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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Astma är ett folkhälsoproblem som ökar i västvärlden. Enligt Buteyko, en rysk 

läkare och professor är grunden till astma att vi andas för mycket, hyperventilerar, vilket leder 

till för stora koldioxidförluster. Koldioxidhalten i blodet är i första hand det som stimulerar 

till att ett andetag tas och hyperventilation har setts bidra till kontraktion av luftvägarna och 

utlösa en astmatisk reaktion hos personer med astma. Astmaläkemedel kan på sikt öka 

toleransen och där av anses motiv finnas för att öka de icke farmakologiska 

behandlingsmetoderna. Detta i kombination med de höga samhällskostnaderna såsom vård, 

läkemedel samt sjukskrivning gör att det finns ett intresse i att undersöka om andningsteknik 

som syftar till att minska hyperventilering kan reducera symtom hos astmatiker och därmed 

eventuellt minska läkemedelsanvändningen. Syfte: Syftet är att undersöka effekter av 

andningsteknik hos astmapatienter. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie. Tio 

artiklar inkluderades varav syfte och frågeställningar, design, urval, mätinstrument, analys 

och tolkning kvalitetsbedömdes. Endast artiklar av medel och hög kvalitet inkluderades. 

Resultat: Resultatet visar att andningsteknik bidrar till minskade astmasymtom vilket kan 

åtföljas av minskad användning av läkemedel samt upplevelser av ökad livskvalitet. Slutsats: 

I litteraturstudien framkommer att ett flertal olika andningstekniker visar liknande resultat 

såsom minskade astmasymtom, minskad läkemedelsanvändning samt en ökad livskvalitet hos 

astmatiker. Gemensamt för de olika teknikerna är att uppnå en medveten och avslappnad 

djupandning vilka alla syftar till att minska utvädringen av koldioxid. 

 

 

Nyckelord: Andningsteknik, Astma, Koldioxid, Buteyko, Pranayama, Yoga, Papworth   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ABSTRACT 

 

Background: Asthma is a public health problem which is increasing in the Western world. 

According to Buteyko, a Russian doctor and professor, the basis of asthma is that we breathe 

too much, hyperventilating which leads to large carbon losses. Carbon dioxide concentration 

in the blood is primarily what stimulates to take a breath and hyperventilation contributes to 

the contraction of the airways and trigger an asthmatic reaction in people with asthma. The 

fact that asthma medications increase the tolerance in the long term there is a motive to 

increase the non- pharmacological methods of treatment. Combined with the high social costs 

there is an interest in investigating whether breathing technique which aims to reduce 

hyperventilation may reduce symptoms in asthma sufferers, thereby potentially reducing drug 

usage. Purpose: Investigate the effects of breathing technique in patients with asthma. 

Method: The study was conducted as a literary review. Ten articles were included were the 

aim, question formulations, design, sample, analyzing and interpreting quality was assessed. 

Only articles of medium and high quality were included. Results: Breathing technique may 

help to reduce asthma symptoms, which may be accompanied by reduced use of asthma 

medications, as well as experiences of improved quality of life. Conclusion: Different 

breathing techniques have similar results such as decreased symptoms of asthma, a decreasing 

use of medications and an increasing of quality of life for asthmatics. 

 

 

Keywords: Breathing Techniques, Asthma, Carbon dioxide, Buteyko, Pranayama , Yoga, 

Papworth 
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1. BAKGRUND 

 

1.1 Astma och andning 

Astma är en kronisk inflammatorisk luftvägssjukdom som påverkar andningen. De 

inflammatoriska reaktionerna i luftvägarna som karaktäriserar astman bidrar till att slemsekret 

bildas vilket försvårar utandningen och försämrar luftflödet (Almås, Bakkelund, Thorsen, & 

Dichmann Sorknaes, 2011). Astma har ökat från mitten av 1900-talet och är numer ett 

folkhälsoproblem (Astma och allergiförbundet, 2013). Det finns ingen tydlig orsak till 

astmautvecklingen. Olika faktorer som ärftlighet, allergier, luftföroreningar och kemikalier 

kan eventuellt vara bidragande orsaker, samt stimulera till ett astmaanfall (Finnberg, 

2013).Stress kan förvärra ett astmaanfall samt öka risken för svårare allergiska reaktioner 

(Hjärt- lungfonden, 2012). Enligt Buteyko, en rysk professor och läkare är orsaken till astma 

”dold” hyperventilering, dvs. en snabb och ytlig andning där lungorna inte töms tillräckligt 

innan nästa inandning (Almås, Bakkelund, Thorsen, & Dichmann Sorknaes, 2011). 

 

Andningen är för de flesta människor en process som sker omedvetet. Varje dag tas cirka 20 

000 andetag vilket motsvarar 10 000 liter luft per person (Sand, Sjaastad, Haug, & Bjålie, 

2006). Genom att andas tillgodoses kroppens behov av syre samtidigt som koldioxid vädras ut 

genom utandningsluften. Utbytet mellan syre och koldioxid sker i lungorna, mellan kapillärer 

och lungblåsor, alveoler, där syre tas upp till blodet och koldioxid avges. Andningen styrs av 

andningscentrum, en samling nervceller i hjärnstammen som skickar signaler via 

ryggmärgens celler till kroppens in- och utandningsmuskler. Koldioxidhalten i blodet är i 

första hand det som stimulerar till in- och utandning, då receptorer i andningscentrum känner 

av koldioxidhalten i blodet och aktiverar andningsmusklerna. En låg syrehalt i blodet kan 

också stimulera till ökade andningsrörelser då receptorer kring pulsådrorna känner av 

syrebristen (Fänge, Jonson & Lundquist, 2014).  

 

Inandningsluften passerar antingen genom munnen eller nasalt, dvs. genom näshålan. När 

luften passerar genom näshålan filtreras, befuktas samt värms luften upp (Sand et al., 2006). 

En fördröjning av luftpassagen sker ner till lungorna vilket förebygger infektioner, nedkylning 

och uttorkning i lungorna. Vid munandning då större mängder luft passerar genom munhålan 

uppstår en snabbare luftpassage, vilket gör att lungorna utsätts för ouppvärmd luft som ej är 

befuktad och renad från partiklar (Sand et al., 2006). Den stora luftpassagen som munandning 

medför leder till att större mängder koldioxid ventileras, så kallad hyperventilering, vilket 
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bidrar till ökade koldioxidförluster (Mc Keown, 2003). Koldioxid är viktigt för normal 

kroppsfunktion då det har en dilaterande effekt på den glatta muskulaturen runt luftvägar, 

samt artärer och kapillärer. Detta innebär att en för låg nivå av koldioxid, hypokapni, har en 

kontraherande effekt på muskulaturen (van den Elshout, van Herwaarden, & Folgering, 

1991). Hyperventilering är inte ett problem under kort tid, då andningen sedan minskar i syfte 

att återställa koldioxidnivån. Att vanemässigt andas in mer luft än vi behöver resulterar dock 

med tiden till en konstant för låg koldioxidnivå. Andningscentrum anpassar sig till den låga 

koldioxidnivån och förutsätter att det är kroppens normala koldioxidnivå. I och med att 

toleransen för koldioxid minskar stimulerar andningscentrum till fortsatt hyperventilering, 

vilket resulterar i ytterligare förluster av koldioxid och en ond cirkel skapas (Mc Keown, 

2003).    

 

Studier har visat att astmatiker har en högre andningsfrekvens vilket resulterar i en lägre nivå 

av koldioxid i blodet än icke astmatiker.  Kroppens försvarsreaktion blir att kontrahera 

luftvägarna i syfte att förebygga ytterligare förluster av koldioxid via utandningen (Bruton & 

Lewith, 2005). Enligt Demeter och Cordasco (1986) framkommer att hypokapni till följd av 

hyperventilation kan bidra till kontraktion av luftvägarna och utlösa en astmatisk reaktion hos 

personer med astma (Demeter & Cordasco, 1986). 

 

Det finns två typer av astma vilka delas in i en allergisk och en icke-allergisk där den 

allergiska utlöses på grund av en överkänslighet mot vissa ämnen, allergener, exempelvis 

pollen, kvalster eller pälsdjur. Den icke allergiska kan utlösas av andra faktorer såsom fysisk 

ansträngning, infektioner, läkemedel, emotionella förhållanden samt ouppvärmd luft som ej är 

befuktad och renad från partiklar (Finnberg, 2013). Symtom kan uppträda såsom pipig, 

väsande andning, långvarig hosta vid förkylning, oförklarlig hosta samt attacker av andnöd 

(Finnberg, 2013;Wilkerson, 2002). Det är vanligt att astmatiker besväras av symtom under 

natten eller tidiga morgnar (Hjärt-lungfonden, 2014). Det karakteristiska draget för 

sjukdomen är att den uppträder i form av anfall där svårighetsgraden varierar mellan lindriga, 

måttliga och svåra anfall (Hjärt- lungfonden, 2014). Anfallen kan upplevas som en känsla av 

att inte få tillräckligt med luft och är bland det mest ångestframkallande tillstånd som finns 

(Almås et.al., 2011). Det finns olika tekniker som kan fungera som ett hjälpmedel för att 

förbättra andningsmönstret. Genom att medvetet andas mindre dvs. djupare och färre andetag 

minskar hyperventileringen vilket åtföljs av en ökad koldioxidnivå hos astmatikerna (Bruton 

& Lewith, 2005).  
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1.2 Andningstekniker 

 

1.2.1 Buteykobreathing 

Andningstekniken ”Buteykobreathing” är utvecklad av Buteyko, en rysk professor och läkare, 

vilken syftar till att reducera hyperventilation och därmed öka koldioxidnivån. Detta genom 

att ta färre och långsammare andetag i kombination med ”kontrollpauser” dvs. perioder av att 

hålla andan. Pauserna kan förlängas i takt med att kroppen anpassar sig till ökade 

koldioxidnivåer. Andningen skall även ske genom näsan istället för munnen då näsandning 

bidrar till mindre koldioxidförluster. Munnen tejpas nattetid då det är svårt att kontrollera att 

andningen sker nasalt under sömnen (Bruton & Lewith, 2005).  

 

1.2.2 Yoga 

Yoga är en annan form av andningsteknik där grundprincipen är att fokusera på andningen 

och kroppsställningen vilket innefattar olika koncentrations- och meditationsövningar som 

syftar till att uppnå en hög koncentration och medvetenhet under avslappning. Avslappningen 

bidrar till en lägre andningsfrekvens vilket leder till minskad förlust av koldioxid (Haglund, 

2014).  

 

1.2.3 Pranayamabreathing (pran=andas vidare, ayama= sträcka/expandera andetaget) 

Pranayama bygger på en cykel som innefattar att förlänga pauserna mellan in-och utandning 

samt pausen mellan utandning och inandning (Kitko, 2007). Andningstekniken är 

stressreducerande då den snabbt kan föra sinnet till nuet (Brown & Gerbarg, 2009) och på så 

sätt bidrar detta till en medveten avslappning och fokus samt ökad kontroll över andningen 

(Kitko, 2007).  

 

1.2.4 Papworthmetoden 

Denna metod fokuserar, precis som buteykotekniken, på att minska hyperventilation genom 

diafragmaandning samt nasalandning vilket ökar koldioxidnivån i kroppen. Detta i 

kombination med avslappningsträning och utbildning i att applicera metoden i stressiga 

situationer i det dagliga livet, exempelvis under fysiskt ansträngande aktiviteter för att på så 

vis få större kontroll över sin astma (Perry, n.d.). 
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1.3 Astmabehandling 

Målet med behandling av astma är att minska inflammation och obstruktion i luftvägarna. Det 

finns främst två typer av läkemedel som används vid behandling; förebyggande 

inflammationsdämpande glukokortikoider samt luftrörsvidgande beta2-receptoragonist, både 

snabbverkande vid akuta behov samt långtidsverkande (Almås et.al., 2011). Cirka hälften av 

alla astmatiker behöver daglig medicinering i förebyggande syfte (Läkemedelsverket, 2007). 

 

Behandlingstrappa vid astma: 

Steg 1: En kortverkande adrenerg beta 2 receptoragonist för inhalation vid behov. 

Steg 2: Som steg 1 + regelbunden användning av en glukokortikoid för inhalation 

Steg 3: Som steg 2 + regelbunden användning av en långverkande beta 2-receptoragonist för 

inhalation. 

Steg 4: Som steg 3 + leukotrienreceptorantagonist, ett antikolinergt medel för inhalation som 

hämmar slembildning, bronkdilaterande teofyllin eller en peroral beta 2 receptoragonist.  

Steg 5: Som steg 4 + en peroral glukokortikoidm (Almås et al., 2011). 

 

Långtidsanvändning av både kort-och långtidsverkande beta 2-agonister ökar toleransen för 

läkemedlet, vilket minskar varaktigheten av läkemedlets effekter (Bonini et al., 1996). En 

individuell behandlingsplan bör finnas där instruktioner om huruvida dosjusteringar ska göras 

av medicineringen utifrån symtom. Den icke-farmakologiska behandlingen baseras på 

strukturerade patientutbildningar som syftar till optimering av patientens kunskaper gällande 

utlösande faktorer till symtom och astmaanfall samt kunskap om hur behandling bör anpassas 

efter astmans svårighetsgrad (Andersson, Janson & Seligsohn, 2011).  

 

1.4 Livskvalitet 

Livskvalitet hos en människa beror av kvaliteten i sinnesstämningen (Brown & Gerbarg, 

2009) och beskrivs som individens egen värdering av sin fysiska och psykiska hälsa och 

tillfredsställelse med sin sociala situation (World Health Organization, 1997).  Att leva som 

astmatiker påverkar livskvaliteten både fysiskt och psykiskt. Generellt har individer med 

negativt känslomässigt tillstånd tendens att andas snabbare och mer oregelbundet (Rietveld, 

Everaerd, & Creer, 2000). Stress och överstimulering är energikrävande och har en negativ 

inverkan på livskvaliteten. Kihlström (2012) drar slutsaten i sitt examensarbete att astmatiker 

önskar ett minskat behov av att ta emot vård vilket stärker betydelsen av en god egenvård där 

patienten har egna verktyg för att hantera sin sjukdom (Kihlström, 2012).  
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Att främja hälsa och lindra lidande är två viktiga hörnstenar i sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Astmatiker är i behov av kunskap 

kring sjukdomen för att kunna hantera den i sitt dagliga liv och på så vis minska dess 

påverkan på livskvaliteten (Rietveld, Everaerd, & Creer, 2000). Det finns därav intresse för 

sjuksköterskor att studera andningens betydelse då mer kunskap kring astma och 

andningsteknik antas kunna bidra till en främjad hälsa samt lindrat lidande för astmatiker. 

 

 

1.5 Problemformulering 

Att leva som astmatiker kan leda till begränsningar i livet då det som kan framkalla 

astmaanfall måste undvikas (Läkemedelsverket, 2007). Enligt statistik från 2009 framgår det 

att astma kostar samhället över 7 miljarder kronor per år (Astma och allergiförbundet, 2013), 

vilket innebär cirka 15000 kronor för varje astmatiker årligen. En tredjedel av kostnaderna 

står för sjukvård och läkemedel och resterande för sjukskrivning och förtidspensionering 

(Läkemedelsverket, 2007). Då astma är ett folkhälsoproblem som ökar i västvärlden finns 

intresse att undersöka om medveten andningsteknik kan reducera symtom hos astmatiker och 

därmed eventuellt minska läkemedelsanvändning.  

 

1.6 Syfte 

Syftet är att undersöka effekter av andningsteknik hos astmapatienter. 

 

1.7 Frågeställningar 

Kan andningsteknik reducera symtom hos astmapatienter? 

Kan andningsteknik bidra till ökad livskvalitet hos astmapatienter?  

Finns det ett samband mellan andningsteknik och minskad konsumtion av astmaläkemedel? 

Finns eventuella kontraindikationer eller negativa effekter av andningsteknik? 

2. METOD  

 
2.1 Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie där syftet var att sammanfatta den befintliga 

vetenskapliga kunskapen inom forskningsområdet (Polit & Beck, 2008).  
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2.2 Sökstrategi 

Sökningarna utfördes i två databaser, Pubmed och Cinahl. Pubmed är en bred databas som 

främst innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar gällande omvårdnad och medicin medan 

Cinahl innefattar forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013).  

Inklusionskriterierna var originalartiklar med tillgång till abstract där syfte och resultat var av 

relevans för litteraturstudiens syfte dvs. effekter av andningsteknik hos astmatiker. Både 

kvantitativa och kvalitativa studier inkluderades samt angavs inga restriktioner för 

publiceringsår. Studier som ej var skrivna på engelska eller svenska samt studier gjorda på 

djur exkluderades. Artiklar som ej fanns tillgängliga via Uppsala universitet eller endast 

kunde nås via fjärrlån eller bibliotek exkluderades. Utifrån rubrikerna valdes 43 artiklar ut för 

vidare granskning (Tabell 1). 

 

Första sökningen gjordes i Pubmed och Cinahl i november 2013 där sökorden ”asthma” and 

”breathing exercises” användes.  En mer systematisk sökning gjordes i januari 2014 (se tabell 

1) där kriteriet var att sökorden skulle finnas i antingen titel eller abstract. Sökningen utfördes 

i flera steg där första sökningen inkluderade sökorden ”asthma” OR ”asthmatic” vilket gav 

84919 träffar. Därefter gjordes en ny sökning där sökorden ”breathing exercises” OR 

”buteyko” lades till och detta resulterade i 159 träffar. I den tredje sökningen kombinerades 

sökorden från sökning 1 med ”breathing techniques” OR ”breathing technique” och gav 48 

träffar. I sökning fyra framkom alla resultat från antingen sökning två eller tre och detta gav 

190 träffar. I den femte sökningen kombinerades sökning fyra med kriteriet att artiklarna 

endast skulle vara litteraturstudier, vilket gav 40 träffar. Den sista sökningen innefattade 

resultaten från sökning fyra men exkluderade resultaten från sökning fem vilket innebar att 

alla litteraturstudier exkluderades. Detta gav 150 träffar. Titlarna från den sista sökningen 

granskades varav 43 ansågs vara relevanta för djupare granskning. Detta åtföljdes av 

genomgång av abstract varav tio studier ansågs kunna besvara litteraturstudiens syfte och 

valdes ut för vidare kvalitetsanalys. De övriga 140 studierna exkluderades då de ej ansågs 

kunna bidra till litteraturstudiens resultat.  
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2.3 Tabell 1. Sökprocess av artiklar  

Databas Sökord Utfall Utvalda 

Pubmed                 #1 asthma OR 

asthmatic 

[Title/abstract] 

84919  

                              #2 #1 AND ”Breathing 

exercises OR 

Buteyko” 

[Title/abstract] 

159  

                              #3 #1 AND “breathing 

technique” OR 

“breathing 

techniques” 

[Title/abstract] 

48  

                              #4  (#2 OR #3) 190  

                              #5 (#4)[Rewiev] 40  

                              #6 #4 NOT #5 150 43 

 

2.4 Bearbetning och analys 

 
2.4.1 Kvalitetsanalys 

Studierna kvalitetsbedömdes enligt ”Checklista för kvantitativa och kvalitativa artiklar” (se 

bilaga 1) där studiernas syfte och frågeställningar, design, urval, mätinstrument, analys och 

tolkning omfattas (Forsberg & Wengström, 2008). Endast artiklar av medel och hög kvalitet 

inkluderades. Då samtliga tio studier ansågs kunna besvara litteraturstudiens syfte samt 

uppfyllde de önskade kvalitetsnivåerna exkluderas ingen.  

 
2.4.2 Resultatanalys 

De tio inkluderade studierna analyserades efter dess innehåll enligt Forsberg och Wengström 

(2008). Utifrån de fyra frågeställningarna i litteraturstudien utfördes en innehållsanalys där 

artiklarna sorterades efter likheter och skillnader. 
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2.5 Forskningsetiska överväganden 

I samtliga inkluderade studier framkommer information om att studierna är godkända av en 

etisk kommitté, vilket innebär att mänskliga rättigheter har respekterats samt att 

försökspersonerna skall ha givits möjlighet till samtycke och rätt att ta tillbaka sin medverkan 

i studien (CODEX, 2013).   

3. RESULTAT 
 
Av de tio artiklar som inkluderades i litteraturstudien bedömdes fyra artiklar ha hög kvalitet 

samt de resterande sex ha medelhög kvalitet. De inkluderade och analyserade studierna visas i 

tabell 2.  

 

Fyra teman identifierades då de återkom genomgående i artiklarna. Dessa indelningar gjordes 

av författarna: 

 Reducerade astmasymtom som följd av andningsteknik 

 Andningsteknik och dess inverkan på livskvalitet hos astmapatienter 

 Samband mellan andningsteknik och minskad konsumtion av astmamedicin 

 Inga kontraindikationer eller negativa effekter av andningsteknik



 

 

3.1 Tabell 2. Sammanfattning av inkluderade artiklar.  

Nr Författare (år), 

land 

Syfte Deltagare, urval Metod Resultat Kvalitet 

1 Bidwell, Yazel, 

Davin, Fairchild, 

Kanaley (2012). 

Colombia  

Bedöma om 10 veckors yogaträning 

kan förbättra livskvaliteten hos 

patienter med astma. 

19 kvinnor 20-65 år 

med mild till 

medelsvår astma 

randomiserades till 

yoga alt. kontrollgrupp. 

Kvantitativ  

Frågeformulär 

Klinisk undersökning 

En signifikant skillnad kunde ses 

beträffande astmasymtom relaterade till 

livskvalitet i yogagruppen medan inga 

skillnader kan ses i kontrollgruppen. 

Medel 

2 Cooper, Oborne, 

Newton, Harrison, 

Thomson Coon, 

Lewis, 

Tattersfield 

(2003).  

Storbritannien 

Jämföra effekten av Buteykoteknik, 

pranayama övningar med hjälp av 

PCLE, ett andningsverktyg, och en 

placebogrupp. Jämföra symtom 

över 6 månader. 

69 patienter med stabil 

astma, inga andra 

sjukdomar mellan 18-

70 år. 

Kvantitativ.  

 

Frågeformulär, 

dagboksanteckningar, 

kliniska 

undersökningar. 

Förändring i skattad livskvalitet och 

minskning av inhalerade kortikosteroider 

gynnade Buteykogruppen, Det fanns en 

signifikant förbättring för en av de 8 

dimensionerna: ”Begränsning relaterat till 

fysiska problem”. Relativt stabila symtom 

för PCLEgruppen och placebo men 

minskade i Buteykogruppen. 

Bronkdilaterande läkemedel minskade hos 

Buteykogruppen. 

 

Medel 

3 Cowie, Conley, 
Underwood, 

Reader (2007).  

Kanada 

Bedöma effektiviteten av 
Buteykotekniken jämfört med en 

kontrollgrupp där andnings- samt 

avslappningsteknik gavs av en 

fysioterapeut hos patienter med 

astma behandlad med inhalerade 

129 astmatiker mellan 
18-50 år. 

Kvantitativ  
 

Frågeformulär 

Kliniska 

undersökningar 

Positiva resultat kan ses i både Buteyko och 

kontrollgruppen. Över 70% av deltagarna 

har haft kontroll över sin astma 6 månader 

efter avslutad intervention. Buteykogruppen 

kunde minska inhalerande av 

Hög 
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kortikosterioder. kortikosteroider. 

4 Gomieiro, 

Nascimento, 

Tanno, Agondi, 

Kalil, Giavina-

Bianchi (2011). 

Brasilien 

Undersöka effekterna av ett 

respiratoriskt träningsprogram 

gällande lungfunktion, 

andningsmuskulatur och livskvalitet 

för äldre individer med astma. 

14 patienter, 60 år eller 

äldre med måttlig till 

svår astma. 

Kvantitativ 

Klinisk undersökning 

Frågeformulär 

Det respiratoriska träningsprogrammet 

ökade styrkan i andningsmuskelaturen samt 

visade positiva effekter på livskvalitet 

(mindre hosta, andnöd samt minskad 

användning av bronkdilaterande läkemedel) 

Medel 

5 Holloway, West 
(2007). 

 

England 

Undersöka effekten av Papworth, 
en andnings-och 

avslappningsteknik, hos vuxna 

astmapatienter. 

85 patienter med mild 
eller kontrollerad 

astma mellan 16-70 år. 

Kvantitativ.  
 

Frågeformulär, kliniska 

undersökningar. 

Papworthtekniken visade sig bidra till en 
signifikant minskning av astmasymtom 

samt lägre självskattning av ångest och 

depression. 

Hög 

6 Lima EV, Lima 

WL, Nobre, dos 

Santos, Brito, 
Costa Mdo 

(2008). 

Portugal 

Undersöka effekterna av 

inandningsmuskelträning (IMT) 

och respiratoriska övningar på 
muskelstyrka, PEF samt 

livskvalitetsfaktorer hos barn med 

astma. 

50 barn med astma 

mellan 8 och 12 år. 

Kvantitativ 

 

 

Interventionen visade signifikant förbättring 

i livkvalitetsfaktorer relaterat till minskade 

astmasymtom samt minskad 

läkemedelsanvändning. Vid uppföljning 90 

dagar efter avslutad terapi kvarstod de 

positiva effekterna. 

Hög 

7 Nagarathna, 

Nagendra (1985). 

Indien  

Undersöka effekterna av yoga hos 

astmapatienter. 

81 astmatiker. Kvalitativ 

 

Dagboksanteckningar 

Kliniska 

undersökningar 

En signifikant förbättring kan ses i antalet 

attacker per vecka samt minskad 

läkemedelsbehandling hos patienterna som 

utförde yoga jämfört med kontrollgruppen.  

 

Medel 

8 Prem, Sahoo, 

Adhikari (2012). 

Jämföra effekterna av de två 

andningsteknikerna Buteyko och 
pranayama med en kontrollgrupp 

115 personer med 

astma, 18-60 år 

Kvantitativ 

Frågeformulär 
 

Buteyko- samt Pranayamagruppen visade 

signifikanta förbättringar jämfört med 
kontrollgruppen gällande astmasymtom 

relaterade till livskvalitet. Buteyko visade 

Hög 
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Indien hos patienter med astma. Klinisk undersökning även signifikant förbättring i astmakontroll. 

9 Ritz, Meuret, 

Wilhelm, Rotth 

(2008).  

USA 

Undersöka förändringar i 

koldioxidtryck, andningsfrekvens, 

astmasymtom och lungfunktion 

med hjälp av andningsövningar hos 

astmapatienter. 

9 patienter med lindrig 

till måttlig astma. 

Kvantitativ 

Klinisk undersökning 

Frågeformulär 

Långsam djupandning ledde till ökat 

koldioxidtryck vilket bidrog till minskade 

astmasymtom. 

Medel 

10 Slader, Reddel, 

Spencer, 

Belousova, 

Armour, Bosnic-

Anticevich, Thien, 

Jenkins (2005). 

Australien 

Jämföra två olika 

andningsövningars effekter på 

astmasymtom, livskvalitet samt 

andra faktorer för 

sjukdomskontroll. 

 

48 patienter med stabil, 

kontrollerad astma 

mellan 15-80 år. 

Kvantitativ.  

 

Frågeformulär, kliniska 

undersökningar. 

De båda andningsteknikerna bidrog till 

minskade astmasymtom vilket åtföljdes av 

minskad användning av läkemedel. 

Medel 



3.2 Reducerade astmasymtom som följd av andningsteknik 

Resultat visar minskade astmasymtom efter intervention av olika andningstekniker (Bidwell, 

Yazel, Davin, Fairchild, & Kanaley, 2012; Cooper et al., 2003; Gomieiro et al., 2011; 

Holloway & West, 2007; Lima et al., 2008; Nagarathna & Nagendra, 1985; Prem, Sahoo, & 

Adhikari, 2013; Ritz, Meuret, Wilhelm, & Roth, 2009; Slader et al., 2006) 

Andningstekniken Buteyko, vilken syftar till nasalandning både vid vila och fysisk aktivitet, 

tejpning av munnen på natten samt perioder av kontrollpauser, visar positiva resultat efter sex 

månader. Genom att utföra andningstekniken två gånger dagligen under 15 minuter i 

kombination med att registrera kontrollpauser, samt endast inhalera bronkdilaterande 

läkemedel vid kvarvarande symtom, kan minskade astmasymtom ses (Cooper et al., 2003). 

Minskade astmasymtom visas även efter tre månaders utförande av samma andningsteknik 

(Prem et al., 2012) samt kan reducerande symtom ses efter 12 månaders utförande av 

andningstekniken Papworthmetoden. Studien visar även lägre symtom av depression och 

ångest hos astmatiker (Holloway & West, 2007).  

 

Att andas färre och djupare andetag under avslappning bidrar till ökade koldioxidnivåer vilket 

i sin tur resulterar i reducerade astmasymtom. Ett hjälpmedel som syftar till minskad 

andningsfrekvens succesivt är en kapnometer, ett instrument som mäter koldioxidtrycket, där 

en elektronisk display visar en rekommenderad andningstakt. Det framkommer att 17 

minuters daglig användning av kapnometern bidrar till minskade astmasymtom efter fyra 

veckor (Ritz, Meuret, Wilhelm & Roth, 2008). 

 

Andningsövningar som innefattar diafragmaandning under avslappning samt andning genom 

halvslutna läppar stärker skelettmuskulatur i bröstkorg och buk. Efter 16 veckors utförande av 

andningsövningar kunde förbättringar ses i skelettmuskulaturen samt förbättringar i 

respiratoriska symtom såsom andnöd, hosta samt minskade antal uppvaknanden nattetid 

(Gomieiro et al., 2011). En annan teknik som stärkte andningsmuskulaturen är 

motståndsandning med hjälp av Treshold IMT, ett verktyg som kan justera 

inandningsmotståndet. Minskade astmasymtom, dag-och nattetid, reducerad allvarlighetsgrad 

hos frekventa astmaanfall samt förbättrad förmåga att utföra dagliga aktiviteter kunde ses 

efter en 7 veckors intervention bestående av femtiominuterslektioner, två gånger i veckan. 

Detta kombinerades med diafragmaandning och andning genom halvslutna läppar (Lima et 

al., 2008). 
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3.3 Upplevelser av ökad livskvalitet  

Det framkommer att regelbunden yogaträning, utförd tre gånger i veckan, kan leda till 

signifikanta förbättringar i livskvaliteten hos astmatiker. Detta kan ses efter tio veckors 

yogaträning som innefattar avslappning, olika yogaställningar samt djupandning med fokus 

på att rekrytera buk samt nedre och övre delar av bröstet, för att garantera att hela 

lungkapaciteten utnyttjas (Bidwell et al., 2012). Förbättringar i livskvaliteten såsom minskade 

fysiska begränsningar, lägre frekvens och allvarlighetsgrad av astmasymtom samt positiv 

inverkan på psykologiska faktorer kan ses efter 16 veckors intervention av andningsövningar, 

vilka innefattar avslappnad diafragmaandning samt andning genom halvslutna läppar. Positiva 

resultat i livskvaliteten hos astmatiker kan även ses efter fyra veckor av avslutad intervention 

av övningarna (Gomiero et al., 2011). Andningstekniken Buteyko samt andning-och 

avslappningsövningar instruerade av en fysioterapeut visade sig kunna bidra till en ökad 

astmakontroll. Förbättringar kan ses i nattsömn, mindre begränsningar i vardagen, minskad 

användning av bronkdilaterande läkemedel samt mindre akuta sjukhusbesök efter sex veckors 

utövande (Cowie et al., 2007). En ökad livskvalitet samt förbättrad astmakontroll kunde även 

ses efter tre månaders praktik av Buteyko’s andningsteknik (Prem et al., 2012).  

 

3.4 Samband mellan andningsteknik och minskad konsumtion av astmaläkemedel 

Resultat visar att olika andningstekniker kan reducera användningen av astmaläkemedel 

(Cooper et al., 2003; Cowie et al., 2007; Gomieiro et al., 2011; Lima et al., 2011; Nagarathna 

& Nagendra, 1985; Slader et al., 2005). Regelbunden träning under sex månader med 

andningstekniken Buteyko visar en minskad användning av inhalerade kortikosteroider med 

37 % i jämförelse med en kontrollgrupp (Cowie et al., 2007). En minskning med 50 % av 

kortikosteroider samt 86 % minskning av bronkdilaterande läkemedel kan ses efter 30 veckors 

utförande av två olika andningstekniker varav den ena syftar till att minska tidalvolym och 

hyperventilation samt uppmuntrar till nasal andning. Den andra tekniken består av ospecifika 

överkroppsrörlighetsövningar utförda 26 minuter per tillfälle, två gånger dagligen, samt 3-5 

minuter vid uppkomst av symtom som normalt kräver inhalation av bronkdilaterande 

läkemedel (Slader et al., 2005).  

 

Yoga visar sig ha avslappnande effekter på muskulaturen runt luftvägarna samt stabiliserar 

och minskar bronkial reaktivitet. Detta bidrar till ett minskat behov av symtomlindring vilket 

åtföljs av en minskad användning av bronkdilaterande läkemedel (Nagarathna & Nagendra, 

1985). En minskning med 84 % av bronkdilaterande läkemedel jämfört med 16 % i en 
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kontrollgrupp kan även ses efter motståndsandning under sju veckor med hjälp av Treshold 

IMT, ett verktyg som kan justera inandningsmotståndet (Lima et al., 2008). 

 

3.5 Inga kontraindikationer eller negativa effekter av andningsteknik 

Litteraturstudien visade inga resultat på kontraindikationer eller negativa effekter av att utföra 

olika andningstekniker (Bidwell, Yazel, Davin, Fairchild & Kanaley, 2012; Cooper et al., 

2003; Cowie et al., 2007; Gomieiro et al., 2011; Holloway & West, 2007; Lima et al., 2008; 

Nagrhagatha & Nagendra, 1985; Prem, Sahoo & Adhikari, 2012; Ritz, Meuret, Wilhelm & 

Rotth, 2008; Slader et al., 2005). 

 

4. DISKUSSION 

 
I föreliggande arbete har effekter av andningstekniker hos astmatiker undersökts. Resultatet 

visar att andningsteknik bidrar till minskade astmasymtom (Holloway et al., 2007; Ritz et al., 

2007) vilket åtföljs av minskad användning av läkemedel (Cooper et al., 2003; Cowie et al., 

2007; Nagarathna & Nagendra, 1985; Slader et al., 2005) samt ökad livskvalitet (Bidwell et 

al., 2003; Gomieiro et al., 2011; Lima et al., 2008; Prem et al., 2012). En minskning av 

depression och ångest kan även ses (Holloway et al., 2007).  

 

4.1 Resultatdiskussion 

 
4.1.1 Reducerade astmasymtom som följd av andningsteknik 

Det är sedan tidigare känt att astmatiker ofta upplever symtom såsom pipig, väsande andning, 

långvarig hosta vid förkylning, oförklarlig hosta samt attacker av andnöd (Finnberg, 2013; 

Wilkersson, 2002). I ett flertal studier visas att majoriteten av deltagarna upplevde minskade 

astmasymtom efter att ha utfört specifika andningstekniker, vilka samtliga syftade till 

avslappning samt minskad hypokapni, dvs. minskad utvädring av koldioxid (Bidwell, Yazel, 

Davin, Fairchild & Kanaley, 2012; Cooper et al., 2003; Gomieiro et al., 2011; Holloway & 

West, 2007; Lima et al., 2008; Nagrhagatha & Nagendra, 1985; Prem, Sahoo & Adhikari, 

2012; Ritz, Meuret, Wilhelm & Rotth, 2008; Slader et al., 2005). Detta kan ge stöd åt tidigare 

forskning där det framkommer att hypokapni till följd av hyperventilation kan bidra till 

kontraktion av luftvägarna och utlösa en astmatisk reaktion hos personer med astma (Demeter 

& Cordasco, 1986). Att koldioxid har en dilaterande effekt på den glatta muskulaturen runt 
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luftvägar, samt artärer och kapillärer (van den Elshout, 1991) styrker ytterligare det faktum att 

en andningsteknik som leder till ett ökat koldioxidtryck minskar astmatiska symtom såsom 

attacker av andnöd. Dessa resultat antas kunna vara av stor betydelse för sjuksköterskans 

utformning av omvårdnaden av astmatiker, i såväl sluten- som öppenvård.  

 

4.1.2 Upplevelser av ökad livskvalitet  

Då astma karaktäriseras av andnödsanfall innebär det att astmatiker hela tiden riskerar att 

hamna i ett av de mest ångestframkallande tillstånd som finns, känslan av att inte få 

tillräckligt med luft (Almås et.al., 2011). Buteyko’s andningsteknik ses bidra till ökad 

förmåga till astmakontroll med bland annat mindre fysiska begränsningar i vardagen, lägre 

frekvens och allvarlighetsgrad av astmasymtom, minskad användning av läkemedel samt 

mindre antal akuta sjukhusbesök (Cowie et al., 2007). Att astmatiker skattar både 

livskvaliteten samt astmakontrollen bättre efter intervention av andningstekniken Buteyko 

(Cowie et.al., 2007; Prem et al., 2012) kan relateras till tidigare undersökning som visar att 

astmatiker önskar mindre behov av vård för att öka känslan av att de själva kan hantera sin 

sjukdom (Kihlström, 2012). Det framkommer även att de patienter som utfört Buteyko’s 

andningsteknik upplever att det psykiska välbefinnandet förbättras vilket stödjer faktumet att 

astma är något som påverkar livskvaliteten både fysiskt och psykiskt (Kihlström, 2012). 

Genom att som sjuksköterska utbilda astmatiker i hur de kan tillämpa andningsteknik som 

egenvård antas känslan av självkontroll kunna öka och därmed öka livskvaliteten hos 

astmatiker. En insats bör därför göras i utbildningen för sjuksköterskor inom området för att 

på så vis kunna förmedla kunskapen kring andningsteknik. 

 

4.1.3 Samband mellan andningsteknik och minskad konsumtion av astmaläkemedel 

Interventioner med andningsteknik visar minska användandet av inhalerade kortikosteroider 

(Cowie et al., 2007; Slader et al., 2005; Lima et al., 2008). Inspiratorisk muskelträning under 

sju veckor minskar användningen av bronkdilaterande läkemedel med 84 % jämfört med 16 

% i kontrollgruppen (Lima et al., 2008). 

 

En god andningsteknik bidrar till ökad styrka i buk och bröstmuskulatur (Astma och 

allergiförbundet, 2013). Träning av andningsmuskulaturen har visats sig bidra till en minskad 

läkemedelsanvändning (Lima et al., 2008) vilket bekräftas av det faktum att inandningens 

kvalitet är en aktiv process beroende av muskelstyrkan (Fänge et al., 2014).  
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Att utförande av yoga visar sig ha avslappnande effekt på musklerna samt stabiliserar och 

minskar bronkial reaktivitet vilket bidrar till en minskning av bronkdilaterande läkemedel 

(Nagarathna & Nagendra, 1985) kan stödjas av tidigare studier som visat att stress kan 

förvärra astmaanfall samt öka risken för svårare allergiska reaktioner (Hjärt-lungfonden, 

2012).  

 

4.1.4 Inga kontraindikationer eller negativa effekter av andningsteknik 

Litteraturstudien visar inga resultat på kontraindikationer eller negativa effekter av att utföra 

olika andningstekniker (Bidwell, Yazel, Davin, Fairchild & Kanaley, 2012; Cooper et al., 

2003; Cowie et al., 2007; Gomieiro et al., 2011; Holloway & West, 2007; Lima et al., 2008; 

Nagrhagatha & Nagendra, 1985; Prem, Sahoo & Adhikari, 2012; Ritz, Meuret, Wilhelm & 

Rotth, 2008; Slader et al., 2005). I träningsprogrammet ”Lär dig andas rätt” utformat av 

Astma- och allergiförbundet (2013) nämns inte heller några restriktioner eller 

kontraindikationer, vilket kan stärka hypotesen om att andningsteknik är en skonsam metod 

som kan utföras av alla astmatiker oavsett svårighetsgrad. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Att använda litteraturstudie som metod ansågs vara lämpligt för att besvara syftet då en 

sammanfattning gjordes av den befintliga vetenskapliga kunskapen inom forskningsområdet 

(Polit & Beck, 2008). Då det finns originalartiklar som behandlar området anses en 

litteraturstudie vara ett bra val av metoddesign för att en överskådlig syn utifrån den kunskap 

som redan finns ska kunna ges. Då den första sökningen resulterade i många irrelevanta 

artiklar, vilka ej ansågs behandla syftet gjordes en mer utförlig och precis sökning. Alla 

reviewartiklar exkluderades i sökkriterierna då de ej kunde inkluderas i litteraturstudien. 

Studier skrivna på andra språk än svenska och engelska exkluderades i syfte att eliminera 

risken för tolkningsfel. Inga restriktioner gjordes i urval beträffande tidsintervall då ett 

sökresultat av så stor bredd som möjligt var önskat. Studier gjorda på djur exkluderades på 

grund av etiska skäl samt att de eventuella resultaten ej ansågs överförbart på människor. Då 

utbudet av tillgängliga artiklar konstaterades som litet samt att ett intresse förelåg i att 

inkludera den befintliga relevanta informationen i största möjliga mån, inkluderades studier 

av både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. 

 

För att få en uppfattning huruvida materialet kunde tillföra data av relevans för föreliggande 

litteraturstudie kvalitetsvärderades artiklarna utifrån ”Checklista för kvantitativa och 
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kvalitativa artiklar” då kvalitetsbedömningen ansågs behandla alla ingående delar i en studie. 

På så vis framkom det om artiklarnas kvalitet var tillräckligt hög för att inkluderas.    

Valet av sökorden kan ha begränsat antalet sökträffar vilket kan ha haft betydelse i urvalet av 

artiklar.  

 

4.2.1 Styrkor 

De inkluderade studiernas resultat visar samtliga att intervention av andningsteknik har 

positiv effekt vilket styrker hypotesen. Deltagarnas egenskaper skiljer sig åt vad gäller ålder, 

kön samt svårighetsgrad av astma vilket ökar generaliserbarheten till flera populationer. 

 

4.2.2 Svagheter 

Ett flertal av de inkluderade studierna har få deltagare vilket anses som en svaghet. En önskan 

hade varit fler randomiserade kontrollerade studier med större populationsgrupper då de anses 

ha högst kvalitet (Forsberg & Wengström, 2008). Då resultatet i flertalet inkluderade studier 

baseras på deltagarnas självskattningar antas det föreligga risk för missvisande resultat 

relaterat till den eventuella svårigheten att skatta sig själv samt misstolkning av frågorna 

vilket ytterligare riskerar felaktiga resultat. 

 

4.3 Kliniska implikationer 

Cirka hälften av alla astmatiker behöver daglig medicinering i förebyggande syfte 

(Läkemedelsverket, 2007). Detta i kombination med att studier visar att långtidsanvändning 

av både kort-och långtidsverkande beta 2-agonister ökar toleransen för läkemedlet (Bonini et 

al., 1996) gör att det anses finnas motiv för att öka de icke farmakologiska 

behandlingsmetoderna. Andningsteknik bör utgöra en större del i den icke farmakologiska 

behandlingen då interventioner med andningsteknik har visats minska användandet av 

inhalerade kortikosteroider (Cowie et al., 2007; Slader et al., 2005; Lima et al., 2008). 

 

Vidare forskning som undersöker och kartlägger sjuksköterskors kunskaper gällande 

andningsteknik som behandling samt dess effekter hos astmatiker är av intresse för att främja 

omvårdnaden av denna patientgrupp. Då andningstekniken i sig, när patienten väl lärt sig 

utöva den, är kostnadsfri ses även möjlighet att sänka de höga samhällskostnaderna som 

astma medför i dagens läge. 
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4.4 Slutsats 

I litteraturstudien framkommer att ett flertal olika andningstekniker visar liknande resultat 

såsom minskade astmasymtom, minskad läkemedelsanvändning samt en ökad livskvalitet hos 

astmatiker. Sjuksköterskor i såväl sluten- som öppenvård bör utbildas om andningens effekter 

hos astmatiker samt om hur olika andningstekniker kan tillämpas då det antas kunna ha stor 

betydelse för utformningen av omvårdnaden av astmatiker. 
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