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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Traditionell och komplementär eller alternativ medicin, vilket benämns Complementary and 

Alternative medicine (CAM), är enligt WHO en viktig, men ofta underskattad del i nationella hälso- 

och sjukvårdssystem. Användandet av CAM har ökat signifikant senaste åren för gravida kvinnor. 

Inom CAM ryms begreppet ”mind-body interventioner” eller “mind-body therapies” och innefattar 

behandling så som mindfulness, yoga, akupunktur, massage. Yoga och mindfulness har enligt 

tidigare studier positiv inverkan på graviditet och graviditetsutfall. Cirka 20 procent av alla gravida 

kvinnor får antenatal depression, en av tio upplever ökad oro/ångest och stress i samband med 

graviditet. Behandling av dessa symtom är viktigt och kvinnor efterfrågar idag alternativ. 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om yoga och mindfulness kan ha positiv inverkan på 

depression, oro/ångest och stress under graviditet. 

 

Metod 

Systematisk litteraturstudie 

 

Resultat 

Yoga och/eller mindfulness under graviditet har visat sig ha positiv inverkan på depression, 

oro/ångest och stress. Flertalet av studiernas resultat visade en ökning av mindfulness, tilltro till 

egen förmåga, minskad oro/ångest, stress och depression samt ett generellt bättre mående.  

 

Slutsats 

Denna litteraturstudie visade en hög grad av samstämmighet bland gravida kvinnor att yoga och 

mindfulness hade positiva effekter vid stress, oro/ångest och depression. Dessa positiva effekter 

antas ha betydelse för både den gravida kvinnan och i hennes relation till sitt barn. Utifrån detta kan 

gravida kvinnor informeras att studier finns som visar på ett ökat välbefinnande med yoga och 

mindfulness. Fortsatt forskning får visa om yoga och mindfulness skulle kunna erbjudas inom 

ramen för mödrahälsovårdens basprogram, samt om det är möjligt att genom dessa alternativa 

terapier går att minska graviditetskomplikationer som härrör från stress, oro/ångest och depression.  
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ABSTRACT 

 

Background 

Traditional and complementary or alternative medicine (CAM) is, according to WHO, an important, 

but often underrated part of national health systems. The use of CAM has increased significantly in 

recent years for pregnant women. Within CAM fits the concept of "mind-body interventions" or 

"mind-body therapies" which include treatments as mindfulness, yoga, acupuncture, massage. Yoga 

and mindfulness, according to previous studies, have positive impacts on pregnancy and pregnancy 

outcomes. Approximately 20 % of all pregnant women receive antenatal depression, one in ten 

experience increased anxiety and stress associated with pregnancy. Treatment of these symptoms is 

important and women today are demanding alternatives. 

 

Purpose 

The purpose of this study was to investigate whether mindfulness and yoga can have a positive 

effect on depression, anxiety and stress during pregnancy. 

 

Method 

Systematic review 

 

Results 

Yoga and/or mindfulness during pregnancy has been shown to have positive effects on depression, 

anxiety and stress. Most of the studies' results showed significant increases in mindfulness, 

confidence in own ability, reduced anxiety, stresss and depression as well as a generally better 

mood. Yoga exercise during pregnancy is harmless to mother and child.  

 

Conclusion 

This study showed a high degree of consistency among pregnant women that yoga and mindfulness 

had positive effects on stress, anxiety and depression. These positive effects were assumed to be 

significant for both the pregnant woman and her relationship with her child. From this, pregnant 

women can be informed that studies are showing increased well-being with yoga and mindfulness. 

Further research will show whether yoga and mindfulness could be offered in the context of the 

maternal health care base program, and it is possible to reduce pregnancy complications arising 

from stress, anxiety and depression. 
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The purpose of all maternity care is to enable a woman 

to be successful becoming a mother,  

and its success applies not only to the physiological processes involved 

but also to the psychological and emotional processes which motivate the desire  

for parenthood and its fullfilment.  

 

  

- Jean Ball 
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BAKGRUND 

 

Komplementär och alternativ medicin 

 

Traditionell och komplementär eller alternativ medicin, vilket benämns Complementary and 

Alternative medicine (CAM), är enligt WHO en viktig, men ofta underskattad del i nationella hälso- 

och sjukvårdssystem. CAM kan beskrivas som summan av kunnande och utövande som baseras på 

teorier, övertygelser och erfarenhet. Metoderna är sällan vetenskaplig beprövade, men praktiseras i 

stor utsträckning som ett sätt att förebygga, behandla och upprätthålla hälsa (WHO, 2014). 

 

Inom CAM ryms begreppet ”mind-body interventioner” eller “mind-body therapies”, i vilket yoga 

och mindfulness ingår, akupunktur, meditation, tai chi, qi gong, healing, med flera. Dessa 

interventioner kan ingå som del i en medicinsk tradition, eller vara fristående teknik/terapi, det vill 

säga alternativ eller komplementär. Fokus i mind-body interventioner är interaktionerna mellan 

hjärna, sinne, kropp och själ samt hur dessa tillsammans med sociala, emotionella och andliga 

faktorer kan bidra till en förbättrad hälsa. Mind-body interventioner syftar till att ge ökad kapacitet 

till självkännedom, en ökad förmåga och vilja att ta hand om sig själv, att stimulera till personlig 

utveckling och ingjuta en starkare självkänsla (NCCAM, 2008).  

 

Efterfrågan och valfriheten att kunna välja CAM som alternativ eller komplement till skolmedicinen 

har setts öka. För att dessa behov ska gå att tillgodose har WHO utarbetat en strategi för 

implementering av CAM. Denna strategi går ut på att alla länder ska uppmuntra och bedriva 

forskning på dessa metoder, vilket är nödvändig för att CAM ska kunna integreras evidensbaserat i 

hälso- och sjukvården. Ett ytterligare syfte med att kunna använda evidensbaserade alternativa 

metoder är en ökad vårdtillgänglighet (WHO, 2014).  

 

Hypnos, bildspråk, avslappningstekniker, yoga, som ingår i begreppet CAM, har visat sig kunna 

förebygga och behandla oro/ångest under graviditet (Marc et al, 2011). Flertalet CAM-terapier 

bidrar till minskad perinatal stress (Hodgson, Nakamura & Walker, 2007). Detta i kombination med 

det ökade intresset för dessa terapier gör att CAM skulle kunna vara ett värdefullt verktyg i 

omställningen till föräldraskapet (Hodgson, Nakamura & Walker, 2007). Det har också framkommit 
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att gravida kvinnor föredrar mindfulnessbaserad kognitiv terapi och samtalsterapi framför 

farmakologisk behandling vid depression och även som prevention för återfall (Dimidjian & 

Goodman, 2014). 

 

Enligt en nyligen publicerad studie används CAM i stor utsträckning av gravida kvinnor, till 

exempel yoga, massage och olika avslappningstekniker (Hall & Jolly, 2014). Användandet av CAM 

i denna grupp har ökat signifikant de senaste åren. Detta kan tolkas som en önskan och ett behov av 

självbestämmande och aktivt deltagande i vården under graviditet och barnafödande (Mitchell, 

2010). Gravida kvinnors inställning till CAM är att dessa metoder tack vare sin helhetssyn kan bidra 

till att upprätthålla god hälsa och välbefinnande. Ett aktivt val att söka upp och använda CAM är ett 

sätt att ta kontrollen över sitt mående (Warner, Bryan & Brown, 2014).  

 

En studie i sjukvårdspersonals attityd till CAM visar att en tredjedel av mödrahälsovårdspersonal 

rekommenderar CAM som komplement till skolmedicinen (Stewart, Pallivalappila, Shetty, Pande & 

McLay, 2014). Evidens för hälsofördelar med mind-body therapies integrerade med standardiserad 

mödrahälsovård påvisas av Beddoe & Lee (2008).  

 

 

Yoga och mindfulness 

 

Yoga finns beskrivet från 3000 f. Kr och är ett självhjälpssystem som främjar själslig och kroppslig 

harmoni och balans (Fidel, 2011). Ordet yoga är Sanskrit (flertusenårigt indiskt tal- och skriftspråk) 

och betyder ”att sammanföra” eller ”att förena” och kan definieras som ett system av stretch-

övningar, stillastående positioner (asanas), djupandning (pranayama) och meditation med syftet att 

förena kropp, sinne och själ. I betydelsen ”att sammanföra” menas även att föra samman ”sinnets 

trådar”, att hitta ett sätt att fokusera. I och med fokusering kan vi identifiera hinder eller svårigheter 

och hitta sätt att övervinna dessa. Syftet med att överkomma ett hinder är enligt den yogiska 

traditionen att få ett klarare medvetande. Ett yogapass inleds ofta med att sätta en intention, därefter 

fysiska övningar och avslutas vanligen med meditation. De fysiska yogapositionerna, asanas, bidrar 

på olika sätt till en ökad kroppsmedvetenhet, balans, styrka och smidighet (Desikachar, 1995). 

Yogautövande har i tidigare studier visat sig ha positiv effekt på kvinnor i klimakteriet (Chattha 

Nagarathna, Padlamatha & Nagendra, 2008), mot migrän (John et al 2007) och kronisk ryggsmärta 
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(Williams et al, 2004). En systematisk litteraturstudie från 2014 har påvisat yogans effekt på 

riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom; sänkt blodtryck, vilopuls, andningsfrekvens, minskat 

bukfetma, minskade lipidnivåer i blodet, samt öka kroppens insulinresistens (Cramer et al, 2014). 

Yoga har även visat sig minska sömnsvårigheter (Newton et al, 2014) samt kunna reducera 

förekomst av oro, depression, ilska och trötthet hos friska kvinnor (Yoshihara, Hiramoto, Oka, 

Kubo & Sudo, 2014). I en studie (2004) utvärderades upplevd stress, negativ affekt och kortisol i 

saliven hos kvinnor som utövade yoga respektive afrikans dans. Kortisolnivån i saliven minskade 

signifikant i yoga-gruppen jämfört med dansgruppen där den ökade. Effekten var oberoende av 

deltagarnas humör eller egenupplevda stress (West et al, 2004). Field (2011) beskriver yoga som ett 

självhjälpssystem som hjälper utövaren att få balans i tillvaron.  

 

Gravidyoga syftar till att hjälpa kvinnan att lära sig andas djupare, slappna av effektivare och bli 

medveten om sina bäckenmuskler (Freedman, 2004). Yoga under graviditet har tidigare visat sig 

förbättra födelsevikt, förhindra prematur födsel, minska förekomst av tillväxthämning och inte ge 

någon övrig komplikation (Narendran, Nagarathna, Narendran, Gunasheela & Nagendra, 2005). 

Granskning av tidigare gjorda studier visar kortare förlossning, en mer positiv 

förlossningsupplevelse, minskad stress och ökad livskvalitet under graviditet (Babbar et al, 2012). I 

en studie från 2011 presenterades resultatet av flera studier om yogans fysiologiska effekter. 

Minskningen av kortisol sågs, i sin tur enligt författarna kunna bidra till positiva effekter som 

förbättrad immunfunktion och en reducerad risk för prematur födsel. Andra fysiologiska effekter 

som observerades var minskad hjärtrytm och blodtryck, viktminskning och ökad muskelstyrka 

(Field, 2011). 

 

Historiskt har mindfulness kallats "hjärtat" av buddhistisk meditation med rötter 2500 år bakåt i 

tiden.  Mindfulness definieras som en medveten meditation som sker kontemplativt. Genom den 

kommer djupgående insikter och en helhetssyn på den mänskliga naturen. Denna typ av meditation 

ansågs traditionellt vara medicin mot tre ”gifter”: Girighet, hat och okunnighet/villfarelse. En 

beskrivning av begreppet mindfulness idag är ”medvetenheten som framträder genom fokuserad, 

icke dömande uppmärksamhet på den pågående erfarenheten ögonblick för ögonblick” och 

definieras som den psykologiska frihet som uppstår när uppmärksamheten är klar och tyst, utan 

anknytning till någon särskild punkt (Kabat-Zinn, 2006).  

 

Även om mindfulness främjas av exempelvis meditation, är det inte synonymt med det utan är mer 
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ett tillstånd än en övning (Davies & Hayes, 2011). Dr Jon Kabat-Zinn, forskare, författare och 

grundare av Center for Mindfulness in Healthcare, Medicine and Society 

(http://www.umassmed.edu/cfm/stress-reduction/history-of-mbsr) beskriver hur man på kliniken 

arbetar med att förse människor med verktyg och möjligheter till att uppleva varje ögonblick helt 

och fullt. Genom olika avslappnings- meditations- och kroppsövningar tränar individen sinnet till 

ökad närvaro och acceptans för livet och dess omständigheter. Kabat-Zinn menar att individen 

genom medvetenhet om sina reaktioner på stress kan välja hur hen förhåller sig till detta. I och med 

träning i betraktande hållning till det egna reaktionsmönstret tar individen kontroll över det och kan 

utveckla strategier för att hantera upplevelse av exempelvis stress, oro eller smärta. (Kabat-Zinn, 

2004).  

 

1979 utformade dr Kabat-Zinn Mindfulness-Bases Stress Reduction Program (MBSR) ett åtta 

veckors träningsprogram i mindfulness med syfte att hjälpa patienter som levde med kronisk 

smärta. Senare utformades Mindfulness-based Cognitive Therapy (MBCT) för att hjälpa patienter 

med depressiva symtom (http://www.mindfullivingprograms.com/whatMBSR.php). Effekterna av 

båda programmen är väl forskade på, bland annat har positiv effektiv på stress, depression, ångest 

oro och öka livskvaliteten hos friska individer påvisats (Kouri, Sharma, Rush & Fournier, 2015). 

Det har setts öka den psykiska hälsan och stärka självmedkänslan (Bergen-Cico, Possemato & 

Cheon, 2013). Vidare har man sett minskad stress med MBSR (Hughes et al, 2013; Sharma & Rush, 

2014). En meta-analys, innefattande totalt 209 studier visade på en måttlig effekt av MBSR för att 

reducera stress, depression, ångest samt ökar livskvalitén hos friska individer (Kouri, Sharma, Rush 

& Fournier, 2015). En studie i MBCT har visat att lätta till måttliga depressiva symtom minskar 

med denna metod (Pots, Meulenbeek, Veehof, Klungers & Boohlmeijer, 2014). Vidare har 

mindfulness visat sig bidra till förändringar i akuta ångestsymptom (Völlestad, Sivertsen & 

Höstmark Nielsen, 2011), mildra oro (Arch et al, 2013) och minska symtom på medelsvår till svår 

depression (Arch & Ayers, 2013). 

 

Mindfulness-based therapy (MBT) har visat sig vara särskilt effektiv för att minska ångest, 

depression och stress i jämförelse med andra psykologiska behandlingar. MBT skilde sig inte från 

traditionell KBT eller beteendeterapier (Khoury, 2013). Enligt Urech et al, (2010) sänker guidad 

mental träning gravida kvinnors upplevda och mätbara stress betydligt. Studiens resultat visade 

positiva effekter på psykologisk och biologisk påvisad stress. Att fokusera på målbilder med hjälp 

av guidning visade sig ha positiv effekt på kvinnornas upplevelse av avslappning och samtidigt 
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minskad puls och blodtryck (Urech et al, 2010). Mindfulnessbaserad yoga innebär fysisk träning 

kombinerat med övningar i MBSR (Kabat-Zinn, 2003). 

 

Psykiskt mående under graviditet 

 

Ångestsjukdomar ingår liksom depression i gruppen affektiva tillstånd. Både depression och ångest 

är dubbelt så vanligt hos kvinnor som män. Cirka 30 % av alla kvinnor kommer någon gång under 

sin livstid uppleva något av dessa tillstånd. Av de kvinnor som lider av graviditetsdepression blir 

nästan 50 % deprimerade postpartum om inte adekvat behandling ges (Hagberg, Marsala & 

Westgren, 2008).  

 

Depression definieras av diagnostiska kriterier och är en av de vanligaste komplikationerna under 

graviditet (Lee et al, 2007). Riskfaktorer att utveckla graviditetsrelaterad depression inkluderar 

tidigare depression, ensamstående kvinna, brist på socialt stöd, socioekonomiska svårigheter, 

familjevåld, stress, missbruk, aborter och oplanerad graviditeter i anamnesen, ambivalens mot 

graviditeten och oro för fostret. Många gravida kvinnor med antenatal depression riskerar att lämnas 

odiagnostiserade på grund av att de normala graviditetsrelaterada fysiska och hormonella 

förändringarna maskerar symtomen (Bowen & Muhajarine, 2006).  

 

För att definiera depression ska minst fyra av följande symtom gå att identifiera hos kvinnan: 

Förändrad aptit/vikt, sömnstörning, psykomotorisk agitation eller hämning, svaghetskänsla eller 

brist på energi, känslor av värdelöshet eller skuld, minskad tanke- eller koncentrationsförmåga och 

återkommande tankar på döden. Majoriteten av förstagångsinsjuknanden sker under de reproduktiva 

åren (Hagberg, Marsal & Westgrem, 2008). Perinatal oro/ångest drabbar 1 av 10 kvinnor 

(Andersson et al, 2006). En kvinna som generellt är orolig tenderar att uppleva en högre grad av 

graviditetsrelaterad oro/ångest. Det som framför allt ger oro/ångest under graviditet är rädsla för 

missfall eller att föda ett handikappat barn och rädsla för förlossningen. Cirka 20 % av alla gravida 

kvinnor upplever antenatal depression, vilket inte bara har negativa effekter för kvinnan och hennes 

barn, men ökar också risken för att utveckla postpartum depression (Bowen & Muhajarine, 2006). 

 

Enligt Bonare et al (2004) finns en risk att kvinnor inte inser faran med obehandlad depression 
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under graviditet, vilket kan leda till att de avstår farmakologisk behandling. Behandling med 

antidepressiva läkemedel under graviditet har inte visats medföra någon ökad risk för 

missbildningar hos barnet. Men evidens är begränsad för nyare antidepressiva läkemedel då studier 

av långtidseffekter på̊ barnen saknas. Man har däremot kunnat se adaptationsstörningar hos nyfödda 

barn som varit exponerade för antidepressiva läkemedel under den senare delen av graviditeten 

(Hägg & Spigset, 2004).  

 

Teoretisk ansats 

 

För att förstå vikten av kvinnans psykiska mående under graviditet har författarna valt att utgå ifrån 

Mercer: “Theories of antepartum stress and maternal role attainment – becoming a mother”. I teorin 

identifieras variablerna antenatal stress, socialt stöd, självkänsla, självbehärskning, oro och 

depression som kritiska i kvinnans utveckling till förälder. Stress påverkar enligt Merce, 

självkänsla, den generella hälsan och i förlängningen familjens funktion som helhet. Vinsterna med 

minskad oro/ångest och stress under graviditet är en bättre total hälsa och ett bättre familjeliv.  

Barnmorskans roll är enligt Mercer bland annat att stödja kvinnan i utvecklingen till att bli mamma. 

En viktig del är att identifiera faktorer som kan orsaka antenatal stress och påverka denna 

utveckling negativt (Bryan & Sinclair, 2011). 

  

Problemformulering 

 

WHO rekommenderar att traditionella och komplementära medicinska metoder på ett säkert, 

respektfullt och kostnadseffektivt sätt integreras i nationella skolmedicinska sjukvårdssystem och 

efterfrågar en global strategi för reglering och forskning inom CAM (WHO, 2014). Graden av 

oro/ångest under graviditet har bland annat visat sig ha negativ betydelse för anknytningen, både 

pre- (Rubertsson, 2015) och postnatalt (Sawyer Cohen, 2010). Då gravida kvinnor i ökande 

utsträckning intresserar sig för CAM är det viktigt för barnmorskor att vara väl insatta i evidensen 

för dessa metoder för att kunna besvara frågor och ge adekvat information. I föreliggande 

litteraturstudie utvärderas två body-mind terapier inom CAM, nämligen yoga och mindfulness, i 

samband med graviditet.  
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om yoga och mindfulness kan ha en inverkan på depression, 

oro/ångest och stress under graviditet. 

 

Frågeställningar 

 

Kan yoga minska graviditetsrelaterad depression, oro/ångest och stress?  

Kan mindfulness ha positiv inverkan på depression, oro/ångest och stress under graviditet?  

 

METOD 

 

Vald metod för studien är systematisk litteraturöversikt för att ta del av och presentera aktuellt 

forskningsläge. 

 

Datainsamling 

 

Systematisk sökning efter publicerade artiklar gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och 

PsycINFO. För att hitta relevanta artiklar översattes svenska sökord till engelska. Alla sökord gick 

ej att översätta i MESH, svensk-engelskt lexikon användes som hjälp med översättning. I arbetet 

med bakgrunden framkom vilka engelska nyckelord som var vanligt förekommande i de studier 

som svarade till vårt syfte och dessa användes också i artikelsökningen. 

 

 

Sökning 

 

Sökord på svenska: “gravidyoga”, ”yoga”, ”förlossningsförberedelse”, ”depression”, ”graviditet”, 

”oro/ångest”, “stress”, ”prenatal”, ”antenatal”, ”mindfulness” 

Sökord på engelska: “antenatal yoga”, “yoga”, “antenatal preparation”, “depression”, “pregnancy”, 

“anxiety”, “stress”, “prenatal”, “antenatal”, “mindfulness” 
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Författarna valde att göra frisökningar i nämnda databaser. Så kallad boolesk sökteknik användes, 

det vill säga att sökorden kombinerades med sökmotorerna ”AND”, ”OR” och ”NOT”. I 

nedanstående tabell presenteras sökkombinationer, antal träffar och inkluderade artiklar på 

respektive sökning i varje databas. Genom den söktekniska funktionen trunkering söktes 

automatiskt även på andra böjningsformer av stamordet (Wengström, Forsberg & Eriksson Barajas, 

2013).  Totalt identifierades 294 artiklar. Av dessa inkluderades 19 i studien. Sökning och urval 

presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1 

Databas Datum Sökord Identiferade 

artiklar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed 14-09-08 Prenatal 

preparation 

AND Yoga 

1 1 1 0 

PubMed 14-09-08 Pregnancy 

AND Yoga 

49 19 15 10 

  

 

PubMed 14-09-08 Antenatal 

AND Yoga 

4 0 0 0 

PubMed 14-09-08 Yoga AND 

anxiety AND 

Pregnancy  

10 10 4 1 

PubMed 14-09-08 Pregnancy 

AND 

Mindfulness 

23 19 11 2 

Pubmed 15-03-24 Antenatal 

depression 

AND Yoga 

4 4 2 1 

PubMed 15-03-24 Antenatal 

depression 

AND 

mindfulness 

2 2 0 0 

 

 

 

PubMed 14-09-08 Prenatal 

preparation 

AND 

mindfulness 

0 0 0 0 
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PubMed 14-09-08 Pregnancy 

AND 

mindfulness 

AND 

preparation 

1 1 1 1 

 

 

 

PubMed 14-09-08 pregnancy 

AND stress 

AND anxiety 

AND yoga 

7 1 0 0 

 

 

 

PubMed 14-09-08 pregnancy 

AND stress 

AND anxiety 

AND 

mindfulness 

7 3 0 0 

 

 

 

PsycINFO 14-09-12 Prenatal 

preparation 

AND Yoga 

4 1 0 0 

PsycINFO 14-09-12 Pregnancy 

AND Yoga 

9 2 0 0 

 PsycINFO 14-09-12 Antenatal 

AND Yoga 

4 2 0 0 

PsycINFO 14-09-12 Yoga AND 

anxiety AND 

Pregnancy 

2 0 0 0 

PsycINFO 14-09-12 Pregnancy 

AND 

Mindfulness 

9 4 2 2 

PsycINFO 15-03-24 Antenatal 

depression 

AND Yoga 

2 2 0 0 

PsycINFO 15-03-24 Antenatal 

depression 

AND 

mindfulness 

1 0 0 0 

PsycINFO 14-09-12 Prenatal 

preparation 

AND 

mindfulness 

13 1 0 0 
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PsycINFO 14-09-12 Pregnancy 

AND 

mindfulness 

AND 

preparation 

1 0 0 0 

PsycINFO 14-09-12 pregnancy 

AND stress 

AND anxiety 

AND yoga 

2 0 0 0 

PsycINFO 14-09-12 pregnancy 

AND stress 

AND anxiety 

AND 

mindfulness 

5 0 0 0 

Cinahl 14-09-16 Prenatal 

preparation 

AND Yoga 

1 0 0 0 

Cinahl 14-09-16 Pregnancy 

AND Yoga 

15 5 1 1 

 

 

Cinahl 14-09-16 Antenatal 

AND Yoga 

1 0 0 0 

Cinahl 14-09-16 Yoga AND 

anxiety AND 

Pregnancy 

4 0 0 0 

Cinahl 14-09-16 Pregnancy 

AND 

Mindfulness 

7 1 0 0 

 

 

 

Cinahl 15-03-25 Antenatal 

depression 

AND Yoga 

33 0 0 0 

 

 

 

Cinahl 15-03-24 Antenatal 

depression 

AND 

mindfulness 

57 3 1 1 

 

 

 

Cinahl 14-09-16 Prenatal 

preparation 

AND 

mindfulness 

3 0 0 0 
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Cinahl 14-09-16 Pregnancy 

AND 

mindfulness 

AND 

preparation 

8 0 0 0 

 

 

 

Cinahl 14-09-16 pregnancy 

AND stress 

AND anxiety 

AND yoga 

2 0 0 0 

 

 

 

Cinahl 14-09-16 pregnancy 

AND stress 

AND anxiety 

AND 

mindfulness 

3 0 0 0 

 

 

 

Använda filter vid samtliga sökningar var: Humans, engelska och publicerade efter 1/1 2004.  

 

Urvalsförfarande 

 

I enlighet med Wengström, Forsberg & Eriksson Barajas (2013) analyserades artiklar och studier 

som var publicerade i vetenskapliga tidskrifter. I urvalsprocessen valdes artiklar med titlar som 

förväntades kunna svara till studiens syfte. Om abstract fanns att tillgå lästes dessa av båda 

författarna. En gemensam utvärdering och ställningstagande till om artikeln var relevant för studien 

gjordes därefter. I nästa steg undersöktes om artiklarna fanns att tillgå i full text och om de var 

publicerade i sin helhet på engelska, vilket var en inklusionskriterie. Filter på samtliga sökningar 

var: Publicerade efter 1/1 år 2004 och studier gjorda på människor, Humans. Artiklarna skulle vara 

tillgängliga kostnadsfritt. I studien inkluderades ett flertal pilotstudier. Utvalda artiklar lästes 

igenom i sin helhet av båda författarna flera gånger för att kunna avgöra huruvida de var relevanta 

för analys. Artiklarna skulle vara originalstudier.  

 

Exklusionskriterier var studier publicerade före 1/1 2004, ej tillgängliga i fulltext, ej publicerade på 

engelska, ej originalstudier (Reviews och meta-analyser exkluderades) och deltagarna skulle vara 

äldre än 18 år. Studier med deltagare som var somatiskt sjuka i diabetes, preeklampsi, hypertoni 

exkluderades också.  
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Etiska överväganden 

 

Studien skedde på litteraturnivå och inte på gruppnivå varför ingen etisk ansökan eller annat 

godkännande behövde inhämtas (Forsberg, Wengström & Eriksson Barajas, 2013). Artiklarna 

innehöll ett etiskt övervägande, vilket skulle finnas presenterat i text. Etiska överväganden som 

gjordes av författarna under arbetets gång var att det i samtliga studier skulle framgå att deltagandet 

var frivilligt och/eller godkännande av etisk kommitté. Deltagandet skulle vara baserat på 

informerat samtycke i enlighet med WMA (2014).  

 

Författarna tog hänsyn till riktlinjer beskrivna av Forsberg, Wengström & Eriksson Barajas (2013) 

för god medicinsk forskning gällande att fusk och ohederlighet inte får förekomma. Alla resultat 

som stödjer respektive inte stödjer hypotesen skall presenteras, det är oetiskt att endast presentera 

de artiklar som stödjer forskarens personliga åsikt.  

 

 

Bearbetning och analys 

 

Efter genomläsning granskades varje artikels kvalitet. Varje enskild artikel bearbetades utifrån vald 

forskningsmetod, kriterier för exkludering/inkludering, urval, bortfall, resultatets tillförlitlighet, 

huvudfynd/resultat samt en sammanfattande bedömning av kvalitet där +=dålig, ++=medel och 

+++=bra, se bilaga 1. Efter kvalitetsbedömningen fördes en diskussion författarna emellan huruvida 

artiklarna skulle inkluderas i studien (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet baseras på 19 artiklar från USA, Indien, Australien, Taiwan och Storbritannien. I 16 

studier användes kvantitativ metod. Tre av studierna kombinerade kvantitativ och kvalitativ metod. 

Sex av studierna var pilotstudier och nio av studierna var RCT-studier, se tabell 2. 

Tabell 2 
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Battle, L C, 

Uebelacker, 

L. A., 

Magee, S. 

R., Sutton, 

Potential for 

prenatal yoga to 

serve as an 

intervention to 

treat depression 

Undersöka 

genomförbarhet 

och 

godtagbarhet för 

gravidyoga som 

Deltagarna genomgick ett tio 

veckors yogaprogram. Man mätte 

förändringar i 

graviditetsdepressionens 

allvarlighetsgrad med DSM-IV, 

n=34 Studien var genomförbar och godtagbar av 

deltagarna, samt säker. Allvarlighetsgraden i 

kvinnornas depression hade sjunkit signifikant 

vid interventionens slut. Mindfulness ökade i 

samband med att depressionssymtom minskar. 

+++ 

Pilotstudie 

 Författare  

(År) 

Land 

Titel Syfte  Metod Deltaga

re 

(bortfal

l) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

 Guardino, 

M., Dunkel 

Schetter, C., 

Bower, J., E., 

Lu, C., M & 

Smalley, L., 

S. 

(2014) 

USA 

Randomised 

controlled pilot 

trial of 

mindfulness 

training for 

stress reduction 

during 

pregnancy 

Undersöka om 

mindfulnessinterv

ention under 

graviditet 

minskar stress, 

oro och ångest 

under graviditet 

och oro och 

ångest relaterad 

till graviditet.  

Deltagarna delades in i två grupper 

med randomiserad metod. 

Interventionsgruppen deltog i 

minfullnessklasser under sex veckor. 

Kontrollgruppen läste en 

graviditetsbok.   

Deltagarnas fyllde i formulär om sin 

upplevda stress, oro/ångest och 

förlossningsrädsla vid 

interventionens start, omedelbart 

efter avslut samt sex veckor efter 

avslut. Använda skalor var: PSS, 

skala mätande PSA, PRA scale, 

FFMQ och STAI. 

Studien godkändes av det etiska 

rådet vid UCLA.     

n=47 

 (8) 

Graviditesrelaterad oro/ångest sänktes signifikant i 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Interventionsgruppen upplevde 

en signifikant minskning, jämfört med 

kontrollgruppen i alla variablar omedelbart efter 

interventionens avslut. Dock fann man ingen 

signifikant skillnad vid uppföljning sex veckor 

efter interventionens avslut.  

 

++ 

 

RCT 

 

Field, T., Diego, 

M., Delgado, J., 

Medina, L. 

(2013) 

USA 

Tai chi/yoga 

reduces prenatal 

depression, 

anxiety and sleep 

disturbances.  

Att undersöka 

vilken effekt 

ett kombinerat 

Tai chi/yoga-

program hade 

på depression 

hos gravida 

kvinnor, samt 

effekten på 

oro/ångest och 

sömnsvårighete

r. 

Gravida kvinnor med bekräftad 

depression valdes ut och delades 

sedan slumpmässigt in i 

interventionsgruppen (Tai chi/yoga) 

eller kontrollgruppen. 

Interventionsgruppen fick delta i ett 

kombinerat tai chi/yoga-program 

under 20 minuter/vecka under 12 

veckor, graviditetsvecka 22-34 . 

Kontrollgruppen deltog i samma 

program i slutet av studien.  

Samtliga deltagare utvärderade i 

början av studien sitt mående 

avseende depression och oro/ångest 

SCID-formulär). Detta även för att 

exkludera kvinnor med allvarligare 

psykisk sjukdom såsom bipolär 

sjukdom eller schizofreni. CESD-

D-formulär fylldes i av samtliga 

deltagare i studiens början och slut 

för utvärdering av 

depressionssymptom. STAI-

formulär fylldes också i i början 

och slutet av samtliga deltagare 

samt även ett frågeformulär som 

utvärderade deltagarnas upplevda 

sömnstörningar (Snyder-Halpern & 

Verran-skalan).    

 

n =75 

(17) 

 

Tai chi/yoga-gruppen uppvisade större 

minskning i depressionssymptom, ångest/oro 

och sömnstörningar än kontrollgruppen. 

++ 

 

RCT 
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 Newham, J., 

Wittkowski 

A., Hurley, 

J., Aplin, J., 

D. & 

Westwood, 

M. 

(2013) 

Storbritannie

n 

 

Effects of 

antenatal yoga 

on maternal 

anxiety and 

depression: A 

randomized 

controlled trial 

Att jämföra 

förekomst/grad 

av 

graviditetsångest/

oro, 

förlossningsrädsla 

och depression 

hos friska, noll-

para gravida 

kvinnor som gjort 

gravidyoga 

alternativt TAU 

(treatment-as-

usual). 

Deltagarna delades in i två grupper 

med randomiserad meto n  

d. Interventionsgruppen fick delta i 

en 8 veckors yogakurs samt 

traditionell graviditetsvård enligt det 

brittiska basprogrammet. 

Kontrollgruppen hade endast 

graviditetsvård enligt 

basprogrammet. 

Mätning av kliniskt mätbar stress 

(salivkortisol) samt upplevd stress 

enligt STAI-T, STAI-S och EPDS-

formulär i studiens början (före 

första yogapasset) för båda 

grupperna och i studiens slut (efter 

sista yogapasset).  

Deltagare i studien fick alla skriva 

ett samtycke om frivilligt deltagande 

n=51 

(8) 

Yoga minskade både upplevd och mätbar 

ångest/oro. Signifikant minskning av 

förlossningsrädsla i interventionsgruppen jämfört 

med kontrollgruppen sågs också. 

 

 

.  

++ 

 

RCT 

 

 Dunn, C., 

Hanieh, E., 

Roberts, R. 

& Powrie, R. 

(2012) 

Australien 

Mindful 

pregnancy and 

childbirth: 

effects of a 

mindfulness-

based 

intervention on 

women’s 

psychological 

distress and 

well-being in the 

perinatal period. 

Utforska 

effekterna av 

mindfulness-

interventioners 

effekt på ångest 

och 

välbefinnande 

hos gravida 

kvinnor. 

Kombinerad kvalitativ/kvantitativ 

studie baserad på intervjuer samt 

svarsformulär om upplevd stress 

enligt skalorna DASS, EPDS, MA 

och MS samt SCS.  

Deltagarna fick delta i Mindfulness-

baserad kognitiv terapi under åtta 

veckor. 

Studiens genomförande godkändes 

av barn- och kvinnohälsa etiskt råd. 

n=19 

(4) 

67 % i interventionsgruppen upplevde positiva 

förändringar i stressnivåer och ökad self-

compassion (=medkänsla för sin egen person).  

50 % rapporterade minskade depressionssymtom. 

75 % upplevde minskad stress.  

 

 

++ 

 

CCT 

 

 

 

 Goodman, J., CALM Utvärdera Kombinerad kvantitativ och n=23 CALM Pregnancy Intervention har potential att Kvantitativ del:  
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H., Guarino, 

A., 

Chenausky, 

K., Klein, L., 

Prager, J., 

Peterson, R., 

Forget, A. & 

Freeman, M. 

(2014) 

USA 

Pregnancy: 

results of a pilot 

study of 

mindfulness-

based cognitive 

therapy for 

perinatal anxiety 

genomförbarhete

n, godtagbarheten 

och kliniskt utfall 

av ’CALM 

Pregnancy 

intervention’ för 

gravida kvinnor 

med generell 

oro/ångest, eller 

många 

ångest/orossymto

m 

kvalitativ metod.  Urval enligt 

psykisk bedömning av psykolog. 

Den kvantitativa delen bestod av 

utvärdering av deltagarnas besvarade 

formulär rörande egen upplevd stress 

och ångest. (PSWQ, BAI, BDI-II, 

SCS och MAAS). Deltagarna fick 

därefter delta i MBCT-sessions 

under 8 veckor, 2 timmar/gång. Efter 

interventionen genomfördes 

djupintervjuer. 

 

Studiens alla steg godkändes av 

Massachusetts general Hospital 

interna styrelse. 

(3) kunna erbjuda gravida kvinnor en effektiv, icke-

farmakologisk behandling för gravida kvinnor 

med ångest. 

 

++ 

Kvalitativ del: 

+++ 

 

 

Pilotstudie med  

 

Single subject 

design 

 

 

 

 

 Duncan, L., 

G. & 

Bardacke, N. 

(2009) 

USA 

Mindfulness-

based childbirth 

and parenting 

education: 

promoting 

family 

mindfulness 

during the 

perinatal period 

Att beskriva 

förändringar i 

upplevd stress 

och coping-

processer hos 

gravida kvinnor 

under tredje 

trimestern som 

deltagit i MBCP 

(Mindfulness-

based childbirth 

and parenting) 

Kombinerad kvantitativ och 

kvalitativ metod. Deltagarna fick 

delta i totalt 10 sessioner i 

mindfulness och göra hemuppgifter 

under sex veckors tid. Kvantitativ 

data samlades in från ifyllda 

frågeformulär (PSS, PAS, DES och 

PANAS). Den kvalitativa delen 

bestod i intervjuer med deltagarna 

efter förlossningen med öppna 

frågor. 

Alla steg i studien godkändes av 

styrelsen vid akademisk medicinsk 

institution ”Institutional Review 

Board”.   

N=27 Deltagande i MBCP under graviditeten minskade 

signifikant deltagarnas oro. Mindfulness ökade 

signifikant. Upplevd stress minskade i och med 

MBCP. Deltagarna använde mindfulness även 

efter interventionens avslut för att hantera stress 

relaterad till förlossningen och föräldrarollen. 

 

  

Kvantitativ del: 

+ 

Kvalitativ del: 

++ 

 

Pilotstudie 

 

Single subject 

design 

 

 Sun, Y-C., 

Hung, Y-C., 

Chang, Y. & 

Kuo, S-C. 

Effects of a 

prenatal yoga 

programme on 

the discomforts 

Att utvärdera 

effekten av ett 

yogaprogram som 

tilldelats gravida i 

Icke-randomiserad kontrollerad 

studie. Interventionsgruppen gjorde 

yoga efter ett program på videoband 

med tillhörande broschyr, under 12-

N=88 Kvinnorna fick ökat tålamod, mer balanserat 

humör och färre graviditetsrelaterade besvär, 

vilket ledde till en större acceptans för fysiska och 

psykiska förändringar. 

++ 

 

CCT 
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(2010) 

Taiwan 

of pregnancy and 

maternal 

childbirth self-

efficacy in 

Taiwan 

tredje trimestern 

med syfte att 

minska obehag i 

samband med 

graviditet och ge 

ökad grad av self-

efficacy under 

förlossning. 

14 veckor och minst 3 gånger/vecka. 

Deltagarna i kontrollgruppen 

praktiserade inte yoga. Båda 

grupperna fick fylla i DPQ i slutet av 

graviditeten för att mäta 

graviditetsbesvär. Under värkarbetet 

fyllde samtliga deltagare i CBSEI.   

Studien var godkänd av sjukhusets 

etiska råd. Skriftligt samtycke från 

deltagarna krävdes. 

 

 

 

 Satyapriya, 

M., 

Nagendra, 

R., H., 

Nagarathna, 

R. & 

Padmalatha, 

V. 

(2009) 

Indien 

Effect of 

integrated yoga 

on stress and 

heart rate 

variability in 

pregnant women 

Att undersöka 

effekten på 

upplevd och 

mätbar stress hos 

friska kvinnor 

som praktiserade 

yoga under 

graviditet. 

Randomiserad kontrollerad studie. 

Interventionsgruppen praktiserade 

yoga under 16 veckor. 

Kontrollgruppen standard-övningar 

för gravida i Indien (till exempel 

stretch-övningar). Självupplevd 

stress dokumenterades i PSS- och 

HRV-formulär i början av studien. 

PSS-formulär fylldes även i före 

studiens sista yogaklass. Mätning av 

hjärtfrekvens användes för att avgöra 

den mätbara stressen. 

Etiskt godkännande hämtades från 

etiska rådet från Yoga University 

(SVYASA). 

n=90 

(32) 

Upplevd stress minskade signifikant i 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Även den mätbara stressen 

minskade i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. 

 

 

+++ 

 

RCT 

 

 Vieten, C. & 

Astin, V. 

(2008) 

USA 

Effects of a 

mindfulness-

based 

intervention 

during 

pregnancy on 

prenatal stress 

and mood: 

Att undersöka 

huruvida 

mindfulness som 

intervention 

under graviditet 

kan minska stress 

och förbättra 

humöret under 

Interventionsgruppen deltog i 

mindfulness-klasser två timmar i 

veckan under åtta veckor. Samtliga 

deltagare fyllde i PSS-, CES-D-, 

STAIPANAS-X-, ARM- och MAAS-

skalorna i början av studien, 8-10 

veckor in i studien och sist tre 

månader efter detta tillfälle, för att 

n=31 

(15) 

Interventionsgruppen uppvisade signifikant 

minskad oro/ångest och reducerad negativ affekt 

under tredje trimestern, jämfört med 

kontrollgruppen. 

 

 

 

+++ 

 

RCT 
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results of a pilot 

study 

graviditet och 

tidigt postpartum. 

avgöra bland annat upplevd stress 

och depression.  

Alla steg i studien godkännes av 

etiskt råd på berört sjukhus. 

 Byrne, J., 

Hauck, Y., 

Fisher, C., 

Bayes, S. & 

Schutze R. 

(2014) 

Australien 

Effectiveness of 

a mindfulness-

based childbirth 

education pilot 

study on 

maternal self-

efficacy and fear 

of childbirth 

Att undersöka 

genomförbarhet, 

effektivitet och 

användandbarhet 

av MBCE 

integrerad i den 

vanliga 

föräldrautbildning

en samt att 

avgöra 

genomförbarhet 

och godtagbarhet 

av ett MBCE-

protokoll 

Deltagarna i studien fick fylla i 

MBCE-formulär före och efter 

MBCE-intervention (inför denna 

studie.) Interventionen omfattade en 

2,5-timmars klass per vecka under 

åtta veckor samt hemuppgifter. 

 

Studien godkändes av University of 

Western Australia Human Research 

etiska råd. 

n=12 

(6) 

Deltagarna i studien visade minskad 

förlossningsrädsla, ökad self-efficacy och minskad 

oro efter genomförd intervention.  

  

++ 

 

Pilotstudie  

 

Single subject 

design 

 

 

 

 

Muzik, M., 

Hamilton, 

S., 

Rosenblum, 

K.L., 

Waxler, E., 

Haid,Z. 

(2012) 

USA 

 

Mindfulness 

yoga during 

pregnancy for 

psychiatrically 

at-risk women: 

Preliminary 

results from a 

pilot feasibility 

study.  

Att undersöka 

genomförbarhet, 

godtagbarhet 

och effektivitet i 

reducering av 

depressionssymt

om hos gravida 

kvinnor.   

Gravida kvinnor var inbjudna att, 

utan kostnad, delta i en kurs 

”Mindfulness yoga” på 10 veckor. 

Kvinnorna intervjuades samt fick 

besvara ett frågeformulär gällande 

depression, mindfulness och 

anknytning till fostret innan 

kursstart och efter sista 

kurstillfället. Skalor som användes 

var: SCID I N-P, EPDS, BDI-II, 

FFMQ-Revised samt MFAS.  

Studiens genomförande godkänt av 

University of Michigan Medical 

School. 

n =18 

(22) 

 

Man fann att en reducerad förekomst av 

depressiva symtom samt en mer uttalad förmåga 

att utföra mindfulness. Vidare sågs en tydlig 

ökning gällande anknytning till det väntande 

barnet. Mindfulness yoga var en bra 

copingstrategi som även gynnade det väntande 

barnet.  

++ 

 

Pilotstudie 

 

Single subject 

design 

Field, T., 

Diego, M., 

Yoga and 

massage 

Att undersöka 

huruvida yoga 

84 prenatalt deprimerade kvinnor 

valdes ut och randomiserades i tre 

n =84 

 

Kvinnorna som ingick i de 2 

interventionsgrupperna visade bättre resultat sett 

+++ 

RCT 
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Hernandez-

Reif, M., 

Medina, L., 

Delgado, J., 

Hernandez, 

A.  

(2012) 

USA 

 

 

therapy reduce 

prenatal 

depression and 

prematurity. 

och 

massageterapi 

kan ha effekt på 

prenatal 

depression och 

neonatalt utfall.  

grupper, två interventionsgrupper 

och en kontrollgrupp: En grupp 

praktiserade yoga, en grupp fick 

regelbunden massageterapi och 

kontrollgruppen deltog endast i 

standardvårdprogrammet för 

gravida.   

Kvinnorna rekryterades i vecka 20 i 

samband med rutinultraljud. 

Yogaklass och massageterapi 

pågick i 12 veckor, två tillfällen 

varje vecka. Frågeformulär som 

användes var: SSQ, CES-D, STAI, 

STAXI och Relationship 

Questionnaire.  

Informerat samtycke har inhämtats. 

 

 

till förbättrat resultat på skalor gällande 

depression, uppmätt oro/ångest, aggression, 

relationer till andra samt minskad smärta i rygg 

och ben. Vidare sågs förbättrat resultat gällande 

längre graviditet och högre födelsevikt i 

interventionsgruppen kontra kontrollgruppen.  

Rakhshani, 

A., 

Maharana, 

S., 

Raghuram, 

N., 

Nagendra, 

H.R., 

Venkatram, 

P.  

(2010) 

Indien  

Effects of 

integrated yoga 

on quality of 

life and 

inerpersonal 

relationship of 

pregnant 

women.  

Att undersöka 

effekt av 

integrerad yoga 

gällande 

livskvalitet och 

nära relationer 

hos friska gravid 

kvinnor.  

Prospektiv två-armad randomiserad 

parallell-kontrollerad studiedesign. 

Kvinnor gravid i vecka 18-20, 

bjöds in att delta via besök på 

ultraljudsklinik. Deltagarna delades 

slumpmässigt in i två grupper, 

interventionsgruppen fick utöva 

yoga och i kontrollgruppen fick 

delta i fysisk aktivitet enligt 

basprogram i Bangalore, Indien. 

Studien pågick under 

graviditetsvecka 20-36 och båda 

grupperna var aktiva en timme tre 

gånger i veckan. Frågeformulär 

som användes för att mäta effekt av 

respektive aktivitet var: 

n =102 

(9) 

Man fann att deltagarna i interventionsgruppen 

visade högre resultat gällande ökad livskvalitet på 

följande plan: kroppsligt, mentalt, socialt samt 

generellt upplevd hälsa. Kontrollgruppen visade 

högre resultat på en punkt, det spirituella planet.  

 

++ 

RCT 
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WHOQOL-100 och FIRO-B.  

Etiskt godkänd av SVYASA 

University, Bangalore, Indien. 

Beddoe, 

A.E., Yang, 

C-P.P., 

Powell 

Kennedy, H., 

Weiss, S.J., 

Lee, K.A. 

(2009) 

USA 

The effects of 

mindfulness-

based yoga 

during 

pregnancy on 

maternal 

psychological 

and physical 

distress.  

Att undersöka 

genomförbarhet, 

godtagbarhet 

och möjlig effekt 

av yoga och 

mindfulness-

meditation eller 

”mindful yoga” 

under graviditet.   

Kvinnor bedömda som friska 

psykiskt och fysiskt och gravida 

mellan vecka 12-32 inbjöds att 

delta i studien. Under 7 veckor fick 

de en gång i veckan delta i 

mindfulnessbaserad yoga. 

Deltagarna delades in två grupper. 

Den ena praktiserade mindful yoga 

under andra trimestern, den andra 

gruppen i tredje trimestern. 

Egenupplevd stress och fysiskt 

mätbar stress utvärderades i 

studiens start och efter avslutad 

intervention. Mätmetoder var: PSS, 

PPP, STAI, BPI, analys av kortisol i 

saliven samt ett frågeformulär för 

uppföljning.   

Etiskt godkänd av Committee on 

Human Research vid University of 

California, San Fransisco. 

n=16 

(1) 

Att utöva mindful yoga visade sig ha effekt 

gällande minskad smärta för gruppen kvinnor i 

andra trimestern, hos kvinnor i tredje trimestern 

ökade smärtan. Minskad stress och oro/ångest 

sågs hos deltagarna gravida i tredje trimestern. En 

ökad känsla av hopp och en ökad tro på den egna 

förmågan sågs i båda grupperna.  

++ 

 

Single subject 

design 

Field, T., 

Diego, M., 

Delgado, J., 

Medina, L. 

(2013) 

USA 

Yoga and social 

support reduce 

prenatal 

depression, 

anxiety and 

cortisol.  

Att jämföra 

effekt av yoga 

med effekt av 

socialt stöd 

gällande 

prenatal- och 

postpartumdepre

ssion.   

Deltagarna hade en känd 

graviditetsrelaterad depression och 

var vid studiens start i vecka 22. De 

var slumpmässigt utvalda att delta i 

en interventionsgrupp som utövade 

yoga 20 minuter 1 gång/vecka 

under 12 veckor, eller en 

kontrollgrupp där deltagarna fick 

socialt stöd, samtalsstöd. 

Instrument som användes var: 

n =79 

(13) 

Man fann att deltagarna i interventionsgruppen 

visad mindre depressiva symtom och oro/ångest 

under första och sista dagen då de utförde yoga.  

En omedelbar sänkning av kortisolvärdet i 

saliven uppmättes hos interventionsgruppen.  

Man fann även att deltagarna upplevde minskad 

ilska och minskad smärta i rygg och ben i 

jämförelse med kontrollgruppen. Vid mätning 

efter avslutad yoga eller samtalsstöd, påvisades 

ingen skillnad mellan deltagarna. Båda grupperna 

++ 

 

RCT 
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SCID, CES-D, EPDS, POMS, 

STAI, STAXI, RQ, samt analys av 

kortisol, estriol och progesteron. 

Mätning gjordes vid vecka 22 samt 

12 veckor senare vid studiens slut. 

Ytterligare en mätning gjordes 1-3 

veckor postpartum.  

Informerat samtycke. 

visade lägre poäng på skala mätande depression, 

oro/ångest samt ilska.  

Satyapriya, 

M., 

Nagarathna, 

R., 

Padmalatha. 

V., 

Nagendra, 

H.R.  

(2013) 

Indien 

Effect of 

integrated yoga 

on anxiety, 

depression & 

well being in 

normal 

pregnancy. 

Att undersöka 

effekt av 

integrerad yoga 

gällande 

graviditetsupple

velse, 

oro/ångest, och 

depression vid 

normal 

graviditet. 

Deltagarna, gravida i vecka 20-36, 

delades in i två grupper där 

interventionsgruppen praktiserade 

yoga och kontrollgruppen utförde 

standard fysisk aktivitet för gravida 

inkluderande stretching. Instrument 

för mätning var: PEQ, STAI och 

HADS. 

Etiskt råd på Yoga University (S-

VYASA) har godkänt studien.  

n =96 

(9) 

Interventionsgruppen visade lägre förekomst av 

oro/ångest samt depression i jämförelse med 

kontrollgruppen. En mer positiv 

graviditetsupplevelse var också ett resultat för 

gruppen som utövat yoga.  

+++ 

 

RCT 

Beddoe A. 

E., Lee, K. 

A., Weiss, S. 

J., Powell 

Kennedy, H. 

& Paul 

Yang, C-P. 

(2010) 

USA 

Effects of 

mindful yoga 

on sleep in 

pregnant 

women: A pilot 

study 

Att mäta vilken 

effekt 

mindulness-

based yoga hade 

på gravida 

kvinnors sömn.  

Pilotstudie. En grupp om friska, 

gravida kvinnor i sin andra eller 

tredje trimester deltog varje vecka 

under sju veckor i mindfulness-

meditation och gravidyoga. 

Sömnvariablar kontrollerades i 

studiens start och efter 

interventionen avslutats. Data 

mättes subjektivt med att deltagarna 

fick fylla i formulär enligt GSDS-

skala. Pulsmätning i 72 timmar för 

att sömnregistrering.  

Samtliga kvinnor mellanklass, gifta 

och utbildade på college.  

20 % av kvinnorna uppgav tidigare 

n=15 Kvinnorna som från sin andra trimester deltagit i 

mindfulness-baserad yoga hade signifikant 

förbättrad sömn i och med färre väckningar/natt, 

mindre vaken tid under natten och färre 

egenupplevda sömnstörningar, jämfört med 

deltagarna som började interventionen under sin 

tredje trimester. 

 

++ 

 

Pilotstudie 

 

Single subject 

design 
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K. A. & 

Miller, I. M. 

(2015) 

USA 

during 

pregnancy 

ett 

behandlingsalter

nativ vid 

graviditetsdepres

sion 

 

 

QIDS, EPDS, TRAQ samt 

intervjuer före interventionens start 

och efter avslut. 

 

Etiskt godkänd av Department of 

Psychiatry and human behavoiur, 

Rhode Island.  

Single subject 

design 

 

Reis, P. J. 

(2014) 

USA 

Prenatal yoga 

in late 

pregnancy and 

optimism, 

power and 

well-being 

Undersöka 

förändringar i 

optimism, power 

och well-being 

över tid hos 

kvinnor som 

deltog i sex 

veckors yoga-

program under 

andra och tredje 

trimestern. 

Deltagarna genomgick ett sex 

veckors yogaprogram. Variablarna 

mättes med 

självskattningsformulär: LOT-R, 

PKPCT v II, WPS, PCS och MCS. 

Mätningar gjordes 1-2 veckor in i 

interventionen samt 1-2 veckor 

efter avslutad intervention. 

Frivilligt deltagande. 

n=27 Statistisk signifikant ökning i samtliga variabla, 

optimism, power och well-being, sågs mellan 

undersökningstillfällena i samband med 

interventionen. 

+++ 

 

Single subject 

design 

 

 

depression.  

Etiskt godkänd av Committee on 

Human Research vid University of 

California, San Fransisco. 
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Yogas olika effekter på oro/ångest, stress och depression under graviditet 

 

Samtliga inkluderade studier visade effekt av yoga som intervention under graviditet. I en av 

studierna sågs omedelbar effekt i och med minskad upplevd och mätbar graviditetsrelaterad 

oro/ångest efter endast en session. Resultatet var signifikant och effekten dessutom bestående över 

tid. Att komplettera sedvanlig mödravård med yoga minskade kvinnornas oro/ångest inför 

förlossningen och kunde förebygga uppkomst av depressiva symtom (Newham et al, 2014). Yogans 

snabba effekt på mätbar stress fann även Field, Diego, Delgado & Medina (2013). Denna studie 

konstaterade vidare att interventionsgrupp och kontrollgrupp inte skiljde sig åt vid mätningar vid 

studiens slut, gällande symtom på depression, oro/ångest samt ilska. Däremot hade 

interventionsgruppen mindre smärta (Field, Diego, Delgado & Medina, 2013). Liknande resultat av 

yogans stressreducerande effekt presenterades av Beddoe et al, 2009. Resultaten visade minskad 

smärta under andra trimestern i och med yogautövande, men däremot ökad smärta under tredje 

trimestern. Under tredje trimestern visades dock minskad stress och oro/ångest. En ökad känsla av 

hopp och en ökad tro på den egna förmågan sågs efter interventionens avslut jämfört med innan 

start (Beddoe et al, 2009).  

 

Yoga i kombination med massageterapi visade sig ha god effekt på graviditetsrelaterad depression, 

oro/ångest, aggression och relationer och även på minskad smärta i rygg och ben (Field et al, 2012). 

Regelbundet utövande av yoga och guidad yogainspirerad avslappning från 20e graviditetsveckan 

gav signifikant ökad förmåga till avslappning. Det förbättrade responsen från det autonoma 

nervsystemet. I och med att förmågan att snabbt kunna slappna av förbättras, reduceras 

stressymtom. Detta leder till att stressrelaterade komplikationer under graviditet kan förhindras 

(Satyapriya, Nagendra, Nagarathna & Padmalatha, 2009). Andra fynd visar att yoga under 

graviditet hjälper kvinnorna till ökat tålamod, ett mer balanserat humör och färre besvär. Detta ledde 

till en större acceptans för de förändringar som sker under graviditet (Sun, Hung, Chang och Kuos, 

2010).  

 

Yoga i jämförelse med gymnastik under graviditet visade signifikant förbättring i fysisk och psykisk 

hälsa, social aspekt och välmående i stort (Rakhshani et al, 2010). Liknande resultat presenterades i 

en studie från 2013 där yoga visade minskad förekomst av oro/ångest och depression i jämförelse 

med studiens kontrollgrupp: en reducering av oro/ångest (15,65%) i interventionsgruppen jämfört 

med en ökning i kontrollgruppen (13,76%). Vidare visade yogagruppen färre graviditetsrelaterade 
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besvär och även minskad förekomst av depression (30,67%) jämfört med en ökning i 

kontrollgruppen (3,57%) (Satyapriya, Nagarathna, Padmalath & Nagendra, 2013). Utöver minskade 

graviditetsrelaterade besvär bidrog yogan till att stärka kvinnan genom ökad optimism, kraft och 

välbefinnande (Reis, 2014). God sömn var en viktig del i välbefinnandet under graviditeten. 

Mindful yoga har visat ge färre uppvaknanden under natten, mindre vaken tid under natten och 

mindre sömnstörning (Beddoe et al, 2010).  

 

Yoga i kombination med Tai Chi kunde förbättra måendet hos den gravida kvinnan med konstaterad 

depression avseende depressionssymptom, oro/ångestsymtom, somatiska symtom och sömnkvalitet 

(Field, Diego, Delgado & Medina, 2013). En betydande minskning sågs i allvarlighetsgrad av 

depression sågs hos gravida efter intervention med yoga. I samband med minskad depression 

beskrevs en ökad grad av mindfulness. Inga skador rapporterades under studiens gång, vilket 

styrker yoga som en trygg träningsform för gravida (Battle, Uebelacker, Magee, Sutton & Miller, 

2015).  

 

 

Mindfulness inverkan på oro/ångest, stress och depression under graviditet 

 

Vieten och Astin (2008) presenterade resultat som visade minskad oro/ångest, ökad tilltro till sin 

egen förmåga, ökat empowerment och ett ökat självförtroende för gravida i tredje trimestern jämfört 

med kontrollgruppen. Skillnaderna var signifikanta. Duncan & Bardacke (2010) visade liknande 

resultat; statistiskt en betydande ökning av mindfulness och positivitet och en minskning i 

graviditetsrelaterad oro, depression och negativ sinnesstämning efter intervention med mindfulness-

based childbirth and parenting education (MBCP) jämfört med innan. Deltagarna upplevde att 

interventionen innebar en bra förberedelse inför kommande föräldraskap. Detta bekräftades av 

Byrne (2014) som kunnat påvisa signifikant ökad tilltro till den egna förmågan, minskad 

förlossningsrädsla, minskad oro/ångest, ökad mindfulness och en mindre stress i och med träning i 

mindfulness. Liknande resultat rapporterade Gilardino, Dunkel Schetter, Bower, Lu & Smalley 

(2014) där man fann ökad mindfulness, minskad upplevd stress, minskad graviditetsrelaterad- och 

specifik stress samt minskad graviditetsrelaterad och generell oro/ångest direkt efter avslutad 

intervention med mindfulness.  Dock fann man ingen skillnad vid uppföljning sex veckor efter 

interventionens avslut. Efter avslutad studie framkom det att 30 % av deltagarna i kontrollgruppen 

även samtidigt deltagit i gravidyoga, vilket skedde utan författarnas kännedom och skulle kunna ha 
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bidragit till den begränsade skillnaden mellan grupperna vid uppföljningen (Guardino, Dunkel 

Schetter, Bower, Lu & Smalley, 2014).  

 

Dunn, Hanieh, Roberts & Powrie (2012) fann att 67 % upplevde ökad självmedkänsla, 50 % 

rapporterade minskade depressionssymtom och 75 % upplevde minskad stress genom träning i 

mindfulness. En utvärdering av CALM (Coping with Anxiety through Living Mindfully) visade 

liknande resultat; statistiskt signifikanta förbättringar i ångest, oro, depression samt ökning i 

självmedkänsla och mindfulness (Goodman et al, 2014).  

 

 

DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet av denna systematiska litteraturstudie visade att yoga under graviditet minskar upplevd 

oro/ångest och depression, ge ökat tålamod och mer balanserat humör (Satyapriya, Nagendra, 

Nagarathna & Padmalatha, 2009; Newham et al, 2014; Sun, Hung, Chang & Kuos, 2010; Beddoe et 

al, 2009; Newham et al, 2013; Vieten & Austin, 2008; Muzik et al, 2012; Field et al, 2013; Field, 

Diego, Delgado & Medina, 2013; Rakhshani et al, 2010; Battle, Uebelacker, Magee, Sutton, & 

Miller, 2015). Att utöva mindfulness under graviditet har visat sig ge positiva förändringar i 

stressnivå, en ökad självmedkänsla och minskade depressionssymtom (Dunn, Hanieh, Roberts & 

Powrie, 2012) och vidare ökad tilltro till den egna förmågan, större lugn och generellt bättre 

mående (Byrne et al, 2014). 

 

Vidare har man sett en betydande ökning av optimism, power och well-being som effekt av yoga 

under graviditet (Reis, 2014). Yoga är en säker metod att rekommendera till gravida kvinnor, både 

med tanke på positivt graviditetsutfall och att det är säkert för den gravida kvinnan att utöva 

(Narendran, Nagarathna, Narendran, Gunasheela & Nagendra, 2005; Battle, Uebelacker, Magee, 

Sutton & Miller, 2015). 

 

Mindfulnessmeditation kombinerat med yoga har visat sig minska graviditetsrelaterad oro, 
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depression och negativ känslostämning (Duncan & Bardacke, 2010). Kvinnor med konstaterad 

graviditetsdepression har stor nytta av yogautövande då det minskar depressiva symtom, oro och 

ångest och ilska (Field, Diego, Delgado & Medina, 2013). Yogans effekt på stress och oro har visat 

sig vara både omedelbar och långsiktig (Newham et al, 2014). Författarna till föreliggande studie 

anser att tydlig evidens finns för mindfulness och yoga som komplement och/eller alternativ till 

farmakologisk behandling av depressiva symptom samt som ett verktyg att hantera oro/ångest och 

stress i samband med graviditet. Muzik et al (2012) påvisade att mindfulness-baserad yoga under 

graviditeten kunde vara ett alternativ eller ett komplement till farmakologisk behandling vid uttalad 

graviditetsdepression och att det även gynnade anknytningen till det kommande barnet.  

 

Stress och depression är enligt Mercer (Bryar & Sinclair, 2011) kritiska variabler i kvinnans 

utveckling till att bli förälder. CAM har visat sig kunna minska perinatal stress och enligt Hodgson, 

Nakumara och Walker (2007) kan dessa metoder vara värdefulla vektyg i omställningen till 

föräldraskapet. Enligt Mercers teori är graviditetsrelaterad stress, socialt stöd, självkänsla, 

upplevelse av självkontroll, oro/ångest och depression, faktorer som påverkar en gravid kvinnas 

totala hälsa, graviditeten och i förlängningen föräldraskap och familjeliv (Bryar & Sinclair, 2011).  

Att utöva yoga och mindfulness skulle kunna minska dessa faktorers påverkan, vilket skulle leda till 

en mer hälsosam graviditet, lättare omställning till föräldraskapet och ett sundare familjeliv. Brist på 

socialt stöd är en känd riskfaktor för att utveckla graviditetsrelaterad depression (Bowen & 

Muhajarine, 2006). Vikten av ett sådant stöd bekräftas av det positiva utfallet i Muziks studie 

(2012). Här härleds de positiva resultaten bland annat till den sociala aspekten att träffas i grupp för 

att utöva yoga. Fidel, Diego, Delgado och Medina (2013) visade att yoga och samtalsstöd ger 

ungefär samma positiva effekter på oro/ångest och graviditetsrelaterad depression. Endast en av 

inkluderade studierna påvisade en negativ effekt med yoga under graviditet, nämligen då deltagarna 

upplevde ökad smärta under tredje trimestern. Författarna till denna studie kunde dock inte 

konstatera om detta var en naturlig del i graviditetsförloppet, eller om det berodde på yogan 

(Beddoe et al, 2009). 

 

Att utöva mindfulness under graviditet har visat sig ge positiva förändringar i stressnivå, en ökad 

självmedkänsla och minskade depressionssymtom (Dunn, Haneih, Roberts & Powrie, 2012). Vidare 

sågs en ökad tilltro till den egna förmågan, större lugn och generellt bättre mående (Byrne et al, 

2014). Mindfulness har visat sig att ökad tilltro till den egna förmågan ger en minskad stress under 

graviditet (Salomonsson, Bertero & Alehagen, 2013). En högre grad av mindfulness under 
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graviditeten gör kvinnan mindre påverkbar av stress. Stress under graviditet påverkar barnets 

neurologiska utveckling (van den Heuvel et al, 2014). Detta motiverar både rekommendation och 

utövande av mindfulness under graviditet. 

 

Många graviditetsrelaterade komplikationer kan härledas till biopsykosocial stress (Satyapriya, 

Nagendra, Nagarathna & Padmalatha, 2013). Den biopsykosociala modellen inkluderar 

psykosociala faktorer som socioekonomisk status, arbete status, civilstånd, utbildningsnivå, tillgång 

till mödravård, drogmissbruk, etnicitet, kulturell bakgrund, och kvaliteten på relationer med 

partners och föräldrar. Dessa har identifierats som avgörande faktorer för stress under graviditet. 

Den biopsykosociala modellen för hälsa och sjukdom förklarar tydligt samspelet mellan dessa 

psykosociala faktorer i uppkomsten av stressutlösta graviditetskomplikationer. Mödravården kan 

aktivt ingripa för att förhindra stressinducerade graviditetskomplikationer hos många kvinnor 

(Cardwell, 2013). Evidens för hälsofördelar med mind-body therapies integrerade med 

standardiserad mödrahälsovård påvisas av Beddoe & Lee (2008) och betonas av WHO (2014). 

Fördelarna med utökad integrering av CAM ur ett biopsykosocialt perspektiv, stöds av Rothman & 

Suls (2004). Om man i mödravården introducerade dessa metoder för kvinnor, skulle de på ett 

enkelt och kostnadseffektivt sätt kunna använda sig av dem under sin graviditet och på så sätt kunna 

minska stress, oro/ångest och depression.  

 

Enligt WHO bör CAM främjas som alternativ och komplement till den skolmedicinska vården, 

både på grund av en ökad efterfrågan och valfrihet, men också för att öka vårdtillgängligheten 

(WHO, 2014). Gravida kvinnor har en positiv inställning till CAM och anser att alternativa och 

komplementära metoder bidrar till att upprätthålla en god hälsa och välbefinnande (Warriner, Bryan 

& Brown, 2014). Gravida kvinnor föredrar mindfulnessbaserad kognitiv terapi och samtalsterapi 

framför farmakologisk behandling vid depression. De föredrar även samtalsterapi som prevention 

för återfall (Dimidjian & Goodman, 2014). Sammantaget ger det CAM en betydande roll som 

alternativ behandling inom mödrahälsovården.  

 

Minskad oro/ångest, stress och depression under graviditet ger bättre graviditetsutfall då kvinnans 

psykiska mående under graviditeten har effekt på fostrets neurologiska utveckling (Mulder et al 

2002; van den Heuvel, 2014; Bonari, 2004). Depressionssymtom under graviditet ska enligt 

forskning behandlas (Bonari, 2004; Hägg & Spigset, 2004). Evidensen för psykofarmakas påverkan 

på foster är begränsad och långtidsstudier saknas. Däremot har adaptionsstörningar kunnat ses hos 
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nyfödda som varit exponerade för antidepressiva läkemedel i slutet av graviditeten (Hägg & 

Spigset, 2004). Den föreliggande studien visar att de komplementära och alternativa metoderna 

yoga och mindfulness har positiv effekt på kvinnans psykiska mående under graviditet och minskar 

stress. Oro/ångest och stress under graviditet har visat 10-15 % ökad risk för beteendestörning hos 

barnet (Glover, 2014). Det finns ett samband mellan kvinnor som upplever psykiska motgångar 

under graviditet och en negativ påverkan på fostret i och med ökad morbiditet och mortalitet, 

kortare graviditetslängd och lägre födelsevikt (Grote et al, 2010). Vidare har kronisk stress under 

graviditet kunnat sammankopplas med försenad motorisk utveckling hos barnet samt påverkan på 

temperament. Djurförsök har visat att konstant frisättning av stresshormon under graviditet 

begränsar utvecklingen av hjärnan hos fostret (Weinstock 2004). Genom att minska stress och oro 

hos gravida skulle det eventuellt vara möjligt att mildra dessa faktorers inverkan (Mulder et al 

2002). Nio av 19 inkluderade studier var randomiserade, vilket ökar resultatens bevisvärde.  

 

 

Metoddiskussion 

 

En systematisk litteraturöversikt genomfördes för att sammanfatta kunskapsläget om yoga och 

mindfulness under graviditet och dess inverkan på kvinnans stress, oro/ångest och depression. 

Urvalsförfarandet och det systematiska sökandet bland artiklar som publicerats i vetenskapliga 

tidskrifter garanterade trovärdighet. Ytterligare granskning genomfördes avseende studiernas 

disposition, val av metod, användandet av vedertagna mätinstrument, presentation av resultat, etiskt 

resonemang, diskussioner och slutsatser. Detta förfarande garanterar grundlig granskning av de 

utvalda studierna. Dock har författarna i sökprocessen exkluderat flertalet artiklar som inte fanns 

tillgängliga i full text, kostnadsfria eller inte var publicerade på engelska. På grund av nämnda 

exklusionskriterier kan inte en fullständig granskning av forskningsläget garanteras.  

 

Författarna valde att granska varje utvald artikel med en kvalitetsbedömning enligt Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2006). Författarna har under processen diskuterat gemensamt för att så långt som 

möjligt undvika godtycklighet i bedömningarna. Studiens generaliserbarhet anses vara låg då 

inkluderade studier genomförts med olika metoder och ofta med lågt deltagarantal. Studiens 

tillförlitlighet stärks av antalet inkluderade RCT-studier (nio av 19 studier). Överförbarheten stärks 

då både kvalitativ och kvantitativ forskning inkluderats samt att liknande resultat uppnåtts i 

samtliga inkluderade studier trots varierande antal deltagare urval av deltagare, metoder och 
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mätinstrument. 

 

Sökorden var valda utifrån studiens syfte och frågeställningar och författarna anser att de gav en 

fullgod bild av publicerade artiklar i ämnet. Sökorden kombinerades på 11 olika sätt och samtliga 

kombinationer användes i alla tre databaser. Ofta påträffades samma artiklar med olika 

kombinationer av sökord, vilket författarna anser talar för en grundlig sökning.  

 

I studien inkluderades ett flertal pilotstudier, då dessa ansågs ha en god kvalitet. Dessa studier 

behövde inkluderas då mängden forskning i valda ämne var begränsad. Det faktum att ett flertal 

nyligen publicerade pilotstudier fanns kan tyda på att ämnet kommer studeras mer ingående 

framöver och mer forskning kan finnas tillgänglig i framtiden.  

 

SLUTSATS 

Denna studie visade att yoga och mindfulness kan ha betydelse för gravida kvinnors välbefinnande. 

Mindfulness och yoga under graviditeten ger minskad stress, oro/ångest och depression. Utifrån 

detta kan gravida kvinnor informeras att studier finns som visar på ett ökat välbefinnande med yoga 

och mindfulness. Fortsatt forskning får visa om yoga och mindfulness skulle kunna erbjudas inom 

ramen för mödrahälsovårdens basprogram, samt om det är möjligt att genom dessa alternativa 

terapier går att minska graviditetskomplikationer som härrör från stress, oro/ångest och depression.  

 

Empirisk nytta och tillämpning 

 

Barnmorskans roll är delvis bland annat att hjälpa och ge stöd till kvinnor under graviditet. Det 

psykiska välmåendet är av yttersta vikt för en normal graviditet, normal förlossning och ett tryggt 

föräldraskap. Fler studier med högre deltagarantal och över längre tid skulle vara av stor nytta för 

resultatens tillförlitlighet och generaliserbarhet. Fler och större randomiserade studier inom ämnet 

ger möjlighet till ytterligare evidens för att barnmorskan ska kunna rekommendera yoga och 

mindfulness.  
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