorst, et al., 2015), 4) manglende kontroll for mediatoreffekter, og 5) risiko for 

publiseringsskjevhet. Det er anslått at rundt 90% av alle publiserte RCT-studier av yoga 

rapporterer positive effekter av yoga, noe som kan skyldes publiseringsskjevhet hvor studier 

med nøytrale eller negative konklusjoner ikke blir publisert (Cramer, Lauche, Langhorst, et 

al., 2015).   

 

5.4 Implikasjoner  
5.4.1 Klinisk praksis  
I lys av det voksende evidensgrunnlaget for positive helserelaterte effekter av yogapraksis, 

kan yoga være et kostnadseffektivt tillegg til standard behandling for et bredt spekter av 

lidelser, innen både somatisk og psykisk helsevern. Da somatisk og psykisk sykdom kan se ut 

til å være en risikofaktor for å oppleve aversive effekter (se 2.4.3) bør imidlertid disse 

gruppene praktisere yoga under kvalifisert veiledning.  

 

Innen positiv psykologi vektlegges betydningen av å styrke individets ressurser, i tillegg til å 

redusere lidelse og symptomtrykk, i psykologisk behandling. Denne oppgaven har presentert 

potensielle virkningsmekanismer i sammenhengen mellom yoga og livskvalitet. Overordnet 

tenkes yogapraksis å kunne styrke individets psykologiske ressurser, ved å være et verktøy 

for bedret selvregulering i møte med stress, affektbevissthet, emosjonsregulering og 

tilstedeværelse (mindfulness). Yogateknikker kan altså tenkes å være nyttig i arbeidet med å 

styrke individets ressurser, og brukes allerede i en viss grad i nyere psykoterapeutiske 

retninger. For eksempel vektlegger ”den tredje bølgen” av terapeutiske retninger innen 

kognitiv psykologi elementer som metakognisjon, aksept, mindfulness og spiritualitet (Kahl, 

Winter, & Schweiger, 2012). Innen angst- og traumebehandling benyttes også puste- og 

avspenningsøvelser. I tillegg anerkjenner nyere psykoterapeutiske retninger, særlig innen 

traumefeltet, kroppens betydning for psyken - og motsatt. I koppsorientert terapi (e.g. 

sensorimotorisk psykoterapi) jobber man eksempelvis direkte med kroppen som del av et 

traumeprosesseringsarbeid (Ogden & Minton, 2000).  

 

5.4.2 Forebyggende arbeid  
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Livskvalitet og psykisk helse er ikke bare relevant for de som strever – det er noe alle 

mennesker søker. Seligman og Csikszentmihalyi (2000) skriver at ”dersom psykologer 

ønsker å forbedre den menneskelige tilstanden er det ikke nok å hjelpe de som lider. 

Majoriteten av ”normale” mennesker trenger også eksempler og råd for å få gjøre tilværelsen 

rikere og mer tilfredsstillende” (s.10).  

Keyes (2007) estimerte at i underkant av 17% av den voksne befolkningen i USA falt under 

kategorien ”flourishing”, som kjennetegnes av god helse, psykososial fungering og høy 

velvære/livskvalitet. I følge dette estimatet vil i overkant av 80% av befolkningen potensielt 

kunne ha nytte av intervensjoner og tiltak for bedret psykisk helse og livskvalitet.  

 

Intervensjoner som tar sikte på å redusere symptomer hos den delen av befolkningen med 

psykiske lidelser kan være effektive i å redusere lidelse på kort sikt (Huppert, 2009). Men gitt 

at livskvalitet beskytter mot psykisk sykdom, kan universelle intervensjoner som tar sikte på 

å øke livskvaliteten i befolkningen som helhet både øke andelen av befolkningen som faller 

under kategorien ”flourishing” og redusere andelen som strever, også på lang sikt. Figur 11 

(Huppert, 2009) viser hvordan en slik universell tilnærming kan ”flytte” befolkningen mot 

bedre psykologisk fungering. Et slikt hypotetisk skifte vil kunne gagne samfunnet på flere 

områder, blant annet ved å øke produktivitet og redusere kostnader i helsesektoren.    

 

Figur 11: Illustrasjon av et hypotetisk ”skifte” i populasjonens gjennomsnittlige psykologiske fungering  

Denne studien antyder at yoga har potensiale til å bedre psykisk helse og velvære i 

normalpopulasjonen. I lys av at yoga ser ut til å være like trygt som andre former for fysisk 

aktivitet, og at praksisen kan tilpasses de aller fleste individuelle begrensninger, kan yogaens 
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økende popularitet være en trend med positive ringvirkninger både for individet og for 

samfunnet.  

 

5.4.3 Fremtidig forskning 
Denne studien identifiserte kun 12 randomiserte kontrollerte studier som har undersøkt 

effekten av en helhetlig yogaintervensjon på velværemål og andre indikatorer på livskvalitet. 

Flere av studiene har metodiske svakheter som påvirker studienes kvalitet. For å få et 

tydeligere svar på hvorvidt yogapraksis gir økt velvære og livskvalitet er det behov for flere 

studier av høyere kvalitet. Fremtidig forskning på dette området bør:  

- Være tydeligere i operasjonalisering av velvære og andre utfallsmål, og bruke 

måleskalaer som er validitet- og reliabilitetstestet.  

- Inkludere manualer eller protokoller som gir et tydelig bilde av yogaintervensjonens 

innhold, og bruke kvalifiserte og uavhengige yogainstruktører.  

- Undersøke den kumulative effekten av yoga (i.e. effekt over tid), ved å undersøke 

yogaintervensjoner av lengre varighet og/eller inkludere oppfølgingsmålinger.  

 

Det er også behov for studier som undersøker virkningsmekanismer og mediatorer som kan 

være involvert og forklare positive effekter av yoga, herunder:  

- Utforskning og sammenligning av effekten av de ulike yogakomponentenes 

individuelle og samlede bidrag.   

- Effekten av strukturerte yogatimer i grupper med instruktør versus egenpraksis.  

- Effekten av yogapraksisens varighet, frekvens og intensitet.  

- Betydningen av yogautøveren og yogainstruktørens erfaring, engasjement, motivasjon 

og andre relaterte faktorer.    

 

5.5 Styrker og svakheter ved studien 
Litteraturgjennomgangen har flere svakheter som bør påpekes. For det første er kun to 

databaser inkludert i søket. Det er sannsynlig at det finnes flere relevante studier som ikke 

ennå har blitt publisert i disse databasene, eller som er inkludert i andre databaser. Fjerning 

av dissertation abstracts er også en svakhet. Ideelt burde søket vært gjennomført i alle 

relevante databaser og individuelle tidsskrifter, og dissertation abstracts burde ha blitt 

inkludert og gjennomgått. Videre er det en svakhet ved litteraturgjennomgangen at 
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innhenting og utvelgelse av data er foretatt av én person, noe som gir økt risiko for at 

relevante studier kan ha blitt oversett. 

 

En annen potensiell svakhet ved studien er at over halvparten (syv av 12) av de inkluderte 

studiene er av indisk opprinnelse (se 2.3.3). Selv om alle de inkluderte studiene undersøkte 

effekten av yoga i ikke-kliniske utvalg, er utvalgene i mange av studiene fra spesifikke 

populasjoner som pårørende til pasienter med alvorlig sykdom, stressutsatte yrkesgrupper og 

mennesker med forhøyet risiko for utvikling av kroniske sykdommer. Det kan stilles 

spørsmål ved om disse utvalgene faktisk representerer den ikke-kliniske populasjonen, noe 

som er av betydning for funnenes generaliserbarhet. I tillegg kan bruken av ulike 

velværeskalaer, og særlig bruk av egenkomponerte skalaer som ikke er validitet- og 

reliabilitetstestet i noen av studiene, være av betydning for kriterievaliditeten i studiene (i.e. 

om de faktisk har målt velvære). En utfordring knyttet til dette er at denne 

litteraturgjennomgangen har tatt utgangspunkt i at disse skalaene er valide indikatorer på 

livskvalitet, uten at dette er undersøkt eksplisitt.  

 

Styrker ved denne litteraturgjennomgangen er for det første at det er brukt en bred 

søkestrategi (se 3.2), som resulterte i at et relativt stort antall studier ble vurdert for inklusjon. 

Videre antas gjennomgangen å fylle et ”hull” i forskningslitteraturen på nåværende tidspunkt. 

En tredje styrke ved denne litteraturgjennomgangen er at de inkluderte studiene er basert på 

en regelmessig yogapraksis (i gjennomsnitt 60minutter, 5 ganger i uken), som er i tråd med 

anbefalingene fra tradisjonell yoga (Iyengar, 1979). 
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6 Konklusjon 
I denne oppgaven har jeg undersøkt hvorvidt en helhetlig form for yogapraksis er relatert til 

psykisk helse og livskvalitet i den voksne normalbefolkningen. Oppgaven har også presentert 

hypoteser om årsaker for yogaens økende popularitet i vesten, samt mulige 

virkningsmekanismer og mediatorer i forholdet mellom yoga, helse og livskvalitet. 

Implikasjoner for klinisk praksis, forebyggende arbeid, fremtidig forskning er drøftet.  

 

Resultater fra den systematiske litteraturgjennomgangen presentert i denne oppgaven antyder 

en generell positiv effekt av helhetlige yogaintervensjoner på indikatorer for psykisk helse og 

livskvalitet i den voksne normalbefolkningen. Studien er dermed et tilskudd til den økende 

empiriske dokumentasjonen av positive effekter av yogapraksis. Sett i sammenheng med 

tidligere forskningsfunn i kliniske populasjoner impliserer denne studien at den positive 

effekten av yogapraksis på psykisk helse og livskvalitet kan forstås som noe mer enn 

symptomlindring. Videre impliserer funnene at yoga potensielt kan være et relativt enkelt, 

kostnadseffektivt og lavrisiko tiltak for bedret folkehelse – ikke bare ved å redusere 

symptomtrykk og lidelse, men også ved å styrke individets ressurser, som igjen bidrar til å 

beskytte mot utvikling av problemer og lidelser som gir redusert livskvalitet.   

 

På grunn av flere metodiske utfordringer knyttet til vitenskapelige studier av yoga er det 

imidlertid behov for mer forskning av høyere kvalitet, for å avklare forholdet mellom yoga, 

psykisk helse og livskvalitet i både kliniske og ikke-kliniske utvalg. Fremtidig forsking bør 

også utforske yogakomponentenes individuelle versus samlede effekt, samt 

virkningsmekanismer og mediatoreffekter.    
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Vedlegg / Appendiks 
Vedlegg A: Maslows behovspyramide.  
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Vedlegg B: Forstørrelse av Figur 7. Effekten av top-down og buttom-up prosesser i kropp-sinn orienterte 
intervensjoner (eks: yoga) på biologiske systemer (Muehsam et al., 2017). 
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Vedlegg C: Virkningen av stress på HPA-aksen og det sympatiske nervesystemet. Signifikante effekter av yoga på systemer markert med * (Ross & Thomas, 2010). 
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Vedlegg D: Forstørrelse av Figur 8. Modell for antatt effekt av yogapraksis på top-down og bottom-up prosesser for selvregulering i møte med stress. (Gard et al., 
2014).  
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Vedlegg E: Toleransevinduodellen (Nordanger & Braarud, 2014) 
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Vedlegg F: Kroppslig aktivering (varme farger) og deaktivering (kalde farger) ved ulike affektive tilstander 
(Nummenmaa et al., 2014) 

 
 

 

 

 


