
Förbättrad livskvalitet och minskad stress 

med 5 minuters kontors-yoga om dagen 
 

Att börja arbetsdagen med 5 minuters 

internetbaserad träning i sittande yoga, 

mindfulness och positiv psykologi under 4 

arbetsveckor ledde till minskad stress och 

förbättrad livskvalitet för stressade kontors-

arbetare. Det visar en ny studie av 

psykologkandidaten Hanna Bellman i 

hennes masteruppsats Boost & Balance 

som nyligen publicerats av Institutionen för 

Psykologi vid Lunds Universitet.  

Bellman har i sin studie utvärderat de 

psykologiska effekter stresshanterings-

programmet Boost & Balance online-kurs 

hade på kontorsarbetare från ett svenskt 

företag som upplevde stress i sin vardag.  

Vad är Boost & Balance online-kurs?  

Det är en online-kurs som kombinerar 

övningar i yoga, mindfulness och positiv 

psykologi till ett lättillgängligt, användar-

vänligt format som erbjuder verktyg för att 

hantera vardagslivets stress. Övningarna 

levereras varje vardag morgon kl. 7 under 

4 sammanhängande arbetsveckor till varje 

kursdeltagares mejl-adress. Samtliga 

kursmejl består av: en kort text att läsa om 

psykologin bakom dagens övningar, bilder 

som illustrerar yogaövningarna samt en 5 

minuters lång ljudfil som består av:  

▪ enkla yoga-övningar som mjukar 

upp spänningar/stelhet i kroppen 

▪ mindfulness-övningar som ger 

träning i att rikta uppmärksamhet 

och fokus till vad som sker i nuet 

▪ övningar i positiv psykologi som ger 

träning i att rikta fokus till något 

man känner sig tacksam över sitt liv 

 

Kursen genomförs framför datorn, sittande 

på en kontorsstol och med hörlurar på. 

Varje vardag har en egen ljudfil med ett 

eget tema som övningarna är relaterade 

till. Kursen är skapad av författaren till 

studien och är baserad på psykologisk 

kunskap om välmående och stress.  

Intresset för att delta i studien var stort  

Från ett och samma företag anmälde sig 

191 anställda som frivilliga. Deltagarna 

delades slumpmässigt in i två grupper, en 

grupp som fick genomföra kursen under 

själva studien och en grupp som inte fick 

genomföra kursen förrän efter studiens 

avslut. Samtliga deltagares självupplevda 

stress, livskvalitet och mindfulness mättes 

före och efter att den första gruppen 

genomförde den 4 veckor långa kursen. 

5 minuter räckte för att nå lovande resultat 

Resultaten visade att de deltagare som fick 

genomföra Boost & Balance online-kurs 

efteråt upplevde minskad stress och ökad 

livskvalitet samt ökad mindfulness, jämfört 

med de deltagare som inte fick genomföra 

kursen. Yoga och mindfulness har på 

senaste tiden blivit populära metoder för 

att hantera stress och forskning har visat 

att metoderna fungerar. Däremot har 

metoderna som tidigare forskning 

utvärderat varit betydligt mer tids- och 

resurskrävande än den som utvärderats i 

Bellmans studie. Vanligtvis varar t.ex. yoga-

klasser i 1 timme och utförs i yoga-studios. 

Resultaten från Bellmans studie är därmed 

lovande eftersom hennes studie är ny med 

att visa att så lite som 5 minuter av daglig 

sådan övning kan ge positiva resultat. 



Effektiva sätt att hantera stress behövs  

Fyndet från Bellmans studie är viktigt 

eftersom effektiva och tillgängliga metoder 

för att hantera dagens växande psykiska 

ohälsa orsakad av stress i hög grad behövs. 

Försäkringskassans årliga rapporter från 

2015, 2016 och 2017 visar hur den 

psykiska ohälsan på senaste år växt kraftigt 

och mellan 2011 och 2016 orsakat en 

ökning av antalet sjukskrivningar på grund 

av psykisk ohälsa med hela 111 %. De visar 

även att stress-relaterade problem idag 

utgör den vanligaste orsaken till psykisk 

ohälsa samt också är de problem som ökat 

mest.  Rapporterna lyfter detta som ett 

allvarligt problem, då det orsakar både 

personligt lidande samt ökade kostnader 

för arbetsplatser i form av sjukskrivningar, 

som vi behöver hitta nya sätt att hantera. 

Boost & Balance online-kurs som lösning? 

Bellman lyfter den potentiella använd-

barheten av Boost & Balance online-kurs 

framöver som den mest värdefulla 

aspekten av fyndet från hennes studie.  

Hon poängterar att stresshanterings-

strategier som dessa inte bör ses som 

lösningar på strukturella problem. Med det 

sagt så föreslår hon att i en tid där många 

av oss i västvärlden idag lever fartfyllda liv 

och ofta brottas med stress i vår vardag så 

kan Boost & Balance online-kurs erbjuda 

användbara verktyg för att hjälpa oss till 

minskad stress och förbättrad livskvalitet.  

Bellman menar att stresshanterings-

metoder av detta slag även skulle kunna 

vara till stor nytta för arbetsplatser, men 

att de behöver vara lättillgängliga och 

korta för att komma till användning där.  

Hon anser att företag som vill investera i 

sina anställdas välmående därför kan 

överväga Boost & Balance online-kurs som 

en kostnadseffektiv, lättillgänglig och 

användbar metod att ta hjälp av. Jämfört 

med de stora kostnader som företag idag 

möter på grund av psykisk ohälsa och 

stress så kan kostnaderna för att använda 

en sådan här kurs betraktas som minimala.  

Boost & Balance online-kurs löser inte 

dagens problem med det växande antalet 

sjukskrivningar på grund av stress, men 

den kan utgöra ett meningsfullt steg på 

vägen mot att förebygga psykisk ohälsa 

och dess negativa konsekvenser för företag 

såväl som för individer, föreslår Bellman. 

Hanna Bellman, Lunds Universitet, 2017 
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