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Abstract 

Yoga is a well-known activity people use worldwide to prevent stress and a lot of studies have 

shown beneficial effects from yoga in association to stress. Mediyoga is a Swedish-developed 

form of yoga that is suppose to reach out to people with severe conditions and is developed so 

everyone can do it. Purpose: The purpose with this study was to investigate if people with 

different medical backgrounds were getting better with mediyoga, mostly physical but also if 

they got some mental improvements. Method: Five people, 4 women and 1 man, were contacted 

through mediyogas founder Göran Boll. They were informed about the study and those who 

wanted to participate responded through mail or by phone. Data collection was carried out 

through semi-structured interviews. A interview-guide was created by the scientist. The 

interviews were transcribed and a content analysis was carried out. Results: The respondents all 

experienced a better ability to cope with stress and they found themselves much stronger 

mentally. They got more power and a better well-being. Two of the respondents had experienced 

physical improvements; one had no longer pain in the stomach and the other one was no longer 

suffering from headache. Conclusion: MediYoga is perfect for people who are limited physically 

and mentally by medical reasons and is like a mental tool to cope with stress and increase the 

well-being.  
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Abstrakt 

Yoga är en välkänd aktivitet som människor använder över hela världen för att minska/förhindra 

stress och många studier påvisar goda effekter. Mediyoga är en svenskutvecklad form av yoga 

som är utvecklad så att alla kan utföra den, även människor med svåra medicinska åkommor. 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om människor med olika medicinska 

bakgrunder förbättrades av mediyoga, främst fysiska förbättringar men även mentala 

förändringar. Metod: Fem deltagare, 4 kvinnor och en man, deltog i studien. De kontaktades via 

mediyogans grundare Göran Boll via informationsmejl som skickades ut till IMY’s deltagare. De 

blev informerade om studien och de som sedan ville delta svarade via mejl eller telefon. 

Datainsamlingen skedde via semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide som gjordes av 

forskaren. Resultat: Samtliga respondenter upplevde en bättre förmåga att hantera stress och 

kände sig mentalt starkare. De upplevde att de hade mer kraft och ett bättre välmående. Två av 

deltagarna hade uppnått fysiskt förbättrat tillstånd; en hade blivit av med sin magvärk och den 

andra led inte längre av huvudvärk sen påbörjad yoga. Konklusion: MediYoga är en bra aktivitet 

för människor som har fysiska och mental begränsningar av medicinska anledningar och fungerar 

som ett mentalt verktyg för att handskas med stress och öka välbefinnandet.  
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Definitioner 
 

MY= MediYoga 

IMY= Institutet för MediYoga 

Ångest= Tillstånd som upplevs som rädsla eller spänning och tryck 

Stress= Inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens 

funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer). 

KY= Kundaliniyoga 

Andning inom MY= Inom MY är andningen en stor del av utförandet. Andningstekniken är 

viktigt att man gör rätt. Det är djupandning där man andas in genom näsan och fyller först magen 

med luft, sedan fyller man bröstkorgen. När man andas ut ”tömmer” man först bröstkorgen på 

luft sedan magen. Det blir som en vågrörelse. För att få ordning på tekniken kan man lägga en 

hand på magen och en på bröstkorgen tills utförandet blir automatiskt. 

 

 

 

  



 
 

Introduktion 

 
Ordet yoga betyder “förening” på det indoeuropeiska språket sankrit och står för föreningen 

mellan kropp och själ. Det är ett forntida system för fysisk och psykisk praxis som har sitt 

ursprung under Induskulturen i södra Asien. De första skriftliga uppgifterna om yoga kan spåras 

tillbaka cirka 4000 år (Singh, 1983) och har utförandet har utvecklats under årtusenden. De flesta 

stilar av yoga bygger på den åttafaldiga vägen som beskrivs i Yoga Sutra, en text skriven för 

omkring 2000 år sedan. Denna åttafaldiga väg består av ställningar, andningsmetoder, 

progressiva steg i koncentration och meditation (Desikachar, 1995). De åtta olika vägarna består 

av Yama (regler för att leva i samhället), Niyama (metoder för att disciplinerat utveckla sig själv 

mot själslig upplysning), Asana (de positioner man med kroppen intar under yogautövandet), 

Pranayama (andningstekniker), Pratihara (syftar till att avstänga yttervärlden och fokusera på den 

inre människan), Dharana (koncentration), Dhyana (meditation), Samadhi (det högsta 

medvetandetillstånd som går att uppnå med hjälp av meditation) (Desikachar, 1995). Den 

traditionella hanteringen av yoga var förr noggrann och mödosam; det innebar ett livslångt 

hängivet praktiserande. Idag har många skolor av yoga förenklat teknikerna, vilket gör dessa mer 

lämpade för användare i olika stadier av livet och med eventuella åkommor.  

 

Yoga har visat sig minska bl.a. ångest, depression, stress och öka det subjektiva välbefinnandet 

(Vijayalakshmi et al., 2003). Stress är en faktor som har visat sig att utveckla många sjukdomar, 

inklusive hjärtinfarkt, cancer, infektioner och andra neurologiska sjukdomar. Meditation har visat 

sig vara en mycket bra lösning för stresshantering (Innes et al., 2016). Nationalencyklopedin 

(2015) beskriver stress som: ” inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de 

anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, 

stressorer (stressfaktorer)”. Stress är också till stor del ansvarig för ångestsyndrom. I USA 

påverkar ångestsyndrom cirka 40 miljoner vuxna i USA, i åldern 18 och äldre, under ett givet år 

(Kessler et al., 2005). Stressrelaterade sjukdomar innebär både somatiska och psykiska symptom. 

Ett vanligt symptom är ökade muskelspänningar (Lundberg & Melin, 2007; van Rhenen, 2005). 

Trötthet, vilket är ett symptom som ingår i området för stressreaktioner, har visat sig vara 

förknippat med sjukfrånvaro och arbetsoförmåga i den arbetsföra befolkningen (Jonson, 1992; 

Janssen et al., 2003). Enligt Shen et al. (2006) är trötthet, utmattning och brist på energi något 

som förknippas med nedsatt fysiska och kognitiva dysfunktioner. Yoga arbetar med 

energisystemet. Det menas med att energiobalans ger symptom: sjukdom/ohälsa. Dessa symptom 

går att påverka, ”reparera”, med yoga. Under de tidiga åren i livet skapas enligt yogan mönster, 



 
 

präglingar i energisystemet. Det är i dessa – och i andningen MediYoga appliceras. Andning är 

grunden i livet. Människor andas cirka 20.000 gånger/dag. Andningen påverkar kroppen, sinnet 

och hälsan. Inom MY är andningen den röda tråden som integreras i allt som görs 

(http://mediyogainstitutet.se/yoga-som-terapi/rehab-mediyoga-som-rehabilitering/). 

 

MediYoga är en svenskutvecklad terapeutisk yogaform som har växt fram ur Kundaliniyogan. 

Den stora skillnaden mellan dessa två former är att man inom kundaliniyogan inte säger sig vara 

en terapeutisk yogaform utan inriktar sig på friska utövare. Det som är lika mellan de två 

formerna är att man utgår från samma grundövningar, meditations- och andningstekniker vilka 

vissa även förekommer inom Hathayogan, men inom ramen för nästan 20 års forskning, arbete 

och klinisk erfarenhet på numera 130 sjukhus och vårdcentraler över hela Sverige har MY nu 

utvecklats till en helt egen yogaform (G. Boll, personlig kommunikation, 24 april 2016). Inom 

MY utför man egna pass som tagits fram av Göran Boll och flera av dessa pass har testats inom 

svensk medicinsk forskning. Inom MY har några av de mest utmanande positionerna tagits bort 

för att kunna inkludera alla typer av deltagare utan risk för att försämra sitt tillstånd och MY 

utförs generellt sett långsammare och mjukare än KY. Flera vetenskapliga studier om MY har 

påvisats dess positiva effekter. Karolinska Institutet i Stockholm har bedrivit mycket forskning 

inom MY och dess effekter. Redan år 1998 gjordes den första svenska utvärderingen av MY 

(http://mediyogainstitutet.se/forskning/ ). Den studien undersökte MediYogans effekt hos 

personer med ländryggssmärta, där resultatet visade en positiv effekt av yogan. Det har efter detta 

blivit en del forskning inom den medicinska sektorn där MY är en stor del av behandlingen. Flera 

studier har visat att yoga har effekt på högt blodtryck (Cohen 2009, Blank 2006) ångest (Streeter, 

2010) och stress (Malathi 1999, Granath 2006). På Danderyds sjukhus har det bedrivits forskning 

på patienter med hjärtinfarkt och förmaksflimmer (Wahlström et al., 2015). Forskningsresultaten 

har lett till att sjukhuset sedan januari 2010 använder medicinsk yoga som en ordinarie del i hjärt-

rehabiliteringen. Wolff (2010) utförde en studie där de undersökte om 2x15 minuter med 

yoga/dag hade en positiv effekt på patienter med högt blodtryck under en 6 veckor lång period. 

De fann inga skillnader före och efter interventionen.  

 

 

http://mediyogainstitutet.se/yoga-som-terapi/rehab-mediyoga-som-rehabilitering/
http://mediyogainstitutet.se/forskning/


 
 

Syfte  

Syftet med denna studie var att undersöka hur individer med olika medicinska bakgrunder, 

fysiska som psykiska, upplevde MediYoga, om deras medicinska åkomma förändrades i och med 

yogan.  

Frågeställningar 

 
- Upplevde de att MediYoga förändrade det medicinska tillståndet? I så fall, på vilket sätt? 

- Vid eventuellt uppehåll från yogan, kände de av några negativa förändringar? I så fall på 

vilket sätt? Fanns andra negativa delar av yogan/svårigheter?  

- Hur kom de i kontakt med denna form av yoga?  

-  

 

Metod 
Procedur: 

Denna studie genomfördes med hjälp av en intervjuguide innehållande frågor angående MY (se 

bilaga 2). Göran Boll, grundare av MediYogainstitutet i Stockholm och även grundare av formen 

MY kontaktades inför denna studie. Göran håller kurser regelbundet och är grundare av formen 

MY tillfrågades han om hjälp med att rekrytera deltagare som ville ställa upp på intervju. 

Information om studien skickades ut (se bilaga 1.) till Göran som sedan vidarebefordrade det till 

deltagare på kurserna på MediYogainstitutet. De fick sedan utifrån informationsbrevet bestämma 

sig om de ville ställa upp på intervju. De hörde sedan av sig via mejl eller telefon. Det var 

intervjuer med en person i taget. Träff bestämdes på deltagarens val av tid och plats. Intervjuerna 

tog cirka 15-20 minuter och till hjälp användes en ljudinspelare för att underlätta skrivandet och 

för att öka studiens reliabilitet.  

 

 

 

Försökspersoner: 

Respondenterna bestod av 5 personer, fyra kvinnor och en man i åldrar 28-60 år.  

Fyra av fem hade någon medicinsk åkomma. Två respondenter led av utbrändhet, varav en av 

dessa hade rubbningar i det autonoma nervsystemet med magvärk som följd. En respondent led 

av kraftig huvudvärk (migrän) och en hade haft cancer med utslaget immunförsvar som följd. 

Alla utom en person var deltagare på MediYogainstitutets kurser i Stockholm och hade gått minst 



 
 

1 termin på MediYoga. En respondent hade gått på MY på en annan ort än Stockholm och 

inkluderades i studien via kontakter. Samtliga har utfört MY minst en timme per vecka. 

 

  

Etiska överväganden:  

Studien följde ett etiskt förhållandesätt utifrån forskningsetiska principers (Vetenskapsrådet, 

2014) fyra huvudkrav som inkluderade: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Respondenterna ställde upp frivilligt i studien och kunde när som helst under intervjuns gång 

välja att avbryta eller välja att inte svara på någon av frågorna utan att ange skäl. Plats för intervju 

fick respondenterna själva bestämma så att de skulle känna sig bekväma, säkra och tillfreds med 

att tala öppet om sin åsikt. Ljudinspelningarna behandlades konfidentiellt. Ingen annan än 

författaren till denna studie fick tillgång till dessa inspelningar. Personlig information hanterades 

konfidentiellt. Deltagarnas namn går inte att finna i studien och svaren kan inte spåras till en 

specifik person. Ljudfilerna kommer att tas bort från inspelningsenheten direkt efter godkänd 

studie.  

 

 

Innehållsanalys: 

Efter transkribering av intervjuerna så lästes samtliga svar igenom flera gånger för att få en 

enhetlig uppfattning om innehållet. Liknande och olika svar markerades. Innehållsanalysen kan 

överskådas i Bilaga 3 och genomfördes enligt Graneheim & Lundman (2004) på följande sätt: 

- All text kring syftet sammanfördes 

- Texten kortades ned till meningsbärande enheter 

- Det viktigaste i texten koncentrerades och kodades. 

 

Validitet: 

Inom kvalitativa studier används ordet trovärdighet istället för validitet. Det som påverkar 

trovärdigheten är hur väl insamlingen av data och analysprocesserna överensstämmer med det 

avsedda syftet med forskningen (Graneheim & Lundman, 2004). I kvalitativa studier sker 

insamling av data oftast genom intervjuer och dessa kan lätt tolkas på olika sätt, varpå 

analysprocessen spelar en viktig roll för trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004).  Om 

frågorna i intervjuerna leder till svaret på syftet eller frågeställningarna och respondenterna är 



 
 

tagna ur en målgrupp som är relevanta för syftet ökar trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 

2004). Trovärdigheten kan öka ytterligare genom att stärka texten med citat (Kvale & Brickman 

2009).  

 

Resultat 

Resultatdelen är indelad i 5 olika teman, dessa är: 

- Varför började du med MediYoga? 

- Upplvede du några förändringar av yogan? 

- Märkte du någon skillnad vid uppehåll?  

- Fanns det andra negativa delar/svårigheter med MediYoga? 

- Rekommenderar du denna form av yoga till andra? 

Dessa olika teman är framtagna ur intervjuerna för att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

 

Varför började du med MediYoga? 

Respondenterna (R) 1 och 2 sökte sig till MY på grund av utmattningssyndrom. Varav en (R3) 

sökte sig till MY för sin cancer. R4 började med MY i förebyggande syfte och R5 började med 

MY på grund av sin ihållande huvudvärk.  

 

 

”Jag fick cancer för 6 år sen, och den är färdigbehandlad och jag är liksom, eller 

friskbeskriven blir man inte riktigt… Lymfom har jag haft, men sen efter det så, 

eftersom jag fick så mycket cellgifter, så var mitt immunförsvar helt utslaget, så jag 

var sjuk väldigt mycket. Jag fick massa lunginflammationer efter varandra. Man är i 

riktigt dålig form! Och då någonstans fick jag reda på mediyoga, jag vet faktiskt inte 

riktigt, men då var det en kompis till mig som sa, hon hade haft ont i ryggen och ont i 

nacken sådär så sa jag; ja men då, nu kör vi!” – [R3] 
 

 

Det som är gemensamt för samtliga respondenter är att de fått kontakt med MY via läkare eller 

personer med redan medicinska diagnoser så som cancer. 

 

”Jag hade ju varit utmattad och mådde ju väldigt dåligt med magen och alltihopa 

och tänkte att nu måste jag göra någonting åt det här för jag vill inte leva på det här 

sättet. Så jag gick faktiskt till en psykolog och sen kostade han så himla mycket så 

han tussade mig på en av sina medarbetare och det var hon som berättade om Göran 



 
 

Boll, och det här IMY. Och då ringde jag Göran Boll så kom jag på samtal där i 

nästan 2 timmar och sen började jag på den här kursen då.” – [R1] 
 

 
”Jag gick till en läkare för att jag hade så ont i huvudet och hon tipsade mig om det.” 

– [R5] 

 

Samtliga respondenter har provat annan form av yoga tidigare men finner MY som den bästa 

formen och ser det som ett mentalt verktyg.  

 

”Jag känner mig lugnare. Och det är också som ett verktyg, när jag stressar upp mig 

använder jag andningen för att komma ner i varv.” – [R3] 

 
 

 

Vad upplevde du för förändringar med Mediyoga? 

Alla respondenter utom R2 kände en klar förbättring med MY. R2 hade ändrat mycket annat i sitt 

liv så som kost och psykolog så denne respondent var osäker på vad MY hade hjälpt just denne 

med men respondenten kände klar skillnad vid uppehåll.  

 

”Jag har ju blivit bättre, men om det beror på yogan är svårt att säga. Det är en 

komponent av ganska många faktiskt. Jag har mer kraft helt enkelt. 

Utmattningssyndromet är ju väldigt lurigt på så sätt att så fort man blir bättre börjar 

man undra man ju om man överhuvudtaget varit sjuk.” – [R2] 
 

De andra upplevde främst mentala förbättringar/framsteg 

 

”Och att jag för första gången på länge kan springa. Så nu ska jag försöka, nu har 

jag ju liksom på ett sätt verktygen för att klara av det” – [R1] 
 

 

”Jag blev mycket bättre, min huvudvärk gick tillbaka till det "normala" - så som jag 

hade innan jag började dansa. Min andning är bättre, jag tar djupare andetag och 

kan kontrollera den bättre.” – [R5] 
 

I en fråga om hur det har hjälpt en av respondenterna med cancerdiagnosen svarade 

denne: 

 

”Jag känner mig lugnare. Och det är också som ett verktyg, när jag stressar upp mig 

använder jag andningen för att komma ner i varv.  

Alltså det hjälper mig att det känns bra ATT man gör det. Och det har varit så svårt 



 
 

för mig att börja träna då man gått upp så mycket i vikt, Det har varit sådant extremt 

motstånd. Därför har det här varit bra.” – [R3] 
 

Alla fem respondenter belyste vikten av andningstekniken de använder sig av inom MY. 

 

”Det året min svägerska gick bort var ju jättejobbigt, sen gick även min pappa bort. 

Då har andningen hjälpt mig så mycket.  Vissa nätter har jag bara suttit upp och 

andats eller kört något mantra. Jag har blivit helt oemottaglig mot stress. Jag kan 

andas mig igenom det. Jag kan lura min hjärna.” – [R4] 
 
 

Märkte du några förändringar vid uppehåll?  

Respondenterna hade alla haft vissa uppehåll. Respondent nummer 4 upplevde en tydlig skillnad 

i humöret när denne inte gick på yoga. 

 

”Ja ja ja, då börjar jag gräla med min man, och slå i alla skåpluckor. Främst gör jag 

det här för den mentala biten. Jag behöver det här för att behålla mitt lugn och må 

bra. Det är ju främst andningen och mantra, det är dem jag använder hemma när jag 

känner att det blir för mycket. ” – [R4] 
 

De andra respondenterna kände av uppehållet men de hade inga konkreta svar på några 

förändringar som de känt av. 

 

”Nej men jag saknade det väldigt mycket, men rent kroppsligt vet jag inte. Rent 

mentalt kan jag säga. För mig är det ett mentalt verktyg.” – [R3] 
 

”Jag har ju helt klart noterat att det varit ett uppehåll om vi säger så. Det var ju inte 

så att det gick obemärkt och att jag upplevde det som positivt. Jag hade hellre sett att 

det inte var något uppehåll över jul och nyår annat än av praktiska anledningar. Rent 

mentalt hade jag ju gärna sett att det fortsatt faktiskt. Men jag hade ju onlinegrejen 

då så det fyllde ju tomrummet. Det är lite vanebildande det där måste jag säga, på ett 

bra sätt alltså.” – [R2] 
 

Fanns det andra negativa delar/svårigheter med MediYoga? 

Respondent 1,3 och 4 svarade att de fann det svårt eller utmanande med att hålla positioner 

under en längre tid. Främst position där man ska sitta med raka ben och fälla sig framåt. 

 

”Ja jag tycker allting som man ska göra under en lång tid är svårt. När det är 10 

minuter i samma ställning eller något. När det är någon sån där övning liksom där 

det är helt statiskt. Det är det som är mest utmanande för mig. Jag är för tung liksom, 

så det känns vrålmycket i armarna i vissa övningar. Det går inte! Magen tar emot.  



 
 

Även i det här kan Jag känna mig för överviktigt för att göra vissa rörelser. Det kan 

vara att sitta ner och komma fram till fötterna. Då känner jag att magen är i vägen.” 

– [R3] 
 

”Det är alla rörelser som har att göra med att jag ska sitta med raka ben och falla 

mig ner. Jag tror inte det är gjort för min långa svenska rygg.” – [R4] 
 

De som inte kunde utföra vissa övningar får dock hitta andra lösningar.  

 

”Man får göra det man kan. Det är väldigt så, man får aldrig nå instruktioner, 

personligen så. Däremot kan man nästan förstå, att han, Göran Boll då, generellt 

säger att, kom ihåg att göra si och så och då antar jag att han ser att det behövs på 

vissa.” – [R3] 
 

”Det var svårt i början att ta djupa andetag när det gjorde ont i bröstet men man 

lärde sig successivt.” – [R5] 
 

Respondent 2 fann inga som helst negativa delar med MediYogan.  

 

 

”Nej. Inget åt det negativa hållet. Det kan jag faktiskt inte säga. Jag har nog bara 

positiva upplevelser av det faktiskt, det måste jag nog säga.” – [R2] 
 

 

En av respondenterna, R4, hade fått högt blodtryck och fick råd av sin MediYogal-lärare att 

utföra vissa övningar och djupandas. Om detta säger respondenten: 

 

”Helt plötsligt fick jag högt blodtryck för 3 år sen, Han, Göran, sa; ta andningen. 

Ursäkta men det var blaha. Där tror jag inte på mediyoga. Inte en chans. Jag gillar 

ju verkligen mediyoga så jag provade ju verkligen andningen men det slutade ju med 

att jag fick ta preparat mot det ändå.” – [R2] 

 
 

Skulle du rekommendera denna form av yoga till andra? 

Här är alla eniga om att de skulle rekommendera denna form av yoga vidare till andra personer. 

Friska som sjuka. Vissa ansåg dock att de kan finnas svårigheter om man inte tror på yogan innan 

man börjar.  

 
”Ja det skulle jag. Jag känner att om någon är mottaglig så.. Om jag säger att jag 

går på yoga till någon så får jag ju att det är meningslöst.” – [R1] 



 
 

 

”Ja det skulle jag ju verkligen göra. Det är tveklöst.” – [R2] 

 

”Absolut! Men folk är så, de har en bild i huvudet, att yoga är inget för dom. Först 

försökte jag inspirera folk men jag struntade i det, tänkte skyll er själva. Det här är ju 

något man alltid har med sig. Jag har lagt ner det och tänker att då får ni gå där 

stressade.” – [R4] 
 

 

 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur individer med olika medicinska bakgrunder, 

fysiska som psykiska, upplevde MediYoga, om deras medicinska åkomma förändrades i och med 

yogan. Det var fem personer som alla gått minst 1 termin på MY som deltog i studien och de 

upplevde alla att MY gett dem ett mentalt verktyg att använda främst i stressade situationer. De 

upplevde ett bättre välbefinnande i och med MY men det var inte så mycket som hände med 

själva medicinska åkomman som de flesta av dem sökt för. Det som är intressant som 

framkommer i intervjun med R4 är att denne inte blev bättre av MY.  

  

Resultatdiskussion 

Samtliga respondenter kände att MY hade medfört positiva förändringar i deras liv. 

Det som alla belyser starkt är att de ser MY som ett mentalt verktyg. Det är mycket inslag av 

djupandning i MY, tekniken går att läsa om under ”Definitioner”. Alla respondenter uttrycker att 

andningen är momentet inom MY som hjälpt dem mest. I studien av Wolff (2010) belyser de 

andningens betydelse och på vilket sätt det kan påverka en individ. Den teori som tas upp är att 

den långsamma och djupa andningen som är en stor del av MY ökar den parasympatiska 

aktiviteten vilket tros öka baroreflexen, som reglerar blodrycket. Denna teori har MY utgått från i 

och med behandling mot högt blodtryck.  Om människor skulle använda sig av yoga som 

komplement i stället för mediciner mot högt blodtryck så skulle behandlingsdoser kunna minska 

likväl som eventuella biverkningar.  

En av respondenterna i studien hade drabbats av högt blodtryck och provade att ta till det som 

rekommenderats hos patienter med hypertoni, djupandning på ett sätt som rekommenderats av 

grundaren Göran Boll. Detta gav dock ingen effekt på blodtrycket hos denne respondent. Och det 



 
 

var ändå en person som verkligen trodde på MY och att det kunde hjälpa så det fanns inget som 

höll denne tillbaka mentalt. Så det slutade med att medicinska preparat fick tas till ändå för att det 

skulle hjälpa mot hypertonin. Så, varken respondenten eller deltagarna i studien av Wolff (2010) 

fick fram resultat där yoga påvisade en signifikant bättre skillnad för just blodtrycket. Det finns 

självklart andra livsstilsfaktorer som spelar in i huruvida blodrycket är högt eller lågt så som 

alltför fet eller salt mat, alkohol och ofta detta i kombination med låg fysik aktivitet. I studien av 

Wolff (2010) menar författaren dock att större studier om ämnet behövs då tydliga tendenser till 

blodtryckssänkning ändå kunde ses i interventionsgruppen kontra kontrollgruppen. Det var 

sammanlagt 18 personer med i studien.  

Det finns forskning som har kommit fram till att yoga funkar bra i behandlingssyfte inom 

hjärtrehabilitering, vid tillstånd som ex. högt blodtryck och förmaksflimmer (Cohen et al., 2009, 

Blank 2006). I studien av Blank (2006) och Cohen et al., (2009) användes dock inte MY som 

yogaintervention utan Iyengaryoga. Iyengaryoga har inte lika lugna och långsamma rörelser som 

MY men jobbar ändå mot att de flesta ska kunna utföra det med hjälp av olika hjälpmedel. 

Iyengaryoga lägger stor vikt vid att utveckla styrka, uthållighet, smidighet och balans, samt 

koncentration och meditation (Blank, 2006). Slutsatsen av dessa studier är i alla fall att yoga kan 

hjälpa mot högt blodtryck och förmaksflimmer. Meditation är ett stort inslag i båda formerna av 

yoga och verkar vara en betydande faktor för att få effekt, men det som hade varit mer intressant 

och eventuellt mer relevant att läsa om är hur just MY påverkar blodtrycket och förmaksflimmer.  

Schuver & Lewis (2016) gjorde en studie om mindfulness-baserad yoga-intervention hos kvinnor 

som led av depression. Resultat från denna studie visade att meditation kan ge förbättrad psykisk 

hälsa hos kvinnor med depressiva symptom. Studier har även visat att meditation kan minska 

smärtnivån hos personer med kronisk ländryggssmärta (Michalsen et al., 2016). Innes et al., 

(2016) fann att meditation är effektivt för stresshantering. Detta kan sammanfattas med att 

meditation är ett multipelt verktyg som kan förbättra fler olika åkommor, fysiska som psykiska.  

    

En teori är att yoga aktiverar det parsympatiska systemet. Med denna teori kan det tyckas att det 

också ska sänka/minska nivåerna av stress (Wolff, 2010). De flesta respondenterna upplevde att 

de kände sig lugnare och hade ett ökat välbefinnande, och att de blev mindre stressade så det kan 

vara en teori att ha i åtanke. Dock måste man förstå att alla inte fungerar likartat mentalt. Som 

skrivet i introduktionen kan stress orsaka flera sjukdomar. Om individer med olika medicinska 

bakgrunder utför mediyoga kan detta utföras i förebyggande syfte och minska risken att drabbas 

av andra sjukdomar eller rent av förbättra deras redan aktuella sjukdomsstatus.  

 



 
 

 

Det hade varit intressant att utföra en mer kvantitativ ansats på denna studie och undersöka hur 

personer med medicinska åkommor kändes sig och uppskattade sin hälsa innan en mediyoga-

interaktion. Detta för att se hur pass mycket förändringar som sker. Nu i den här studien fick 

respondenterna tänka efter hur det hade blivit bättre sedan de började. Då vissa hade utfört MY i 

flera år kan det vara mycket som har ändrats hos dem både fysiskt och psykiskt som de inte 

kommer ihåg eller tänkt på. Flera självskattningstester inom hälsa och stress skulle kunna göras 

innan och efter en termin av MY för att få ”färska” resultat på vilka förändringar som skett. 

Tydligare och mer data skulle kunna gå att få fram på detta vis och skulle vara intressant att 

utforska i framtiden.  

 

Samtliga kurser på Mediyogainstitutet i Stockholm hålls i stora grupper. Enligt Antonovsky 

(1991) beror en individs hälsa ofta på densammas känsla av sammanhang (KaSAM). Antonovsky 

utvecklade ett formulär som mäter graden av KaSAM hos individer. Höga värden innebär att 

individen har en stark känsla av sammanhang och därmed en hög förmåga att klara utmaningar 

(Antonovsky, 1991). Detta formulär skulle kunna vara av betydelse att använda i denna studie i 

och med att alla kurser innehåller flera deltagare som utför MY tillsammans, se om det har 

betydelse i det här fallet.  

Resultaten inom denna studie var snarlika varandra även om respondenterna hade utfört MY 

olika lång tid. Om resultaten hade varierat kraftigt hade perioden man utfört MY kunnat användas 

som en viktig aspekt men då det inte framkom några större skillnader så är det en punkt som inte 

kan fastställas att ha större betydelse inom denna form av yoga.  

 

 

Det som var det intressanta inför denna studie var att undersöka om MY hjälpte för individer med 

olika åkommor för att se om det var bra för flera medicinska diagnoser. Detta skulle kunna ha 

begränsats genom att inrikta sig på individer som lider av utbrändhet eller individer med annan 

gemensam åkomma. Detta för att se om MY hjälpt alla på samma sätt eller om det är någon/något 

som skiljer sig från mängden. Det skulle kunna bli en mer enhetlig studie om man inriktar sig på 

en viss ”diagnos”.  

Angående reliabiliteten i studien är det svårt att få fram detta då det inte gjordes något test-retest 

inför denna studie.  

 

 



 
 

Metoddiskussion  

En kvalitativ studiedesign med intervjuer valdes inför denna studie. Denna metod valdes framför 

enkäter på grund av att mer djupgående svar angående respondenternas syn på MY skulle gå att 

få fram via intervjuer. Det finns sedan för- och nackdelar med båda formerna av datainsamling 

(Kvale & Brickman, 2009). Med enkäter har deltagarna i studien tid på sig att svara i lugn och ro, 

de kan känna av en trygghet i att vara helt anonyma. Det skulle vara mer tidseffektivt med en 

enkätstudie som också är enkel att analysera och sammanställa (Kvale & Brickman, 2009). Det 

som dock kan vara negativt med att skicka ut enkäter är att det kan ge en dålig svarsfrekvens som 

i sin tur påverkar trovärdigheten i undersökningen (Kvale & Brickman, 2009). Det går inte heller 

att vara helt säker på att den person som enkäten har skickats till är densamme som svarar på 

enkäten, vilket självfallet påverkar resultatet (Kvale & Brickman, 2009). Med enkät går det inte 

att få djupare svar eller en chans till att ställa följdfrågor om det är fler funderingar angående 

vissa svar eller frågor.  

 

 

Kvalitativ studie med intervjuer användes för att få fram en djupare information om ämnet. Fem 

stycken personer intervjuades. Detta anses som tillräckligt många för att få fram den information 

som behövs (Kvale och Brickman, 2009).  

Från början var det av intresse att undersöka effekter av MY på en något yngre åldersgrupp (30-

40 år) men då detta inte gav någon större respons ändrades kriterierna till att man skulle ha utfört 

minst en termin av MY. Det var 9 personer som svarade på informationsbrevet som skickades ut. 

Intervju bestämdes med de 5 som bäst stämde in på syftet, alltså hade någon medicinsk åkomma 

de sökt för. Sedan var det 5 personer som hoppade av i brist på tid och 3 som inte svarade alls vid 

mejl och telefon. En sista person kom med via kontakter.  

Det skulle ha varit intressant att intervjua personer som gått ungefär lika länge på MY just för att 

jämföra vilka förändringar de upplevt men då detta inte var möjligt i denna studie så inkluderades 

de som hade genomfört minst 1 termin av MY. Intervjuguiden var designad så att den skulle 

kunna ge svar på frågeställningarna och syftet som fanns inför studien. Detta genom att 

respondenterna själva skulle få förklara hur de upplevde MY, vilka förändringar som påverkat 

dem mest.  

 

 



 
 

Framtida forskning 

Även om forskningen går framåt inom ämnet och det har påvisat positiva effekter hos personer 

med olika sjuktillstånd så är forskningen alltid i behov av att komma framåt. Det skulle vara 

intressant att forska om skillnaden hos individer som använder sig av medicinska preparat på 

psykiska besvär och de som använder sig av MY, hur de upplever behandlingarna och vad som 

sker kroppsligt. Att forska vidare om MY och blodtrycket vore intressant då det skiljer en del 

mellan vissa artiklar i denna studie samt att en respondent inte upplevde någon skillnad.   

Det skulle vara intressant att undersöka om personer med högt blodtryck eller förmaksflimmer 

blir bättre med en mediyoga-intervention, och enbart med denna form av yoga.  

 

Slutsats 
Respondenterna kände sig mentalt starkare och upplevde ett bättre välmående. Tre av fem 

upplevde fysiska förbättringar. MediYoga rekommenderades vidare till alla individer. Det är ett 

bra verktyg för den mentala hälsan och utformat så att alla kan utföra det.   
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Bilaga 1 

 

 

Informationsbrev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej! 

Jag heter Julia Ekstedt och studerar idrottsvetenskaplig programmet i Östersund.  

Jag kontaktar dig med anledning av att jag ska skriva mitt examensarbete. Mitt examensarbete 

kommer att handla om Mediyoga. Jag tycker att yoga överlag har intressanta och fascinerande 

effekter på människan, både fysiskt och psykiskt, och sedan jag själv fick prova på Mediyoga och 

läst om forskningen runt detta har jag blivit alltmer intresserad av denna form. Detta, plus det 

faktum att många i min omgivning inte har hört talas om just Mediyoga är anledningen till att jag 

vill fördjupa mig inom just denna form av yoga. Jag kommer att använda mig av intervjuer för att 

få information av människor som håller på med/ just avslutat en kurs i Mediyoga om varför dem 

sökt sig till denna form av yoga och om deras personliga upplevelser av detta. Den målgrupp jag 

vill inrikta mig på är båda könen i åldrarna 30-40 år ± 5 år. Datainsamlingen kommer att bestå av 

intervjuer.  

Anledningen till att jag kontaktar dig är att jag söker personer som vill ställa upp på en intervju 

om Mediyoga. Intervjun kommer att ta max 30-40 minuter. Intervjun kommer att spelas in på 

telefon, just för att underlätta mitt arbete vid skrivningen sen och för att minska risken för 

missförstånd kring vad som sagts under intervjun. Ljudinspelningen kommer enbart att avlyssnas 

utav mig, som skriver uppsatsen och efter att uppsatsen är godkänd kommer inspelningen att 

raderas helt. Du kan när som helst under intervjuns gång välja att avbryta utan att säga 

anledningen till detta.  

Intervjun görs ansikte mot ansikte på en plats du själv valt i/runt Stockholm alt via skype. 

http://sv.mediyoga.com/wp-content/uploads/2013/06/2010-Yoga-mot-h%C3%B6gt-blodtryck.pdf
http://sv.mediyoga.com/wp-content/uploads/2013/06/2010-Yoga-mot-h%C3%B6gt-blodtryck.pdf


 
 

Intervjuerna är tänkt att göras under v.12-14. I C-uppsatsen kommer inga namn att nämnas, 

enbart jag som skriver uppsatsen kommer att veta vem som sagt vad.  

Vid frågor kontakta Julia Ekstedt: 

070-389 49 57 eller juek1300@student.miun.se 

Eller Handledare, Professor, Marie Alricsson, Avdelningen för hälsovetenskap, 

Mittuniversitetet, marie.alricsson@miun.se 

Mvh Julia Ekstedt 
 
 

 

 

       
Bilaga 2 

 
Intervjufrågor 

Dessa frågor användes som utgångspunkt inför alla intervjuer. 

 

 

 

Hur fick du höra talas om MediYoga? 

 

Varför började du med MediYoga? 

 

Har du provat annan form av yoga förut? Om ja, vilken? Varför bytte du? 

- Vad skiljer de olika formerna åt? 

 

Hur länge har du utfört MediYoga? Hur många gånger/vecka? Längd på pass? 

 

Brukar du utföra MediYoga hemma? 

 

Känner du av några förändringar sen du började? Positiva/Negativa? Fysiska/Mentala? 

 

Är det någon del av MediYoga som du funnit utmanande/negativ/svår av något slag?  

 

Har du märkt någon skillnad fysiskt/psykiskt vid uppehåll? 

 

Hur många är ni /grupp? 

 

Skulle du rekommendera denna form av yoga till andra? 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3. 

Tabell 1. Exempel som visar tillvägagångssätt för hur innehållsanalyserna av intervjuerna har genomförts. 
 

TEMA: MediYogans effekter & anledning till uppsökandet 

 

Respondent  Meningsbärande enhet   Kondensering   Kod 

  

3 ”Jag fick cancer för 6 år sen, och den är färdigbehandlad  Cancer för 6 år sen. Aldrig helt frisk-  Cancer. Immunförsvar 

                          och jag är liksom, eller friskbeskriven blir man inte riktigt...  förklarad. Mycket cellgifter gav utslaget immun-  Sjuk. 

                          Lymfom har jag haft, men sen efter det så, eftersom jag fick  försvar. Var sjuk väldigt ofta. 

                          så mycket cellgifter, så var mitt immunförsvar helt utslaget,   

                          så jag var sjuk väldigt mycket.”  

 

4                        ”Jag blir lugnare och får ett bättre välmående. Jag ser det som  Lugn och bättre välmående. Blir som ett mentalt verktyg. Mentalt välmående.  

                          ett mentalt verktyg.  Det året min svägerska gick bort var ju  Andning har hjälpt vid svåra situationer.  Andning. Stress.  

                          jättejobbigt, sen gick även min pappa bort. Då har andningen  Står emot stress. Lurar hjärnan.    Vanebildande 

                          hjälpt mig så mycket.  Vissa nätter har jag bara suttit upp och  

                          andats eller kört något mantra. Jag har blivit helt oemottaglig  

                          mot stress. Jag kan andas mig igenom det. Jag kan lura min hjärna.” 

 

4 ”Genom min svägerska, som fick cancer det är 4 år sen nu  Kontakt med yoga via svägerska. Rekommenderad Anhörig. Cancer. Stöd. 

                           i januari. Och hon blev rekommenderad mediyoga, men hon  för cancer. Följde med som stöd. Stannade kvar utan Medicinsk anledning. 

                           var redan då ganska dålig så hon sa nej, jag orkar inte så då sa  medicinsk anledning. 

                           jag att jag följer med dig. Så kom jag in i det, för jag tänkte att 

                           det är ju bättre att börja med det innan man blir sjuk. 

                           Hon dog tyvärr sen ändå, men jag stannade kvar. Trots att jag  

                           inte har någon anledning medicinskt.” 

 

3                        ”Ja jag tycker allting som man ska göra under en lång  Samma ställning under lång tid är svårt.  Utmanande. 

                          tid är svårt. När det är 10 minuter i samma ställning Statiska övningar är utmanande. För tung.  Statiskt. Tung. 

                          eller något. När det är någon sån där övning liksom  Känns mycket i armarna. 

                          där det är helt statiskt. Det är det som är mest utmanande 

                          för mig. Jag är för tung liksom, så det känns vrålmycket i  

                          armarna i vissa övningar.” 



 

 


