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Abstrakt 

Bakgrund: Yoga förklaras som ett tillstånd som förenar kroppen, själen och anden och 

fokuserar på harmoni och helhet i människan. Ashtanga är en kraftfull yogaform där 

förbestämda positioner knyts samman med hjälp av en återkommande rörelsesekvens, 

vinyasan. Yoga har visat ha effekt på psykiska förmågor såsom ökad koncentrationsförmåga, 

samt fysiska förmågor som ökad syreupptagningsförmåga och ledrörlighet. Syfte: Syftet 

med den här studien var att undersöka hur ashtangayoga fyra dagar i veckan under åtta 

veckor påverkade koncentrationsförmåga, syreupptagningsförmåga och rörlighet hos två 

friska individer. Metod: Två kvinnor, 25 och 29 år gamla tränade under åtta veckor 

ashtangayoga fyra dagar i veckan. Studien genomfördes som en Single Subject Experimental 

Design (SSED). Tre baslinjemätningar utfördes innan interventionsperioden, liksom vid 

avslutad intervention. Under interventionen utfördes mätningar var femte dag, totalt elva 

stycken. De mätinstrument som användes var Trail making test A och B, Åstrands 

cykelergometertest, Sit and reach test och Nose to malleol test. Resultat: Både 

försöksperson A och försöksperson B fick signifikant bättre resultat i trail making test A och 

B. Försöksperson B fick även signifikant förbättring i sit and reach test och en signifikant 

ökad rörlighet i höger ben i nose to malleol test. Konklusion: Yoga verkar påverka 

rörligheten signifikant hos en ovan, men inte en van utövare. Vad gäller kondition och 

koncentrationsförmåga verkar inte yogaträning innebära någon signifikant skillnad i effekt på 

en van respektive ovan person. Vidare studier för att bestämma yogas effekter i dessa 

förmågor behövs dock då resultaten i denna studie är av bristande signifikans.  

 

  

 

Nyckelord: Hälsopromotion, koncentration, rörelseomfång, syreupptagningsförmåga och 

yoga.  
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Bakgrund 

Yoga nämns i historien i de så kallade Vedaskrifterna redan för 5000 år sedan. Vedaskrifterna 

sägs komma från induskulturen som uppkom i nuvarande norra Indien och Pakistan. Ordet 

yoga förklaras då som disciplin eller tillstånd och sägs vara en av de äldsta lärorna och 

träningsmetoderna som finns. Yoga förklaras som ett tillstånd som förenar kroppen, själen 

och anden samt fokuserar på harmoni och helhet i människan (Lidell, Rabinovitch & 

Rabinovitch 2003). Det finns tre huvudgrenar inom yoga: religiös yoga, klassisk filosofisk 

yoga och hathayoga. Den förstnämnda är enligt historien den äldsta och ska i dess 

ursprungliga form ha praktiserats tillsammans med offerhandlingar och ritualer för att blidka 

gudarna. Den andra baseras på så kallade sutror, det vill säga guider från 200 f.kr – 200 e.Kr. 

Dessa guider ska fungera som vägledare för att människan ska uppnå insikt om sig själv och 

omvärlden. Den tredje och nyaste formen av yoga baseras på den klassiska yogan men här 

ska utövaren utföra fysiska övningar för att med hjälp av kroppen komma till insikt om sig 

själv (Lidell et al. 2003). Vägen till insikt är enligt sutrorna uppdelad i åtta steg som bland 

annat innehåller de fysiska positionerna (asanas), reglering av andningen (pranayama) och 

tillbakadragande av sinnena (pratyahara) från yttre objekt för att stilla sinnet, detta ska 

förbereda utövaren på koncentration (dharana) i yogaträningen (Lidell et al. 2003). 

 

En av de mest fysiska yogaformerna under begreppet hathayaga är ashtangayoga. Ashtanga 

betyder åtta steg, eller grenar och är en kraftfull yogaform där de olika positionerna knyts 

samman med hjälp av en återkommande rörelsesekvens, den så kallade vinyasan (bilaga 1). 

Vinyasa är ett sätt att få flöde mellan positionerna och att få upp värme i kroppen. I 

ashtangayoga utförs positionerna i samma ordning vid varje yogapass och rörelserna är 

synkroniserade med andningen (Selander, 2006). Vidare beskriver Selander (2006) att det 

finns sex olika serier inom ashtangayoga men att de allra flesta bara gör den första, primary 

series (bilaga 2). Varje pass börjar och slutar på samma sätt. Uppvärmningen består av så 

kallade solhälsningar innan man går vidare till själva serien med stående, sittande och 

liggande positioner som hålls i fem-åtta andetag vardera (Pattabhi Sri, 2010). Passet avslutas 

med en bakåtböjningssekvens och en sekvens med lugnare positioner som bland annat 

innehåller flera inversioner, det vill säga upp- och nedvända positioner. Positionerna i de 

avslutande sekvenserna hålls i tio andetag. Det är, enligt traditionen, av största vikt att varje 
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position utförs i rätt ordning och att utövaren inte utesluter någon position eller nonchalerar 

ut- och inandning (Pattabhi Sri, 2010).  

 

Fysisk aktivitet innebär all rörelse kroppen utför med hjälp av 

skelettmuskelsammandragningar och som ökar energiförbrukningen (Shephard & Balady, 

1999). Träning gör att kroppen kommer klara av större fysiska påfrestningar med mindre 

ansträngning. En ökad ämnesomsättning och minskad sjukdomsrisk är exempel på goda 

effekter av regelbunden träning (Herd, Kiens, Boobis & Hardman, 2001). Träningens effekter 

tar olika lång tid att uppnå. Vissa effekter kommer redan under träningspasset och vissa 

effekter tar flera månader av regelbunden träning att uppnå (Åstrand, 2003). Effekterna är 

också beroende av vilken typ av träning som utförs. För att öka hjärtats kapacitet och 

musklernas syreupptagningsförmåga bör träningen vara så kallad aerob. Aerob träning 

innebär att kroppen använder syre för att bryta ned kolhydrater och fett vid utvinningen av 

energi. Vid denna typ av träning skall aktiviteten kunna utföras i minst två minuter (Åstrand, 

2003). Efter en intensiv träningsperiod i ett par månader kan man bland annat se följande 

effekter på hjärtat: en sänkt puls med 5-20 slag/minut i vila och vid submaximalt arbete, en 

20% eller större slagvolym samt att hjärtats förmåga att kontrahera har förbättrats (Bowles, 

Woodman & Laughlin, 2000).  

 

Koncentration innebär att flera olika hjärnfunktioner är involverade och kan sägas vara en 

aspekt av vårt tänkande (Duvner, 1998). Duvner (1998) beskriver följande indelning av 

koncentration; fokusering innebär att rikta uppmärksamhet och begränsa 

sinnesintryck/tankeprocesser. Uthållig koncentration innebär att hålla kvar uppmärksamhet 

på en företeelse tillräckligt länge. Fördelad uppmärksamhet innebär att göra två saker 

samtidigt. Det vill säga att kunna koncentrera sig på en sak och samtidigt vara medveten om 

vad som händer runtomkring. För att kunna utföra alla dessa moment måste stora delar av 

hjärnan aktiveras (Duvner, 1998). Ett sätt att mäta koncentration är genom det så kallade 

Trail making testet. Shöps såg 2010 att yoga hade effekt på psykiska förmågor såsom ökad 

koncentrationsförmåga hos utövaren. Brisbon och Lowery (2011) jämförde vana hatha-

yogautövare med ovana. Resultatet visade på signifikant fördel i upplevd stress och 

uppmärksamhet för de vana yoga-utövarna. 

 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Nicholas+M.+Brisbon%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Glenn+A.+Lowery%22
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Kroppens maximala arbetsförmåga är beroende av hur mycket syre den kan ta upp (Bassett & 

Howley, 2000). Den maximala syreupptagningsförmågan (V02max) i relation till 

kroppsvikten är det som avgör hur god kondition du har, det vill säga hur många milliliter 

syre en person maximalt kan omsätta per kilo kroppsvikt. Detta innebär att ju mer syre 

kroppen kan omsätta ju bättre kondition har den (Forsberg, Holmberg & Woxnerud, 2002). 

VO2max kan förbättras med 20-50 procent på 2-6 månader om träningen är tillräckligt 

intensiv (Åstrand, 2003). Rekommendationerna för konditionsträning är enligt American 

collage of sports medicine and American heart association 20-60 minuter, 3-5 dagar per 

vecka med en måttlig till hög intensitet (andfådd/svettig) (Haskell et al. 2007). Traditionellt 

förbättras kondition genom konditionsidrotter såsom löpning, cykling, simning och 

längdskidåkning (Forsberg et al. 2002). Fyra studier som undersökt yogas inverkan på 

kondition såg positiva effekter på kondition efter olika långa perioder av denna träning 

(Mark, Robert, Lashbrook & Ezra, 2007; Ray, Sinha, Tomer & Pathak, 2001; Vinayak, 

Prathamesh & Anil 2013). En av dessa studier visade att en grupp friska personer som 

utövade yoga 6 dagar i veckan under 7 månader, ökade sin VO2max signifikant mer än 

kontrollgruppen som under samma tidsintervall fick utöva traditionell träning såsom löpning, 

chins och rörlighetsträning (Ray et al. 2001). En av de andra studierna som undersökt yogas 

effekt på VO2max såg en ökning i syreupptagningsförmåga efter 12 veckors yogautförande 

(Vinayak et al, 2013). Vidare fann Cowen och Adams (2005) en signifikant förbättring i 

blodtryck och uthållighet hos en grupp som utfört ashtangayoga. 

 

Ledrörlighet definieras ofta som range of motion (ROM), som på svenska skulle kunna 

översättas till rörelseutslag (Clarkson, 2013). En annan definition av rörlighet är förmågan till 

rörelseutslag i en eller flera leder (Wirhed, 2012). En individs rörlighet begränsas av olika 

komponenter, som t.ex. skelettstrukturer, muskler, senor, ledkapslar, ligament, nerver, fett 

och hud. Den största begränsningen av rörlighet anses vara musklerna (Wirhed, 2012). 

Nedsatt rörlighet i en muskelgrupp eller led kan leda till ökad belastning i närliggande 

muskler och leder (Gjerset, Annerstedt & Svendsen, 2002). Ett av de traditionella sätten att 

öka rörligheten i musklerna, och därmed ledrörligheten är att använda stretching. Magnusson 

(1998) såg att personer som inte har något nedsatt rörelseomfång (ROM) har bättre 

arbetseffektivitet under jogging. Det finns studier som har sett direkta positiva effekter i 

samband med muskeltöjning. Magnusson, Aagaard och Nielson (2000) såg i sin studie en 

omedelbart ökad rörlighet i hamstringsmuskulaturen efter 45 sekunders stretch. Dock fann de 

att samma passiva motståndskraft som muskeln haft innan stretchen, återfanns då stretchen 

http://www.sciencedirect.com.proxy.lib.ltu.se/science/article/pii/S1360859204000610
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upprepades 30 sekunder senare (Magnusson et al. 2000). En studie av Morse, Degens,
 

Seynnes, Maganaris och Jones (2008) fann en direkt rörelseökning med 4,5 grader i leden 

efter fem gånger 60 sekunders passiv stretch på gastrocnemius (Morse et al. 2008). Fowles, 

Sale  och MacDougall (2000) undersökte effekten av 30 minuters passiv stretch på 

plantarflexorerna. Behandlingen var indelad i 13 stretchintervall, 135 sekunder vardera. 

Studien visade på ett ökat rörelseomfång i leden med 31% varav 57% av denna ökning 

skedde under den fjärde stretchen. Efter den tredje stretchen slutade stelheten att ge med sig 

(Fowles et al. 2000). Dessa tre studier visar alla på en akut ökad rörlighet direkt efter stretch 

men inte på någon långvarig effekt. Interventionerna pågick alltifrån 1 x 45 sekunder till 5 x 

60 sekunder och 13 x 135 sekunder (Magnusson et al. 2000; Morse et al. 2008; Fowles et al. 

2000). I en av de tre studierna mätte man passiv motståndskraft i muskeln. Där såg de att 

muskelns passiva motståndskraft hade ökat igen 30 sekunder efter stretchen och återfått 

samma passiva motstånd som den haft innan stretchen (Magnusson et al. 2000). Akagi och 

Takahashi (2013) undersökte långtidseffekten av stretching genom 2 minuters stretching av 

gastrocnemius sex dagar i veckan under fem veckor. Resultatet visade på signifikant ökad 

passiv ROM och minskad muskelstelhet för interventionsgruppen jämfört med kontrollgrupp. 

Kontinuerlig stretch under en lägre period kan öka rörligheten i musklerna (Akagi & 

Takahashi, 2013). En av de vetenskapligt beprövade och effektiva muskeltöjningar som 

används kliniskt inom fysioterapin är kontraktion-avslappning-töjning (KAT). Denna teknik 

innebär att den aktuella muskeln först aktivt kontraheras mot ett motstånd för att sedan 

slappna av och töjas ut (Alter, 2000).  Det krävs dock att man regelbundet tar ut det nyvunna 

rörelseomfånget för att muskeln inte ska återgå till ursprunglig rörlighet (Magnusson et al. 

2000). Tre studier som undersökt yogas inverkan på rörlighet såg en signifikant 

rörlighetsökning efter interventionen. Två av dessa studier visade en signifikant ökad 

rörlighet i baksida lår och rygg efter interventionen  (Amin & Goodman, 2013; Mark et al. 

2007). Den tredje studien (Cowen & Adams, 2005) undersökte huruvida utövande av 

antingen hatha- eller ashtangayoga gav olika effekt på  rörlighet. De fann att båda grupperna 

ökat sin rörlighet signifikant efter interventionen. 

 

Yoga har visat sig ha positiv effekt på flera funktioner i kroppen men det finns också studier 

som undersökt huruvida yoga kan vara skadligt eller inte. Mikkonen, Pedersen och McCarthy 

(2008) undersökte med hjälp av en enkätundersökning skadeprevalensen i samband med 

ashtangayoga. Av 300 inbjudna deltagare svarade 110 personer på undersökningen, 68 % av 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morse%20CI%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Degens%20H%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seynnes%20OR%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maganaris%20CN%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones%20DA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morse%20CI%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fowles%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10956367
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fowles%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10956367
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sale%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10956367
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=MacDougall%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10956367
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fowles%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10956367
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morse%20CI%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fowles%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10956367
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dessa uppgav att de någon gång varit skadade minst en månad på grund av yogaträningen. 

Majoriteten av skadorna var belägna i ländryggen, hamstring och knän. Holton och Barry 

(2014) frågade 2230 personer om de någon gång varit tvungna att avbryta sin yogaträning på 

grund av skador orsakat av yoga. Endast en procent uppgav att de behövt göra detta och av 

dessa uppgav majoriteten ryggsmärta som orsaken till den uteblivna träningen. 

 

Den allmänna rekommendationen för rörlighetsträning är två till tre dagar per vecka 10-30 

sekunder, fyra gånger per muskelgrupp (Haskell et al. 2007). För konditionsträning gäller 20 

till 60 minuter, tre till fem dagar per vecka med en måttlig till hög intensitet (Haskell et al. 

2007). Få träningsformer utmanar både kondition, rörlighet och koncentration/fokus under 

samma pass. Fysioterapeuter arbetar inte bara med att rehabilitera redan skadade och sjuka 

personer utan en stor del av jobbet består också av att bibehålla och främja hälsa. Detta görs 

till stor del genom träning (Broberg & Tyni-Lenné, 2010). Regelbunden träning kan förbättra 

koordination, balans och reaktionsförmåga (Cotman & Engesser- Cesar, 2002 ). Det kan 

dessutom bidra till ökad livskvalité genom exempelvis bättre sömn, minskade 

depressionssymtom, samt en ökad självkänsla (Cotman & Engesser-Cesar, 2002). Det torde 

vara av stort intresse för fysioterapeuter att ha kunskap om olika typer av träningsformer som 

passar individer med olika förutsättningar för att kunna hjälpa så många som möjligt. 

Skadeprevalensen med yoga är enligt Holton och Barry (2014) låg och yogaträningen kan ge 

effekt på en rad olika besvär (McCall, 2007; Cowen & Adams, 2005). Dock menar Li och 

Goldsmith (2012) att många av de studier som gjorts är av bristande kvalité och att mer 

forskning behövs inom detta område för att fastställa evidens för effekten av yoga. 

Författarna av denna studie har inte funnit någon artikel som undersökt skillnad mellan van 

och ovan yogautövare i påverkan på koncentration. Däremot undersökte Vinchurkar, Singh 

och Visweswaraiah (2014) skillnad i självupplevd mindfulness och uppmärksamhet hos 

personer med och utan erfarenhet från meditation och fann signifikant bättre resultat hos de 

personer med vana från meditation. Resultatet pekade också på en positiv korrelation mellan 

antal år som personer ägnat sig åt meditation och deltagarnas skattade nivå av mindfulness. 

Av det skälet var det intressant att undersöka om yoga också har olika effekt på en van 

respektive ovan utövare vad gäller koncentration. Då åsikterna om yogas effekter generellt 

går isär i dagsläget var huvudsyftet med den här studien att undersöka vilken påverkan åtta 

veckors intensiv yogaträning kunde ge på två individer med olika erfarenhet av yoga. 

http://www.sciencedirect.com.proxy.lib.ltu.se/science/article/pii/S1360859204000610
http://www.sciencedirect.com.proxy.lib.ltu.se/science/article/pii/S1360859204000610
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Syfte 

Syftet med den här studien var att undersöka hur ashtangayoga fyra dagar i veckan under åtta 

veckor påverkar koncentrationsförmåga, syreupptagningsförmåga och rörlighet över tid hos 

två friska individer. 

Frågeställningar 

1. Vilken effekt har intensiv yogaträning på koncentration hos en nybörjare kontra en 

erfaren yogautövare? 

2. Vilken effekt har intensiv yogaträning på kondition hos en nybörjare kontra en erfaren 

yogautövare? 

3. Vilken effekt har intensiv yogaträning på rörlighet hos en nybörjare kontra en erfaren 

yogautövare? 
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Material och Metod 

Metodansats 

En kvantitativ metod valdes. Det lämpades bäst för den här studien då det var numerisk data 

som samlades in vilket är det som analyseras i kvantitativa studier. 

Studiedesign 

En Single Subject Experimental Design-studie (SSED) med en ABA- design genomfördes 

(Carter, Lubinsky, & Domholdt, 2011). Studien undersökte skillnader i olika faktorer före, 

under och efter interventionen hos två individer. SSED-studiedesign lämpar sig väl för den 

här typen av studier där försökspersonerna är sin egen kontroll och fokus ligger på 

deltagarnas individuella prestation och resultat, som kan komma i skymundan i gruppstudier 

(Carter et al. 2011). Interventionen delades in följande i tre delar: 

 A1- fas, Baslinje: Tre mätningar utan yogaträning utfördes.  

 B-fas, Intervention: Yogaträning och mätningar var femte dag genomfördes.  

 A2- fas, Withdrawal: Tre mätningar utan yogaträning utfördes. 

Försökspersoner 

Deltagarna i denna studie var författarna själva. Försöksperson A (fpA) och försöksperson B 

(fpB) var två kvinnliga sjukgymnaststudenter, 25 och 29 år gamla. Deras träningsvanor var 

sedan tidigare lika i både frekvens och typ av träning, det vill säga löpning, styrketräning och 

gruppträningspass i genomsnitt fyra pass per vecka. Det som skiljde sig åt var deras 

erfarenhet av att träna yoga. FpA hade tränat yoga från och till i perioder under flera år och 

fpB var nybörjare i yogaträning. Ingen av försökspersonerna hade dock tränat yoga 

regelbundet de senaste sex månaderna innan studiens start. Försökspersonerna tilläts fortsätta 

med sin vanliga träning under interventionen och de förde en detaljerad träningsdagbok under 

de veckor studien pågick. 

Mätmetoder 

The Trail making test kommer från början ifrån “The army individual test battery” som 

uppfanns 1944 av psykologer som arbetade för den amerikanska armen. Detta är ett av de 

vanligaste testerna för att utvärdera neuropsykiatriska förmågor och är uppskattad för sin 

specificitet när det gäller att diagnosticera hjärnskador (Tombaugh, 2004). Testet utvärderar 

exempelvis hur väl man söker, skannar av och processar information och hur väl de exekutiva 
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och kognitiva funktionerna fungerar (Tombaugh, 2004). Testet beskrivs alltså som ett 

instrument för att bedöma exekutiva förmågor och kognitiva funktioner, hos personer med 

någon typ av hjärnskada eller demens, snarare än uppmärksamhet och koncentration 

(Wagner, Helmreich, Dahmen, Lieb & Tadić 2011). För detta bedöms testet ha god 

reliabilitet (Wagner et al. 2011). Inga studier har funnits angående validiteten. Testet är 

indelat i två delar, del A och del B. Del A går ut på att testpersonen ska rita en linje mellan 

siffrorna 1-25 i nummerordning som är slumpmässigt utspridda på ett papper (bilaga 3). Del 

B går ut på samma sak men där är det både siffror (1-13) och bokstäver (A-L) som 

testpersonen ska rita en linje mellan i ordning (1-A-2-B-3-C och så vidare) (bilaga 4). 

Testpersonen ska på tid utföra uppgiften så snabbt som möjligt utan att lyfta pennan från 

pappret (Lezak, 2004). 

Åstrand cykelergometertest är enligt Åstrand (1964) ett av dagens vanligast förekommande 

konditionstester i Sverige. Det är ett standardiserat funktionellt submaximalt cykeltest som 

mäter hjärtfrekvens/VO2max (Åstrand, 1964). Detta test mäter den förväntade maximala 

syreupptagningsförmågan (VO2max) hos testpersonen utan att den behöver utföra maximalt 

arbete (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi, 2009). Reliabiliteten och validiteten för detta 

test är omdiskuterat (Ekblom-Bak, 2013). Testet verkar ge en någorlunda rättvis bild av 

kondition på gruppnivå, men på individnivå kan det förekomma stora variationer mellan 

uppskattad och faktiskt syreupptagningsförmåga då testet har givit både underskattade och 

överskattade resultat (Noonan & Dean, 2000 och Eklom-Bak, 2013). Detta gäller dock i 

första hand då testet bara görs någon enstaka gång och reliabiliteten har visat sig bli bättre vid 

upprepade testtillfällen (Eklom- Bak, 2013), vilket är fallet i denna studie.  

Sit and reach test användes som ett av testerna för rörlighet. Bellardini et al. (2009) skriver att 

detta test är ett av de vanligaste rörlighetstesterna som mäter statisk rörlighet över flera leder. 

Det innefattar rörlighet i höft, ländrygg, bröstrygg och utvärderar rörligheten av muskulatur i 

ländrygg och hamstrings. En metaanalys från 2014 visade att sit and reach test hade en 

måttlig validitet för att mäta hamstrings rörlighet (Mayorga-Vega, Merino-Marban, & 

Viciana, 2014). Inga studier angående reliabilitet har funnits. Många variabler kan påverka 

utfallet i detta test. Exempel på dessa är rörlighet i axlar och bröstrygg (Bellardini et al. 

2009). Senor, ledkapslar, ligament, nerver, fett och hud är alla komponenter som begränsar 

ledens rörlighet (Wirhed, 2013). Därför är det svårt att avgöra vad exakt som ökat i rörlighet 

vid positiva utfall av Sit and reach.  
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Testpersonen satt på golvet med benen utsträckta framför sig. Fötterna var i 90 graders vinkel 

mot en vertikal yta som var cirka 30cm hög. Höfterna var i 90graders flexion med rak 

hållning och ryggen mot väggen vid utgångspositionen.  Försökspersonen sträckte ut armarna 

framför sig med handflatorna nedåt och händerna ovanpå varandra. Skulderbladen tilläts att 

abduceras. Därefter mättes antalet centimeter från försökspersonens fingerspetsar till lådans 

kant. Detta var utgångspositionen (bild 1). Försökspersonen böjde sig sedan framåt med 

armarna mot tårna vid samtidig utandning. Huvudet vilade mellan armarna. I denna position 

mättes skillnaden i centimeter från fingertopparnas position i utgångspositionen till dess 

position i flekterat läge (Bellardini et al. 2009), (bild 2).  

 

Bild 1. Utgångsposition för sit and reach.           Bild 2. Slutposition för sit and reach.  

  



 
 

10 
 

Det andra testet för rörlighet som användes var Nose to malleol, ett av författarna till denna 

studie, eget utvecklat mätinstrument. Det mäter avståndet mellan den mediala malleolen på 

testbenet och testpersonens nästipp. Syftet med detta test var att mäta kombinerad 

flexion/utåtrotation i höften. Försökspersonen var i ryggliggande position på en brits. 

Testledaren fixerade testpersonens höft och icke aktiva ben mot britsen. Därefter 

kontrollerades att vinkeln på testbenets knä med goniometer som skulle vara 90 grader. Efter 

detta drog testpersonen sitt testben mot näsan med huvudet kvar på britsen. Avståndet 

malleol-nästipp mättes med måttband (bild 3). 

 

Bild 3. Utförande nose to malleol.  
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Genomförande 

Deltagarna tränade ashtangayoga under åtta veckor, fyra dagar i veckan. Yogaträningen 

utfördes på en yogastudio och passen var 80-90 minuter långa. Det traditionella sättet att 

utöva denna typ utav yoga är att deltagarna i egen takt går igenom de olika positionerna i 

samma ordning vid varje träningstillfälle. I denna studie utförde deltagarna den första av de 

sex befintliga ashtangayoga serier som finns. FpA gjorde sex fler av de stående och sittande 

positionerna än fpB då antalet av de stående och sittande positionerna är individuellt och 

följer personens erfarenhet. Ju längre man har tränat ju fler positioner kan man utföra på varje 

pass (bilaga 3). I denna studie bestämd ledaren på yogastudion hur många positioner i serien 

varje person var redo att utföra. Som uppvärmning utförde alla fem solhälsning A och fem 

solhälsning B (bilaga 4) och efter de stående och sittande positionerna utförde alla samma 

avslutande positioner (bilaga 5). Träningen utfördes med delvis ledda pass av instruktör och 

delvis icke ledda pass. Instruktören var dock alltid närvarande för att kunna korrigera och 

hjälpa för en så god teknik som möjligt. Deltagarna gick även en nybörjarkurs för att komma 

in i praktiken.  

För att undvika felkällor standardiserades mätningarna genom att de utfördes vid samma tid 

på dagen och i samma lokal. Träning utfördes inte innan mätningarna under samma dag. 

Samma utrustning användes varje gång, det vill säga pulsband, pulsklocka modell Polar FT2, 

cykel Monark ergomedic 828E och måttband. Slutligen utförs testerna alltid i samma 

ordning. Trail making test gjordes först för att de andra testerna inte skulle ha någon inverkan 

på koncentrationstestet. Rörlighetstesterna gjordes efter åstrandstestet då sit and reach bör 

göras efter uppvärmning (Bellardini, 2009). Nose to malleol gjordes i samband med sit and 

reach då dessa tester har liknande syfte. 

Försökspersonerna fick inte se resultatet av den aktuella mätningen förrän efter mätningen. 

Under withdrawalfasen återgick deltagarna till samma rutiner som innan interventionen. 

Ingen yoga utfördes dock under den veckan. 

Analys 

Resultatet presenterades i fyra grafer, en för varje variabel, för att ge en överblick över 

förändringar över tid i de olika mätningarna. Resultatet analyserades med celerationslinje och 

two standard deviation band analysis (2SD-band) (Carter et al. 2011). Som analysprogram 

användes Microsoft Excel 2010. 
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Celerationslinje användes i graferna för att kunna jämföra datan i de tre mätfaserna. Det 

gjordes genom att räkna ut medianvärdet för första och sedan andra halvan av respektive 

mätfas (A1-, B- och A2-fasen). En linje drogs sedan mellan dessa två punkter i varje fas. 

Detta gav tre linjer med olika lutningar. Linjens lutningar visade en trend för den specifika 

fasen. Om linjernas lutningar i de tre faserna skiljde sig åt hade det blivit en förändring i trend 

under interventionen jämfört med A1- och A2-mätningarna. Värdena kunde alltså sjunka, 

stiga eller stagnera (Carter et al. 2011). Det som analyserades med denna metod var om 

interventionens resultat gav mer effekt på mätningarna än vad baslinjen gjort. I så fall skulle 

linjerna luta olika mycket.  

"Two standard deviation" (2-SD) band analys användes för att bestämma om det blivit en 

signifikant skillnad mellan baslinjen och interventionen. Medelvärdet och en 

standardavvikelse räknades ut för baslinjerna hos alla variabler. För att få fram det övre SD-

bandet användes formeln: medelvärde plus två gånger standardavvikelsen. För att få fram det 

nedre SD-bandet användes formeln: medelvärdet minus två gånger standardavvikelsen. Detta 

markerades sedan i graferna som ett övre och ett nedre "2-SD band" över hela graferna, det 

vill säga A1-, B- och A2-mätningarna. Gränsen för statistisk signifikans sattes i denna studie 

då två eller fler markeringar i följd ligger utanför 2-SD bandet (Carter et al. 2011). 

 

Etiska överväganden 

Etiska problem med studien var att den gjordes på författarna själva. En svårighet var därför 

att vara helt objektiva. Författarna/deltagarna ville ha så bra resultat som möjligt, vilket 

kunde riskera att resultat, mätningar och tester vinklades en aning subjektivt. Att författarna 

var medvetna om risken för konfirmeringsbias medförde att de aktivt arbetade för att inte gå 

in med en vinklad attityd. Detta kunde även medföra att träning utfördes vid sjukdom eller 

skada. Att skriva ett informationsbrev var inte nödvändigt då författarna själva utförde 

studien och de var fullt medvetna om vad det innebar.  
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Resultat 

Träningsdagbok  

FpA tränade 37 timmar ashtangayoga uppdelat på 25 pass. Utöver detta har fpA tränat tre 

timmar styrketräning, noll timmar kondition samt ägnat sig åt fysisk aktivitet, det vill säga 

cykling och rask promenad, i 23.5 timmar. FpA uteblev från träningen interventionsvecka 

fem och sex på grund av sjukdom. 

FpB tränade 50 timmar ashtanga yoga uppdelat på 32 pass.  Utöver detta har fpB tränat tio 

timmar styrketräning, fem och en halv timme konditionsträning och ägnat sig åt fysisk 

aktivitet, det vill säga cykling och rask promenad, i 32 timmar. 
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Celerationslinjeanalys 

Trail making test 

Vid den visuella analysen av baslinjemätningarna hos fpA lutar celerationslinjen brant nedåt 

vilket tyder på att testvärdet har förbättras. Under interventionsfasen visar celerationslinjen på 

en fortsatt nedåtgående trend för både trail making test A och B.  Under A2- fasen ses en 

tendens till utplaning i nivåerna, med en svagt uppåtgående trend för test A. Test B fortsätter 

att sjunka något även i A2-fasen och ingen utplaning har skett. Resultatet av dessa mätningar 

tyder på att fpA har ökat sin koncentrationsförmåga (figur 1-2). 
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Figur 1.  Graf för fpA över förändring i antal sekunder för Trail making test A. Mätvärden 

uppdelade i baslinje, interventions- samt withdrawalfas. 
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Figur 2. Graf för fpA över förändring i antal sekunder för Trail making test B. Mätvärden 

uppdelade i baslinje, interventions- samt withdrawalfas. 
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Celerationslinjerna i baslinjemätningarna hos fpB går tydligt neråt för både test A och test B 

vilket innebär att testen gjordes fortare för varje gång.  Under interventionens gång har 

mätvärdena i test A en successivt sjunkande kurva, medan resultaten i test B har större 

variation mellan värdena, dock visar även celerationslinjen i test B på en nedåtgående kurva. 

Under A2-fasen går celerationslinjen för test A svagt uppåt igen medan linjen för test B 

fortsätter att sjunka. Celerationslinjerna för både test A och test B antyder att fpB har ökat sin 

koncentrationsförmåga (figur 3-4). 
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Figur 3. Graf för fpB över förändring i antal sekunder för Trail making test A. Mätvärden 

uppdelade i baslinje, interventions- samt withdrawalfas. 
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Figur 4. Graf för fpB över förändring i antal sekunder för Trail making test B. Mätvärden 

uppdelade i baslinje, interventions- samt withdrawalfas. 

Både fpA och fpB har fått signifikant bättre resultat på både test A och test B under 

interventionen. Detta tyder på att yogas inverkan på en van respektive ovan utövare inte 

skiljer sig åt när det gäller koncentration.  
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Åstrands cykeltest  

Vid den visuella analysen av baslinjemätningarna hos fpA är variationen liten, dock pekar 

celerationslinjen på en svagt uppåtgående trend som antyder en ökad kondition. 

Interventionsfasen visar en svagt nedåtgående trend vilket tyder på att testvärdena blir sämre 

under interventionens gång, det vill säga att konditionen hos fpA kan ha försämrats något. 

Det är dock lite variation i värdena. Vid A2-mätningen ses en tendens till en utplaning då 

celerationslinjen är rak (figur 5). 
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Figur 5. Graf för fpA över förändring i testvärde för Åstrands cykeltest. Mätvärden 

uppdelade i baslinje, interventions- samt withdrawalfas. 
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Vid den visuella analysen av baslinjemätningen hos fpB ses en starkt uppåtgående 

celerationslinje vilket innebär att värdena blev bättre för varje gång. Under interventionsfasen 

visar celerationslinjen på varken en uppåtgående eller nedåtgående trend, vilket antyder att 

konditionen inte förändrats. Dock finns en variation mellan värdena vilket innebär att 

testvärdena har skiljt sig åt mellan de olika mättillfällena. Vid A2 mätningen går linjen starkt 

uppåt vilket antyder att konditionen hos fpB kan ha ökat (figur 6). 
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Figur 6. Graf för FpB över förändring i testvärde för Åstrands cykeltest. Mätvärden 

uppdelade i baslinje, interventions- samt withdrawalfas. 

Varken fpA eller fpB har fått signifikant bättre resultat efter interventionen. Detta tyder på att 

yogas inverkan på en van respektive ovan utövare inte skiljer sig åt när det gäller kondition. 
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Sit and reach  

Vid den visuella analysen av baslinjemätningarna hos fpA ses en svagt uppåtgående 

celerationslinje. Under interventionen är linjen utplanad, dock ses en variation mellan 

värdena vilket tyder på att rörligheten skiljde sig åt vid de olika mätningarna men 

celerationslinjen går varken uppåt eller nedåt. Vid A2 fasen har värdena sjunkit något 

gentemot interventionsfasen och här ses en utplanad celerationslinje vilket kan tyda på att 

fpA har fått en ökad rörlighet under interventionsperioden (figur 7). 
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Figur 7. Graf för fpA. Förändring i antal centimeter för Sit and reach. Mätvärden uppdelade 

i baslinje, interventions- samt withdrawalfas. 
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Vid den visuella analysen av baslinjemätningarna hos fpB ses en uppåtgående celerationslinje 

med variation mellan värdena. Under interventionstiden planas celerationslinjen ut men den 

lutar stadigt uppåt vilket tyder på att rörligheten ökade under interventionens gång. Vid A2- 

mätningarna har värdena sjunkit något vilket innebär att rörligheten kan ha gått tillbaka något 

efter interventionens slut. Celerationslinjen är utplanad vid A2-fasen vilket tyder på att 

rörligheten inte skulle fortsätta att försämras efter avslutad intervention (figur 8). 
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Figur 8. Graf för fpB. Förändring i antal centimeter för Sit and reach. Mätvärden uppdelade 

i baslinje, interventions- samt withdrawalfas. 

FpA har ingen signifikant förbättring i Sit and reach. Det har däremot fpB som ökade sin 

rörlighet signifikant under intervention. Detta tyder på att yogas inverkan på rörlighet hos en 

ovan respektive van utövare skiljer sig åt, då fpB får mer effekt än fpA.  
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Nose to malleol  

Vid den visuella analysen av baslinjemätningarna hos fpA ses en svagt nedåtgående 

celerationslinje för höger ben och en mer tydlig nedåtgående för vänster. Detta tyder på att 

rörligheten blev något bättre under baslinjemätningarna. Det är något större variation mellan 

värdena i vänster ben. Under interventionstiden går celerationslinjen svagt uppåt i både 

vänster och höger ben vilket antyder att rörligheten minskade under träningsperioden. Under 

A2-fasen går linjen neråt igen, vilket tyder på att rörligheten ökade något efter avslutad 

intervention (figur 9-10). 
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Figur 9. Graf för fpA. Förändring i centimeter, Nose to malleol vänster. Mätvärden 

uppdelade i baslinje, interventions- samt withdrawalfas. 
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Figur 10. Graf för fpA. Förändring i centimeter, Nose to malleol höger. Mätvärden 

uppdelade i baslinje, interventions- samt withdrawalfas. 
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Vid den visuella analysen av baslinjemätningarna hos fpB ses en uppåtgående celerationslinje 

för både höger och vänster ben. Detta indikerar att rörligheten blev sämre. Det syntes heller 

ingen utplaning för något av benen. Under interventionstiden vänder höger bens linje och går 

successivt nedåt vilket antyder att rörligheten blev bättre under interventionens gång. För 

vänster ben är linjen utplanad och antyder att lite förändring skedde under interventionen. Vid 

A2 mätningarna visar celerationslinjen på att rörligheten i höger ben ökade något medan 

rörligheten i vänster ben verkade börja gå tillbaka efter interventionens slut. Inte heller i A2-

fasen uppnås en utplaning i kurvan (figur 11-12). 
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Figur 11. Graf för fpB. Förändring i centimeter, Nose to malleol höger. Mätvärden 

uppdelade i baslinje, interventions- samt withdrawalfas. 
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Figur 12. Graf för fpA. Förändring i centimeter, Nose to malleol vänster. Mätvärden 

uppdelade i baslinje, interventions- samt withdrawalfas. 

FpA har i höger ben fått en signifikant ökad rörlighet men inte i vänster ben. FpB har inte fått 

en signifikant skillnad i varken höger eller vänster ben. Detta tyder på att yogas inverkan på 

van respektive ovan utövare skiljer sig åt när det gäller rörlighet runt höften.  

2SD – bandanalys 

Trail making test 

Enligt 2SD analysen har både fpA och fpB signifikant ökat koncentrationen då båda har fler 

än två värden utanför det nedre 2SD-bandet. Under A2-fasen kan man se att alla tre 

mätningar ligger utanför nedre SD bandet, för både fpA och fpB, vilket tyder på att den 

vunna koncentrationen bibehålls efter interventionen (figur 1-4).  

Åstrands cykeltest 

Ingen av mätvärdena hamnar utanför varken nedre eller övre 2SD-bandet vilket indikerar att 

ingen signifikant minskning eller ökning i konditionen har skett hos någon av 

försökspersonerna under interventionen (figur 5-6).  

Sit and Reach 

Endast ett mätvärde är utanför SD linje hos fpA vilket innebär att ingen signifikant ökad eller 

minskad rörlighet har skett. FpB däremot har fler än två värden utanför övre SD-bandet vilket 

innebär en signifikant ökad rörlighet. Under A2-fasen hamnar värdena precis på övre SD-

bandet hos fpB, vilket indikerar att rörligheten håller på att gå tillbaka igen (figur 7-8). 
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Nose to malleol  

FpA har värden som ligger både under och över SD banden för höger ben. Majoriteten av 

dem ligger dock under det nedre bandet vilket kan tyda på en försiktigt signifikant ökning av 

rörligheten i höger ben. Vänster ben har också värden utanför båda banden men majoriteten 

ligger istället ovanför övre SD-bandet vilket indikerar en svagt signifikant minskad rörlighet.  

I A2-fasen är 2 av 3 värden utanför för höger ben, vilket tyder på att rörelseökningen är kvar 

trots avslutad intervention. I vänster ben är det istället 2 av 3 värden som ligger utanför det 

övre bandet vilket tyder på en fortsatt minskad rörlighet. FpB har i höger ben fler än två 

värden utanför nedre SD band vilket tyder på en signifikant ökad rörlighet i höger ben. Detta 

är inte fallet i vänster ben där inget värde ligger utanför SD-banden. I A2-fasen ligger dock 

ingen av värdena för höger ben utanför SD banden vilket innebär att rörligheten gått tillbaka 

efter interventionens slut (figur 9-12).  
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Diskussion 

Resultaten skiljde sig inte mycket åt vad gäller koncentration, där båda parter, enligt testerna, 

fick signifikant förbättring efter åtta veckors ashtangayoga. Avseende kondition sågs ingen 

signifikant förbättring hos vare sig fbA eller fpB. Däremot visade denna studie olika inverkan 

när det gäller rörlighet på ovan respektive van yogautövare. Där fpB, som var ovan vid yoga, 

fick en signifikant förbättrad rörlighet. 

Metoddiskussion  

Författarna valde att utföra träningen på en yogastudio. Hade träningen utförts hemma eller 

gått på annan yogaträning hade det varit svårt att upprepa studien då förutsättningarna och 

träningspassen hade varierat.  

Trail making test A och B användes för att mäta koncentration. Det var svårt att hitta ett test 

som används för mäta koncentration hos friska personer, varför trail-making test valdes som 

utvärdering för koncentration i denna rapport. Testet utvecklades av psykologer för att 

användas inom den amerikanska armén för att utvärdera bland annat uppmärksamhet (Lezak, 

2004) vilket gjorde att det verkade vara ett lämpligt test att ha med i studien. Däremot verkar 

det som att instrumentet idag används för att bedöma exekutiva förmågor och kognitiva 

funktioner, hos personer med någon typ av hjärnskada eller demens, snarare än 

uppmärksamhet och koncentration (Wagner, Helmreich, Dahmen, Lieb & Tadić 2011). 

Resultatet blir därför mindre intressant och ett test mer utvecklat för friska unga personer 

hade troligen givit ett mer rättvist resultat för att mäta koncentrationsförmåga i denna studie. 

Testet var heller inte optimalt då denna studie ville titta på uthållig koncentrationsförmåga 

och trail making test mäter fokus under endast en minut. 

För att mäta kondition valdes Åstrands cykelergometertest. Åstrands test var inte optimalt då 

studien var intresserad av resultat på individnivå. . Felkällor i detta test kan till exempel vara 

att pulsen går upp på grund av stress eller yttre omständigheter och att testpersonens maxpuls 

är lägre eller högre än förväntat för sin ålder (Noonan & Dean, 2000). Ingen av deltagarna har 

gjort ett maxpulsstest inför studien och vet alltså inte om den förväntade pulsen stämmer med 

åldern, därför är det svårt att säga om detta har påverkat resultatet eller inte. För att i 

möjligaste mån undvika felkällor standardiserades testtillfällena på så sätt att testet utfördes 

samma tid på dagen, på samma cykel med samma inställningar och med samma pulsklocka.  
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För att mäta rörlighet användes Sit and reach som enligt Bellardini et al. (2009) är ett av de 

vanligaste rörlighetstesterna. Det passade bra då yogaträningen utfördes statiskt ibland annat 

samma position som sit and reach. Då författarna ej hade tillgång till en sit and reach låda 

användes en step up bräda ställd på ena långsidan. Ingen linjal var heller fäst på brädan utan 

avståndet mättes med måttband. Detta kan ha varit orsaker till felkälla. En metaanalys från 

2014 med 34 inkluderade studier kom fram till att sit and reach test hade högre validitet för 

att mäta hamstrings rörlighet än rörlighet i lumbalen. Dock sågs endast en måttlig validitet för 

att mäta hamstrings rörlighet (Mayorga-Vega, Merino-Marban, & Viciana, 2014). Därför är 

det svårt att säga exakt vad i denna studie som har mätts utom avståndet mellan tå och 

fingertopp. Dock såg samma metaanalys att personer med god hamstringstöjbarhet hade 

bättre validitet för att mäta hamstringstöjbarhet i sit and reach test (Mayorga-Vega et al. 

2014). Detta talar för att sit and reach var ett bra instrument för att mäta rörlighet i hamstrings 

i denna studie. 

Det nyutvecklade testet Nose to malleol är givetvis en opålitlig källa då detta instrument ej 

genomgått reliabilitet och validitetstest. Dock ville författarna se om de kunde få en ökad 

kombinerad rörlighet i höftflexion och höftutåtrotation med knäleden i 90 grader då denna 

rörelse var inskränkt på ena sidan hos båda försökspersonerna. Svårigheten i detta test var att 

testledaren skulle kontrollera knävinkeln med goniometer samtidigt som den med sin egen 

kroppstyngd skulle fixera det passiva benet och höften mot britsen. När testledaren sedan 

skulle mäta avståndet nose to malleol kan knävinkeln ha ändrats. Andra saker som kan ha 

påverkat avståndet nose to malleol är om testpersonen hade nacken olika vinklad vid olika 

mättillfällen. Fixation via bälte hade varit att föredra då testet troligtvis standadiserats bättre 

och testledaren hade kunnat vara mer flexibel. Rörelsen som krävs vid nose to malleol test är 

kombinerad flexion och utåtrotation i höft. Det kan diskuteras huruvida detta test var relevant 

då det kanske inte är en så vanlig rörelse i vardagen för de flesta människor och därmed inte 

funktionell. Däremot blir ju denna rörelse funktionell för till exempel yogautövare där denna 

rörelse är vanligt förekommande. Därför blev nose to malleol test naturligt att mäta i denna 

studie.   

Deltagarna gjorde mätningarna på varandra vilket i sig kan vara den felkälla då två personer 

inte nödvändigtvis utför mätningar på samma sett. Deltagarna var heller inte blindade för 

resultatet under interventionens gång. De visste dock inte resultatet av mätningen under 

mätningens gång. Därför tror författarna inte att det har påverkat resultatet nämnvärt. För att 

få optimala mätresultat kunde en extern mätperson varit med. Dessutom hade 
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interreliabiliteten mellan mätgångerna kunna testats för att få de mest rättvisa resultaten. Det 

var dock svårt att få en extern person att ställa upp och hjälpa till under så många 

testtillfällen.   

SSED var lämplig i den här typen av studier då det är skillnader individer emellan som är 

intressant och inte skillnader mellan grupper (Carter et al. 2011). Deltagarna i den här studien 

hade olika förutsättningar från början och syftet i studien var också att utvärdera eventuell 

skillnad av effekten från interventionen deltagarna emellan. För att göra detta möjligt var 

denna typ av studiedesign nödvändig (Carter et al. 2011). För att uppnå samma syfte i en 

gruppstudie hade två homogena grupper med samma förutsättningar varit tvungna att hittas, 

vilket hade varit en svårighet.  En förutsättning för gruppstudier är att deltagarna är 

homogena och i SSED är tvärtom heterogenitet positivt då varje deltagares utveckling följs 

separat (Wolery & Harris, 1982). Svagheten och styrkan med denna typ av design är att man 

kan förlänga baslinje och intervention under tidens gång utan att äventyra reliabiliteten i 

resultatet (Woley & Harris, 1982) Svagheten å andra sidan är att när studien görs under 

tidspress, som var fallet med den här studien, är att behovet av en lång baslinje påverkar 

resultatet. Det är inte möjligt att få ett rättvist resultat om inte en stabil baslinje uppnås 

(Wolery & Harris, 1982).  För att få ett optimalt resultat krävs en längre tidsperiod än vad 

som var möjligt. Med endast två deltagare blir studien också sårbar, då som i detta fallet den 

ena deltagaren blev sjuk under två veckor vilket är en stor del av interventionen och det 

resulterar i stora felkällor.  

Resultatdiskussion 

Graferna visar en kontinuerlig förbättring av koncentration i trail making test A och B. Det 

ser ut som att en stor förbättring har uppnåtts men på grund av en kort baslinjeperiod blev 

baslinjen aldrig stabil. En utplaning av värdena ses inte förrän i slutet av interventionen vilket 

betyder att baslinjen hade behövt vara ca åtta veckor för att få ett tillförlitligt resultat. Samma 

test användes vi alla mättillfällena vilket var sammanlagt 17 tillfällen. Detta gör att deltagarna 

nästan lärde sig testet utantill och det går inte att säga vilken förbättring som kom från yoga 

och vilken som kom av inlärning. Detta stöds av tidigare studier som har visat på stor 

förbättring i både Trail making test A och B då det använts vid upprepade mättillfällen 

(Wagner et al, 2011).  

Denna studie visade ingen nämnvärd skillnad mellan ovan och van yogautövare vad gäller 

koncentration utan båda fick signifikant skillnad mot sina egna baslinjemätningar. Dock ska 
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tilläggas att graden av inlärning var stor i detta test vilket innebär att det som ser ut att vara en 

signifikant ökning, troligen till stor del beror på att deltagarna lärde sig testet (Wagner et al, 

2011). Tidigare studier om yogas effekt på just koncentration har varit svårt att hitta. Dock 

finns studier inom detta område och dess resultat både motsäger och överensstämmer med 

våra resultat. Cowen och Adams (2005)  undersökte huruvida ashtangayoga ger effekt på  

upplevd stress och allmän hälsostatus.  Ashtangagruppen fick signifikanta förbättringar vad 

gäller stressreduktion och upplevd hälsa. Vinchurkar et al. som 2014 undersökte skillnad i 

självupplevd mindfulness och uppmärksamhet hos personer med och utan erfarenhet från 

meditation fann däremot signifikant bättre resultat hos de personer med vana från meditation. 

Resultatet pekade också på en positiv korrelation mellan antal år som personer ägnat sig åt 

meditation och deltagarnas skattade nivå av mindfulness. Liknande resultat fick Brisbon och 

Lowery (2011) som jämförde vana hatha-yogautövare med ovana. Resultatet visade på 

signifikant fördel i upplevd stress och uppmärksamhet för de vana yoga-utövarna.  

Resultaten i denna studie visar på viss skillnad i effekt på kondition av yoga på ovan 

respektive van yogautövare. Resultaten är dock lite missvisande då fpA blev sjuk under 

studiens gång vilket gör det svårt att säga huruvida det var yogaträningen eller sjukdomen 

och därmed utebliven träning, som orsakade försämrad kondition. FpB som inte var sjuk och 

kunde utföra alla träningspass har enligt graferna successivt ökat sin kondition under 

interventionen. Att yoga kan påverka konditionen positivt är något som stöds av tidigare 

studier (Ray et al. 2001; Vinayak et al. 2013; Mark, 2007). De studier där deltagarna var 

otränade vid interventionens gång fick bättre resultat än de studier där deltagarna var vana vid 

träning från början (Mark, 2007: Vinayak, 2013). Deltagarna i den här studien hade höga 

testvärden redan från början vilket kan förklara att ingen/ knappt någon förbättring kunnat 

ses. Studier visar att vältränade personer kräver högre intensitet i träningen för att förbättra 

konditionen (Laursen & Jenkins, 2002). Bäst resultat för att öka konditionen ger traditionellt 

intervallträning där man växlar mellan hög- och lågintensiv träning (Neal et al. 2013). Det var 

inte fallet i denna studie, där träningen haft samma intensitet hela tiden. Trots detta har 

konditionen ändå bibehållits vilket talar för att personer med initialt lägre kondition skulle 

kunna öka sin kondition med hjälp av yoga.  Hade deltagarnas testvärden varit lägre från 

början skulle kanske graferna visat på ökning i konditionen.Deltagarna har också cyklat till 

och från träningen de flesta veckorna vilket har inneburit ca 4 mils cykling i veckan. Cykling 

är traditionellt en aktivitet som förbättrar/bibehåller konditionen (Forsberg et al. 2002) vilket 

innebär att den kan ha påverkat konditionen positivt hos fpB. Utöver det har varken fpA eller 
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fpB tränat någon/respektive lite konditionsträning i övrigt och ändå nästan behållit respektive 

fått knapp förbättring efter interventionen. Det var meningen att deltagarna skulle fortsätta 

som vanligt med övrig träning under interventionen. Detta gjordes medvetet trots risken för 

felkälla då syftet med studien var att undersöka yogans effekt på redan träningsvana personer. 

Dock sågs i träningsdagböckerna en minskad övrig träningsmängd under interventionen hos 

båda deltagarna. Detta kan ha påverkat resultatet.  

Vad gäller rörlighet visade resultatet av denna studie på en viss skillnad i effekt på en van 

respektive ovan yogautövare. FpB fick signifikant rörlighetsökning och fpA hade bibehållen 

rörlighet efter interventionen. Bal och Kaur, (2009) såg en signifikant rörlighetsökning i sit 

and reach test efter sex veckor av yogaträning. Detta stödjer det positiva resultatet i denna 

studie. Grafen för fpB i sit and reach visar en positiv trend med en signifikant ökad rörlighet 

och en stabilisering av rörelseökningen mot slutet av interventionen. Detta tyder på att det är 

yogan som har gett effekt och då många av positionerna i yogapasset tros öka rörlighet i 

hamstrings och rygg som sit and reach sägs mäta tyder detta också på att yogan skulle kunna 

vara det som orsakat den signifikanta rörlighetsökningen hos fpB. Däremot kunde inte någon 

studie hittas som undersökte skillnad i påverkan på rörlighet hos en van jämfört med ovan 

yogautövare. Det denna studie fann tyder på att yoga kan ha större effekt vad gäller ökad 

rörlighet hos en ovan person kontra en van. Det skulle dock kunna bero på att fpB var i ett 

tidigt stadie i inlärningsprocessen då framsteg går snabbt och att fpA hade kommit längre i 

inlärningsprocessen där framsteg är svårare att nå (Shumway-Cook & Woollacott, 2007). Det 

faktum att fpA blev sjuk under interventionen kan ha påverkat resultatet även här, då 

utebliven träning kan ha orsakat viss tillbakagång i rörligheten samt att sjukdomen direkt kan 

ha påverkat mätresultaten då fpA troligtvis kände sig stelare än vanligt under sjukdomen. Då 

resultaten inte visade på lika god rörlighetsökning för fpB i nose to malleol som i sit and 

reach skulle detta kunna tänkas bero på att rörelsen som nose to malleol innebär inte är lika 

vanlig i det utförda yogapasset som rörelsen som sit and reach innebär. Det skulle kanske ha 

visat bättre rörlighet efter en längre tid av yoga då grafen för fpB vad gäller nose to malleol 

aldrig nådde någon utplaning.   
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Konklusion och implikationer 

Sammanfattningsvis visar denna studie att åtta veckors ashtangayoga fyra pass i veckan 

påverkar en van och en ovan yogautövare lika vad gäller koncentration och kondition. 

Koncentrationen ökade signifikant hos båda parter. Detta är dock inget tillförlitligt resultat då 

graden av inlärning troligtvis varit stor. Konditionen bibehölls eller ökade något för båda 

deltagarna, dock var båda deltagarna vid god kondition från början vilket gör det svårt att 

generalisera resultatet då bådas testvärden var över medel. 

Det verkar som att rörligheten påverkas olika hos en van respektive ovan yogautövare. En 

van yogautövare med god rörlighet har bibehållen rörlighet efter sex veckors ashtangayoga 

medan en ovan yogautövare med mindre rörlighet har en signifikant rörlighetsökning efter 

samma träningsperiod. Detta var det tydligaste och mest intressanta resultatet i studien och 

den enda skillnad som vi kan säga mest troligt berodde på yoga och inget annat. Exakt vart 

den ökade rörligheten togs ut är oklart då sit and reach mäter rörlighet i både hamstring och 

ländrygg (Bellardini, 2007). Resultatet i denna studie är ändå något som kan vara av intresse 

för fysioterapeuter då studier har visat att strama hamstrings kan korrelera med 

ländryggssmärta (Radwan, 2014).  

I vidare studier inom samma område hade en längre tidsperiod varit önskvärd, med tid för en 

utplanad baslinje, både i A1- och A2-fasen, då detta var en stor brist i denna studie. Ett annat 

instrument för att mäta koncentration hade varit intressant, för att på det viset bättre kunna se 

huruvida yoga har inverkan på koncentration eller inte. Mätning av variablerna både innan 

och direkt efter yogan hade med fördel kunnat göras då mer direkta effekter kunnat ses. 

Ytterligare faktorer som vore intressant att mäta skulle vara huruvida vilopulsen påverkas av 

den här typen utav träning. I A2-fasen hade fpB väldigt höga värden på Åstrand och därför 

hade det varit intressant att se om det kan ha med vilopulsen att göra eller om arbetspulsen 

helt enkelt blivit så låg. Vidare är bålstabilitet och balans något som vore intressant att titta 

på, båda två viktiga ur fysioterapeutisk synvinkel och komponenter som upplevts ha 

förbättrats under interventionen. Som tidigare studier menar (Li & Goldsmith, 2012) bör yoga 

vidare studeras för att fastställa evidens för de många åkommor och besvär som det sägs ha 

effekt på. Dessa är bland annat astma, osteoporos, högt blodtryck, balans, övervikt, upplevd 

stress och hälsostatus (McCall, 2007; Cowen & Adams, 2005). I en tid då stress ökar, både 

bland kvinnor och män (Statistiska centralbyrån, 2014) är det av intresse för fysioterapeuter 

att ha verktyg för att motverka detta. Om vidare studier angående yoga fastställer dess 
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inverkan på stress kan det vara en användbar träningsform i framtida behandling för dessa 

patienter.  Det råder delade meningar om huruvida yoga är en träningsform med låg 

skadeprevalens eller inte (Holton & Barry, 2014; Mikkonen et al. 2008). Vidare studier med 

längre tidsperiod, med fler försökspersoner och en mer utarbetad metod kan kanske visa på 

resultat som ger yoga en ny plats i tränings- och fysioterapivärlden då det är en komplex 

träningsform som kan ge effekt på fler plan än många träningsformer gör idag.  
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Bilaga 1, Vinyasa. 

 

(Cowen & Adams, 2005) 
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Bilaga 2. Första serien (primary series), ashtangayoga.  
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Bilaga 3, stående och sittande positioner, primary series (fpA markerad med blått och fpB 

markerad med rött). 
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Bilaga 4, solhälsning A och B. 
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Bilaga 5, avslutande positioner (inverts), primary series (fpA markeras med blåt och fpB 

markeras med rött). 
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Bilaga 6, Trail making test A. 
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Bilaga 7, Trail making test B. 

 


