
 

 

Abstrakt 

Studien har undersökt effekter av deltagande i ett mindfulnessprogram på stressrelaterade sjukdomar 

som depression, ångest och fysisk ohälsa, för att utröna om programmet har varit ett effektivt verktyg 

för individer med stressproblematik. Studien som var av longitudinell karaktär baserades på 

självrapporterade uppgifter om ångest, depression, psykisk ohälsa, stresshantering och grad av 

mindfulness (BDI-II, BAI, KIMS, CRI och SCI), samt ett antal bakgrundsfrågor av social karaktär 

som baserades på ett icke-randomiserat sampel (n=15). Resultaten visade att efter avslutat program 

samt åtta månader efter hade deltagarna signifikant förbättrade värden vad gäller depression, ångest 

och fysisk ohälsa. Analyser visade vidare att ju högre grad av mindfulness individen uppvisade desto 

signifikant lägre grad av depression och fysisk ohälsa, men inte av ångest. Sammantaget tyder 

resultaten i denna studie på att programmet hade mycket goda effekter och det finns därför behov av 

fortsatt forskning kring mindfulnessprogrammets effekter vid behandling av stressrelaterade problem. 
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Introduktion 
 

I en allt mer stressad tillvaro går människor på högvarv, vilket exempelvis innebär att vi 

ska hålla ett högt tempo både på jobbet och på fritiden. Vi ska vara tillgängliga dygnet 

runt med sociala medier, mobiltelefonerna påslagna och ständigt uppdaterade med vad 

som händer runt om i världen genom Internet, tv och tidningar. Vi planerar för en annan 

och bättre livssituation än den vi befinner oss i, men genom att planera och oroa oss för 

framtiden eller försjunka i det förgångna så minskar våra möjligheter att ägna tiden åt 

det som sker här och nu (Schenström, 2007).  

Antalet långtidssjukskrivna med stressrelaterade sjukdomar är nu större än någonsin. 

Sedan 80-talet har det psykiska välbefinnandet försämrats i Sverige. Andelen som lider 

av ångest, ängslan oro, ständig trötthet och värk i nack- skulderregionen har ökat 

markant sedan dess med en kulmination runt 2001 därefter har en viss minskning skett. 

Däremot har ingen minskning skett vad gäller ungdomar, utan fortsatt växa. Bland de 

personer som beviljas sjuk- och aktivitetsersättning är psykiskt ohälsa och värkbesvär 

vanligaste orsakerna och representerar tre fjärdedelar av de sjukskrivna. Sjukfrånvaron 

följer samma utveckling som utvecklingen av stressymtom (Socialstyrelsen, 2009). 

Hälsa 

 
WHO har definierat hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande. Detta har vidareutvecklats och man svarar inte längre på vad hälsa är, 

utan istället definierar man hälsa med ett tillägg om vad hälsa som en resurs kan bidra 

till eller vad som upprätthåller hälsa. Det finns ingen entydig förklaring till 

hälsobegreppet. Medin och Alexandersson (2000) delar in synen på hälsa i två 

riktningar: biomedicinska och den humanistiska. Därefter finns hälsoteorier i bägge 

dessa riktningar. Den biomedicinska riktningen ser hälsa och sjukdom som två 

motsatser, där  hälsa är frånvaro av sjukdom. Den humanistiska inriktningen har ofta 

som utgångspunkt hälsa, inte sjukdom som i den biomedicinska inriktningen. Den har i 

sig ett antal hälsoteorier vilka har gemensamt att man ser hälsa som något mer än 
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frånvaro av sjukdom. En ansats inom den humanistiska inriktningen är den holistiska, 

vars teori är att hälsa är relaterat till i vilken utsträckning människan har förmågan att 

under rimliga förutsättningar, kulturellt och ekonomiskt och att kunna förverkliga det 

som är viktigt för henne (Medin & Alexandersson, 2000). I den föreliggande studien 

mäts hälsa/operationaliseras hälsa via delvis grad av ångest, depression och fysisk 

ohälsa samt även indirekt förmågan att hantera stress. Inom mindfulness har man en 

annan inställning till hälsobegreppet, som fokuserar på ett tillstånd av riktad 

uppmärksamhet på nuet som är icke-värderande. Det är denna speciella uppmärksamhet 

som uppfattas som läkande både fysiskt och psykiskt. Istället för att ryckas med av till 

exempel smärta och oro, så lär man sig att förhålla sig som en välvillig men opartisk 

obeservatör av sin egen mentala aktivitet (Åsberg, 2006). Således kan man uttrycka det 

som att en individ kan uppleva ”hälsa” även om denne har någon form av sjukdom. 

Hälsa är i den här studien den beroende variabeln, det vill säga något som antas kan 

påverkas av mindfulnessträning.  

Stress  

 
Theorell (2003) menar att stress kan definieras som kroppens ospecifika uppvarvning 

som svar på en påfrestning eller utmaning. Denna mobilisering är viktigt för vår 

överlevnad. Enligt Selyes stressbegrepp är det viktigt att vara medveten om att stress 

enligt hans sätt att se det är en ren fysiologisk reaktion, inte de förhållanden som 

framkallar reaktionen. De yttre förhållandena kallas i Selyes terminologi för stressorer. 

Energimobilisering är något friskt och normalt i en situation där det krävs energi men 

när vi mobiliserar energi hela tiden utan riktiga återhämtningsperioder under lång tid 

stöter vi på problem. Det kan leda till störningar i energireglering på olika sätt. Den 

akuta stressmobiliseringen syftar till att kroppen ska förbereda sig på att utföra fysisk 

ansträngning och för det krävs bränsle. Koncentrationen av glykos och fettsyror stiger, 

men även en rad parallella akuteffekter som har fysiologisk mening. Man blir mindre 

känslig för smärta, får påskyndad koagulering och inflammatoriska processer dämpas. 

En annan aspekt är att det frisätts kortisol som är ett hormon vilket underlättar 

energimobilisering (Theorell, 2003). Frisättningen bidrar till att omvandla fett och 

protein till socker för att kroppen ska kunna frigöra energin när den behövs. Men den 

ökade frisättningen innebär även negativa effekter för individen. Kortisolhalten stiger 
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när arbetsförhållanden innehåller monotoni och liten förmåga att påverka sin 

arbetssituation, medan det vid stimulerade arbetsförhållanden med frihet att påverka sin 

situation inte medför att man får en ökad frisättning av kortisol (Währborg, 2000). Det 

blir en obalans mellan vår förmåga att hantera de krav som ställs på oss. Det kan vara 

både för lågt ställda krav till vår förmåga, men oftast är det för höga krav. Kroppens 

system är inte utvecklade för att klara av de hot som den utsätts för i dagens samhälle 

som är av mer psykisk och psykosocial karaktär än av fysisk art. Det är samma system 

som aktiveras, men till skillad från ett fysiskt hot som kan vara snabbt övergående 

tenderar det psykiska bli mer långvarigt och därför orsaka överbelastning 

(Socialstyrelsen, 2009).  

I och med att stressen ökar i samhället så ökar även de stressrelaterade sjukdomarna. 

Långvarig stressbelastning kan leda till både fysisk och psykisk ohälsa så som 

magproblem, typ 2 diabetes, högt blodtryck och andra hjärt- och kärlsjukdomar, 

metabola syndromet, smärta, ångest, utmattningssyndrom, sömnstörningar och 

depression. Upprepad eller långvarig stress påverkar hjärnans funktioner, då det kan 

leda till strukturella och funktionella förändringar. Inre och yttre faktorer i samverkan 

bidrar till stressrelaterade sjukdomar. Långvarig stress blir en följd av att individen inte 

får återhämta sig och utmattning kan då uppstå. Individer har olika hög sårbarhet 

beroende på hur mycket påfrestning individen tål och vilken förmåga man har att 

hantera olika situationer skiftar mellan individer. De vanligaste tecknen på att en individ 

befinner sig i en allvarligare stressrelaterad situation är brist på arbetsmotivation, 

försämrad prestationsförmåga, kronisk trötthet, olust, domningar, minnesstörningar, 

sömnproblem, yrsel, nedstämdhet, tryck över bröstet, upprepade infektioner och diffus 

muskelsmärta. Symtomen kan utvecklas till depression, posttraumatiska stresstillstånd 

och utmattning (Socialstyrelsen, 2009). Utmattning som en följd av stress är en samling 

symtom som är både fysiska och psykiska, vilka utvecklas av en eller flera 

identifierbara stressfaktorer som individen upplevt en längre tid. Individerna kan 

uppleva fysiska symtom som värk, bröstsmärtor, magtarmbesvär, yrsel eller 

ljudkänslighet. Dessa symtom kan orsaka ett kliniskt signifikant lidande och försämrad 

funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden (Socialstyrelsen, 2003). 
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Det finns ett starkt samband mellan psykiska besvär och stress, ångest och depression. 

Än har vi inte alla fakta och kunskap om vad som orsakar sjukdomar som 

ångestsyndrom och depression, men man vet att genetiska faktorer spelar en roll i 

sammanhanget. Ångest och ångestsyndrom är mycket stressande eftersom man upplever 

känslan av att förlora kontrollen. Ångest är associerad med förhöjd risk att drabbas av 

plötslig hjärtdöd, som i sin tur är associerad med förändringar i hjärtats variabilitet. 

Stress och graden av kontroll är nära sammanhängande på det sättet att stressreaktionen 

mobiliseras framförallt när vi riskerar att förlora kontrollen över en situation och 

kämpar för att behålla den. När vi har förlorat kampen är det inte längre intressant att 

kämpa utan då vore det bättre att spara energi och då blir kroppen inställd på att vara 

passiv. Hur individen hanterar en situation kan definieras som coping (Ekman & Arnetz, 

2005). Coping har sitt ursprung från stressforskning av Richard Lazarus och 

medarbetare från 1960-talet (Währborg, 2009, Brannon & Feist, 2007). En viktig del av 

stressforskningen är huruvida en individs förmåga eller oförmåga att kunna hantera en 

stressande situation. Begreppet definieras som ”ständigt föränderliga, kognitiva och 

beteendemässiga, ansträngningar för att klara yttre och/eller inre krav som tär på eller 

till och med övergår individens resurser”(Währborg, 2009, sid 88, Brannon & Feist, 

2007 sid 105). Man brukar skilja på problemfokuserad coping och emotionsfokuserad 

coping. Problemfokuserad coping handlar om hur en individ försöker undanröja ett 

potentiellt hot, alltså källan till stress, medan emotionellt fokuserad handlar om 

individens förhållningssätt och värdering av hotet (Währborg, 2009; Brannon & Feist, 

2007). Att kunna hantera stress problem- eller emotionelltfokuserat kan effektivt hjälpa 

individen att må bättre men effektiviteten mellan dem kan variera från person till person 

eller situation (Brannon & Feist, 2007). 

 

Med vetskapen om hur de stressrelaterade sjukdomarna ökar är det inte förvånande att 

behovet av metoder för att hantera stress växer. Det finns en rad olika metoder för att 

lära sig hantera stressrelaterade problem, många av dem kommer från andra traditioner 

än den västerländska medicinen. De har gemensamt att de är inriktade på att förändra 

vårt sätt att se på oss själva och de problem som finns omkring oss, samt att få ner 

stressnivån i kroppen. Avspänningsövningar, avslappning, motion och träning, 

meditation och massage för att nämna några metoder (Almvärn, 2003). En nygammal 
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metod för att lindra stress är mindfulness. Det finns belägg för att mindfulnessmetoden 

har positiva effekter, både psykiska och fysiska. Att det har en stressreducerande effekt 

antyder att denna metod skulle kunna vara användbar för att förebygga stressrelaterade 

sjukdomstillstånd. Metodens stressreducerande effekt kan även vara användbar för att 

förebygga stressrelaterade sjukdomstillstånd. Studier visar att mindfulnessträning hos 

friska människor tycks ge positiva psykologiska effekter, så som ett större lugn (Åsberg 

et al, 2006).  

Mindfulness 

 
Mindfulness är ett svåröversatt ord som på svenska har kallats ”sinnesnärvaro” eller 

”medveten närvaro” men inget av de orden är något korrekt översättning. 

Meditationsformen har sitt ursprung i zenbuddismen för över 2000 år sedan men har på 

kort tid också blivit ett viktigt inslag i hälso- och sjukvård. Jon Kabat-Zinn startade 

”The Stress Reduction Program University of Massachusetts” (MBSR-programmet) 

1979 för att systematiskt lära ut mindfulnessträning för kroppsligt sjuka patienter. Han 

hade en önskan om att sprida buddismens kunskap om att människors lidande kan 

lindras men på ett sätt som befriats från religiös och filosofiskt innehåll. MBSR-

programmet omfattar i sin ursprungliga form åtta veckor med gruppsammankomster 

och minst 45 minuters daglig övning i hemmet (Åsberg et al, 2006). Mindfulness kan 

innefatta ett förhållningssätt till livet och en meditationsteknik som en behandlingsform 

beroende på sammanhanget. Kabat Zinn (2004) menar att om uppmärksamhet och 

medvetenhet är vanligt förekommande normalt sett, så innebär mindfulness en öppen, 

mottaglig och starkare uppmärksamhet på och medvetenhet om erfarenhet och 

verklighet (Liander Ankarcrona et al., 2009). Genom meditation kan man uppnå 

medveten närvaro och se orsak, verkan och samband - vilket är lika med vishet. Han 

uttrycker det som att ”nuet är den enda tid vi har på oss för att leva, växa, känna och 

förändras”. Genom att vara medveten här och nu och genom att acceptera det som inte 

går att förändra kan individen ta klokare beslut i livet. Livet ska inte levas efter vanor 

och autopiloten skall inte vara aktiverad (Kabat-Zinn, 2004). Acceptans och att vara 

medvetet närvarande är ett förhållningssätt som innebär att man aktivt uppmärksammar 

det som finns i stunden utan att man värderar eller dömer, utan tänker att ”just nu är det 
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precis så här” (Edberg & Wijk, 2009). Inre självreglering via riktad uppmärksamhet 

genom meditation är karaktäristiskt för mindfulness (Kabat Zinn, 1982). 

Bishop påpekar i en kritisk översiktsartikel att trots den stora spridningen av MBSR så 

saknas det välgjorda vetenskapliga studier som ger stöd för metoden (Bishop, 2002). 

Dock finns stöd för mindfulness i empirisk forskning för behandling av många olika 

tillstånd. Detta visar bland annat en metaanalys gjord av Baer 2003 som behandlade 

studier av patienter med kronisk smärta, ångest, depression, cancer och fibromyalgi 

(Liander Ankarcrona et al, 2009). Mindfulness är en av de metoder som har prövats i 

flera vetenskapliga studier, om än med växlande kvalité (Åsberg et al, 2006). Det 

område som fått mest uppmärksamhet är troligen relationen mellan psykisk hälsa och 

mindfulness där flera studier visar positiva effekter på den psykiska hälsa (Kabat-Zinn, 

2004; Åsberg et al, 2006). En studie baserad på en grupp patienter med kronisk smärta 

fick lära sig mindfulness-meditation under tio veckor. Jämfört med en kontrollgrupp 

som fick traditionell smärtlindring, fick experimentgruppen en signifikant lägre upplevd 

smärta, mindre psykiska symtom inkluderat ångest och depression samt färre hämningar 

i sitt dagliga liv på grund av smärtan (Kabat Zinn et al, 1985). Studier med 

magnetkameraundersökning har även visat att det sker en ökning av strukturer inom 

nedre delen av vänster temporallob hos individer som tränat mindfulness en längre tid, 

jämfört med matchande kontrollpersoner. Det betyder att mindfulness påverkar 

funktionen i hjärnan och tankemönster, vilket i nästa steg påverkar det mentala och det 

fysiska välbefinnandet (Muhr, 2008).  

Mindfulnessprogrammet i Jämtland 

 
Inom landstinget i Jämtlands län har det en tid funnits mindfulness-grupper som arbetat 

enligt Kabat Zinns MBSR-program. Programmet startades för att möta den ökade 

andelen människor som på grund av stressproblematik sökte sig till primärvården och 

den psykosociala enheten. Programmet riktade sig till personer som var  

långtidssjukskrivna samt de som befann sig i rehabiliteringsgarantin, vilket även 

innefattade personer som låg i riskzonen för sjukskrivning. Sammanlagt bestod 

programmet av åtta gruppträffar vardera två och en halv timma varje vecka. Utöver 

veckoträffarna tillbringande man en hel dag i tystnad tillsammans. Programmet hade en 

på förhand utarbetad plan genom teman och hemuppgifter. Det följde MBSR-
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programmet som har en ganska tydlig curriculum som ledaren använde för både 

övningar och teori. Samtidigt var varje gruppträff ett samspel inom gruppen utifrån vad 

som dök upp där. Deltagarna fick lära sig mindfulness genom de formella 

mindfulnessövningarna: liggande - sittande - stående och gående meditation samt yoga. 

Därefter tränades mindfulness genom oformella övningar som att till exempel vara 

närvarande vid en daglig aktivitet under en vecka, exempelvis att borsta tänderna, 

kamma håret, tvätta händerna, hänga upp tvätt, diska, dricka kaffe och så vidare. Man 

arbetade även med smärthantering. Deltagarna hade under programmets gång skriftliga 

hemuppgifter. Målet med mindfulnessprogrammet var att deltagarna via övningar skulle 

återfå eller bevara en god hälsa; grad av mindfulness kan således ses som en oberoende 

variabel som antas kunna påverka hälsa (Baer et al, 2006; Åsberg et al, 2006). Hälsa kan 

dock utöver detta påverkas av bakgrundsvariabler som individens ålder, kön, civilstatus 

och sysselsättning, personlighet etc, vilket kan vara viktigt att ha i åtanke vid analys av 

mindfulnessprogrammets effekter (Landsorganisationen, 2004;  Hertting, 1999).  

Syfte 
 

 
Syftet med den föreliggande studien var att undersöka vilken effekt ett åtta veckor långt 

mindfulnessprogram har haft på en grupp om 15 deltagare med stressrelaterade symtom, 

samt vad det innebar för individen att ha genomgått behandling/kurs med dessa verktyg. 

Sammantaget ska studien belysa huruvida mindfulness var ett effektivt verktyg för att 

öka hälsa och välmående genom att undersöka samband mellan ångest, depression, 

stress och mindfulness, samt vilka effekter mindfulness hade på dessa variabler över tid.  

Metod 
 
Studien är av longitudinell karaktär baserad på självrapporterade data som mättes vid tre 

tillfällen under en tidsperiod av åtta månader. Förändringar av deltagarnas hälsa och 

välmående samt förmåga att hantera stress och grad av mindfulness undersöktes med 

fem självskattade mätinstrument som deltagarna således fyllde i vid början, vid avslut 

samt vid åtta månaders uppföljning av mindfulnesprogrammet. Deras svar 
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sammanställdes till dels deskriptiva data för att få en bild av deras tillstånd, dels 

statistiskt analyserades för att få en tydlig bild över de olika områden som mindfulness 

kan ha effekt på. Genom att genomföra undersökningar vid tre tillfällen kunde en 

jämförelse över tid göras, vilket skapar möjlighet till vissa kausala uttalanden. För att få 

deltagarnas subjektiva upplevelse valdes även att genomföra en semi-strukturerad 

intervju. 

 

Deltagare 

 
Deltagarna i programmet bestod av 15 personer, 14 kvinnor och en man. Deltagarna var 

i åldrarna 32 till 57 år med en medelålder på 47,4 år. I gruppen var två av deltagarna 

ensamstående, fem var gifta och åtta sambo. I gruppen arbetade tre av deltagarna heltid 

innan programmets början, tre stycken arbetade 75 procent och en person arbetade 50 

procent. Två av deltagarna arbetstränade, två personer var arbetslösa, fyra personer var 

heltidssjukskrivna.  

 

Bortfallsanalys 

 

Vid första tillfället var samtliga 15 personer närvarande. Andra omgången var två 

personer inte närvarande. Den tredje gången var det tre personer som inte var 

närvarande. Det var inte samma personer som var borta andra och tredje gången, därav 

variationen i antal deltagare i de olika statistiska datan som presenteras.  

 

Mätinstrument 

Enkäten 

 
Enkäten som tilldelades deltagarna bestod av sex delar. En del bestod av bakgrund- och 

uppföljningsfrågor samt fem tester. Frågorna bestod av dels öppna frågor och dels 

strukturerade frågor av självskattningskaraktär. 

Beck depression inventory (BDI-II) utvecklades av psykologen Aaron Beck och det 

beräknar deltagarnas depressionsnivå under de två senaste veckorna (inkluderat dagen 

för undersökningsdagen). BDI-II består av 21 påståenden som deltagarna graderar från 
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noll till tre med en totalpoäng på 63 poäng, ju högre totalpoäng desto allvarligare grad 

av depression. Formuläret innehåller påståenden av karaktären ”självmordstankar”, 

”gråt”, som deltagarna graderar enligt följande: Inte alls (0), Något (1), Moderat (2) och 

Allvarligt (3). Grad av depression delas in enligt följande: 0-7 poäng innebär minimal 

depression, 8-15 poäng innebär mild depression, 16-25 poäng innebär moderat 

depression och 26-63 poäng innebär allvarlig depression. Gränsen för klinisk depression 

ligger >14 poäng. Mätinstrumentet visar god reliabilitet och validitet i kliniska och icke-

kliniska stickprov (Beck et al. 2005; Gyllenstam & Frodi, 2008). Reliabilitet för BDI- II 

i denna studie var Cronbachs α =. 89.  

Beck Anxiety Inventory (BAI) utvecklades av Aaron Beck och det beräknar deltagarnas 

ångestnivå under den gångna veckan (inkluderat undersökningsdagen). BAI består av 

21 påståenden som deltagarna graderar från noll till tre med en totalpoäng på 63 poäng, 

ju högre totalpoäng desto allvarligare grad av ångest. Formuläret innehåller påståenden 

som till exempel ”skakningar i benen”, ”hjärtat slår hårt eller snabbt”, vilket deltagarna 

graderar enligt följande: Aldrig (0), Ibland (1), Ofta (2) och Nästan hela tiden (3). Grad 

av ångest delas in enligt följande:  0-7 poäng innebär minimal ångest, 8-15 poäng 

innebär mild ångest, 16-25 poäng innebär moderat ångest och 26-63 poäng innebär 

allvarlig ångest). Gränsen för klinisk ångest ligger >8 poäng. Mätinstrumentet visar god 

reliabilitet och validitet i kliniska och icke-kliniska stickprov (Beck et al, 1993;  Brian et 

al, 2010; Gyllenstam & Frodi, odaterad). Reliabilitet för BAI i denna studie var 

Cronbachs α =. 87. 

 

Stress and Crisis Inventory (SCI) mäter deltagarnas symtom orsakade av aktivering av 

det autonoma systemet och grad av krisreaktion, vilket belyser var en person befinner 

sig i en krisprocess. Testet består av 35 frågor med en maxpoäng på 140. SCI  innehåller 

påståenden som till exempel ”muskelsmärta”, ”torrhetskänsla i munnen”, vilket 

deltagarna graderar enligt följande: inte alls (0), lite grand (1), måttligt (2), ganska 

mycket (3) och väldigt mycket (4). Normal stressnivå (0-25 poäng) innebär ingen 

egentlig begränsning av förmåga. Autonom dysfunktion (26-50 poäng), vilket innebär 

en viss begränsning och att individen kan klara av att återgå till arbetet, partiellt eller 

heltid om arbetsuppgifterna redan existerar i en väl känd arbetsmiljö. Autonom 

dysfunktion (51-75 poäng) innebär betydande begränsning, vilket innebär svårigheter 
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att inom ett år återgå till arbete i de fall då individen är arbetslös. Om individen har ett 

arbete är deltidsarbete snarare möjligt än heltid och arbetet bör innefatta så få nya krav 

och belastningar som möjligt. Vid denna nivå av stress är det av stor betydelse att 

undersöka grunden till stressnivån och försöka reducera den. Sårbarheten för stress kan 

innebära att individen sjukskrivs igen eller rehabiliteringen misslyckas. Autonom 

dysfunktion (76-100) innebär en stor begränsning för en normal social funktion och 

rehabilitering, då är svårigheten att arbeta stor. Autonom dysfunktion (101-140) innebär 

en stor begränsning med hög stressnivå. Testet visar på god reliabilitet och validitet i 

kliniska och icke-kliniska stickprov (Nyström & Nyström, 2009). Reliabilitet för SCI i 

denna studie var Cronbachs α =. 94. 

 

Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS) utvecklades av Baer et al 2006, och 

ämnar mäta fyra aspekter av mindfulness; observerande, vilket är förmåga att 

uppmärksamma inre och yttre stimuli. Beskrivande, det vill säga förmågan att kunna 

sätta ord på upplevelser och beskriva sina känslor. Agerande med medvetenhet, innebär 

att vara benägen att vara medvetet närvarande i det man gör. Acceptans innebär att 

acceptera och inte fördöma sig själv samt att inte automatiskt döma en situation som 

negativ. Författarna menar att eftersom mindfulness är ett multidimensionellt begrepp 

behöver man alltså mäta var och en av dessa dimensioner var för sig. Testet består av 39 

frågor av karaktären ”jag har mycket energi”, ”jag är lycklig”, ”jag kan visa när jag är 

ledsen”, vilket deltagarna graderar enligt följande; Stämmer aldrig eller mycket sällan 

(1), Stämmer sällan (2), Stämmer ibland (3), Stämmer ofta (4) och stämmer mycket ofta 

eller alltid (5). Mätinstrumentet visar tillräcklig reliabilitet och validitet i kliniska och 

icke-kliniska studier (Baer, 2004; 2006). Reliabilitet för KIMS i denna studie var 

Cronbachs α =. 82. 

 

Coping Resources Inventory (CRI) utvecklades av Hammer (1988) och mäter fem sätt 

att hantera, bemöta och återhämta sig från stressituationer. De fem skalorna som testet 

består av en kognitiv, en social, en emotionell, en andlig och en fysisk del. Testet 

innehåller 60 påståenden av karaktären ”jag handlar automatiskt utan att vara 

uppmärksam på det jag gör”, ”jag noterar hur mat och dryck påverkar mina tankar, 

kroppsförnimmelser och känslor”, som deltagaren besvarar med  ”aldrig eller sällan” 
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(1), ”ibland” (2), ”ofta”(3), ”nästan alltid eller alltid” (4). Varje påstående har alltså en 

fyrgradig skala där poängen summeras för att kunna få ut en totalpoäng. Sex av 

påståendena har omvända poäng. Ju större total poäng deltagaren har ju större resurser 

att hantera stress (Ekecrantz & Norman, 2004). Skalorna har olika antal påståenden 

vilket innebär att man inte kan jämföra dem utifrån råpoängen, därför transformerar 

man dessa till s.k. standardpoäng med ett medeltal på 50 och standardavvikelse på 10. 

Reliabilitet och validitet i kliniska och icke-kliniska stickprov visar på goda resultat 

(Matheny et al, 2003). Reliabilitet för CRI i denna studie var Cronbachs α =. 85. 

Intervju  

 
Intervjun genomfördes utifrån en på förhand utarbetad mall (se bilaga 2). Frågorna 

bestod av öppna frågor som dels täckte hur intervjupersonen (IP) hade det innan 

deltagandet i programmet, samt hur deltagandet påverkat hälsa och välmåendet efter 

programmet. Intervjumallen bestod av åtta frågor och vid behov utvecklades dessa i 

mindre frågor för att täcka in det studien avsåg få fram. Vidare bestod intervjumallen av 

frågor om hur IP kom i kontakt med programmet, måendet innan och efter, 

förväntningar innan och om dessa uppfylldes samt om verktygen från programmet 

används aktivt etc.  

Procedur 

 
Den undersökta gruppen var patienter som varit långtidssjukskrivna eller som låg i 

riskzonen för sjukskrivning; alla hade någon form av stressproblematik. 

Mindfulnessprogrammet i Jämtland påbörjades augusti 2009 och avslutades i oktober 

med en uppföljning i juni 2010.  

 

Deltagarna blev informerade om programmet genom läkare, rehabkoordinator, 

socionom, psykiatrisjuksköterska eller psykolog på den hälsocentral som de tillhörde. 

Därefter fick de själva ringa och anmäla sig hos instruktören för 

mindfulnessprogrammet, som även var den person som genomförde 

enkätundersökningarna. Urvalet är ett tillgänglighetsurval vilket innebär att man väljer 

de deltagare som finns tillgängliga. I detta fall har de deltagare som tog kontakt och 

anmälde sig till instruktören fått delta i programmet. Deltagarna fick besvara enkäten 
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vid tre tillfällen; före, vid avslut samt vid uppföljning åtta månader senare. För att ta del 

av individernas upplevelser av processen kontaktades individerna även för en intervju. 

Adresser till deltagarna fick vi av instruktören. Programmet utfördes på några orter i 

länet och vi har tagit del av en av dessa gruppers testresultat. Deltagarna fick 

information om studiens genomförande samt ge forskningstillåtelse till att deras enkäter 

skulle användas för forskning.  

Vi fick även adresslistor till deltagarna för att kunna göra utskick till inbjudan till 

intervju (se bilaga1). För intervjun skickades inbjudningsbrev med information 

angående intervjun om vad vi ville veta, varför och hur det skulle gå till samt 

information om sekretessen. Efter ungefär en månad skickades en påminnelse ut. Av de 

15 deltagarna svarade en person på förfrågan angående intervju. Intervjun genomfördes 

via telefon den 1 april 2011 utifrån den på förhand utarbetade intervjumallen (se bilaga 

2). Intervjun bandades för att med större fokus kunna lyssna på vad som sades under 

samtalet, samt kunna återgå till vid transkriberingen, vilket ökar uppgifternas 

tillförlitlighet. Efter transkribering och bearbetning fick intervjupersonen ta del av 

sammanställningen för godkännande (Kvale, 1997).   

Etiska överväganden  

 
Deltagarna hade gett forskningstillåtelse till att deras enkäter skulle användas i 

forskningssyfte. När vi fick ta del av materialet var individernas personnummer och 

namn avkodade. Information om kön, ålder, medicin, civilstånd tillhandahölls. Vi 

upplyste om sekretess i inbjudningsbrevet till intervjun. Efter intervjuns färdigställande 

raderades deltagarnas adresslistor. Även ljudfilen raderades efter transkribering och 

sammanställning för att säkerställa krav på konfidentialitet (Kvale, 1997).   

Databearbetning 

 
Deskriptiv statistik beräknades för att ge en bild av deltagarna vad gäller demografiska 

uppgifter, hälsotillstånd och orsaker till deltagande i programmet samt deras 

förväntningar inför deltagandet. De statistiska analyserna genomfördes med Friedman’s 

Anova (Friedmans test), vilket är icke-parametriska jämförelser mellan fler än två 

medelvärden. Vilket är upprepade mättningar på samma individer. För att utläsa var 
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skillnaden mellan respektive variabel fanns gjordes post-hoc analyser med Wilcoxon 

signed ranks test (Wilcoxon teckenrangtest). Då Wilcoxon tester upprepades parvis tre 

gånger för samma variabel sattes signifikansnivån till 0.0167, för att inte få en 

förhöjning av signifikansnivå över 0.05 (0.05/3) enligt Field (2009). Anledning till icke-

parametriska analyser är att variablerna inte var normalfördelade och stickprovet var 

litet. Vidare genomfördes korrelationsanalyser (Pearson’s r) för att utläsa samband 

mellan de olika variablerna. Samtliga tester gjordes på 5 procents signifikansnivå, two-

tailed. Alla statistiska beräkningar i studien utfördes med statistikprogrammet SPSS 

(version 18.0). Intervjun bandades och anteckningar fördes. Därefter transkriberades 

materialet och kategoriserades under olika teman. Dessa teman valdes utifrån de 

frågeställningar intervjun bestod av.  

 

Resultat 
 

Enkätdata  

 
Vid presentation av de relativa frekvenserna (procent) så gjordes en kategorisering - från 

normal till mycket stor begränsning. Medan de statistiska analyserna beräknats på 

samtliga individer som då inte är grupperade, det vill säga beräknade på totalpoängen.  

Deltagarnas stressnivåer före, vid avslut och efter åtta månader (SCI) 

 
Vid programstart befanns ingen av deltagarna inom kategorin normal begränsning och 

samma sak gällde vid avslut. Större delen av gruppmedlemmarna, 40 procent föll inom 

kategorin stor begränsning. Vid avslut kunde man se en mer jämn fördelning i 

kategorierna. Vid uppföljningen hade en stor del av gruppen, 47 procent, hamnat inom 

den normala begränsningen. Inga av deltagarna befanns då inom kategorierna stor och 

mycket stor begränsning (se tabell 1).  

 

Vid början av programmet hade deltagarna ett medelvärde på 87,4 poäng (SD = 25,6), 

vid avslut 76,7 (SD = 28,6) och vid uppföljningen 25,7 (SD = 24,6). Det fanns en 

signifikant skillnad mellan grad av autonom dysfunktion vid de tre mättillfällena, χ
 2
 (2) 
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= 13,4, p = .001. En post hoc analys visade att individernas grad av autonom 

dysfunktion var signifikant lägre för elva deltagare av tolv vid åtta månaders 

uppföljning (Mdn = 25,7) än vid uppstart (Mdn = 87,4), z = -2,98, p = .003). 

Individernas grad av autonom dysfunktion var signifikant lägre för samtliga (n=10) 

deltagare vid åtta månaders uppföljning (Mdn = 25,7) än direkt vid avslut (Mdn = 76,7), 

z = -2,80, p = .005). Vid första tillfället hade tio deltagare av tretton inte signifikant 

högre poäng (Mdn = 87,4) än direkt vid avslut (Mdn = 76,7), z = -1,96, p = .05). 

 

Deltagarnas grad av autonom dysfunktion och krisreaktion sjönk markant från 

programmets början till åtta månaders uppföljning.  

 
 
Tabell 1. Fördelning av autonom dysfunktion i relativa frekvenser  

Kategorier Före % Avslut % Uppföljning % 

1.Normal 0 0 47 

2.Viss begränsning 7 20 13 

3.Betydande begränsning 27 33 20 

4.Stor begränsning 40 20 0 

5.Mycket stor begränsning 26 13 0 

Bortfall 0 14 20 

Anmärkning: före = programstart, avslut = direkt efter programmets slut, efter = åtta månaders 
uppföljning 

 

Deltagarnas ångestnivåer före, vid avslut och efter åtta månader (BAI) 

 

Av deltagarna hade 40 procent måttlig ångest vid första mättillfället. 33 procent föll 

inom kategorin allvarlig ångest och 27 procent av deltagarna hade mild ångest. Vid 

avslut såg man en tydlig förbättring bland deltagarna. De flesta hade mild (40 procent) 

eller minimal (20 procent) ångest. Vid uppföljningen hade inga deltagare minimal 

ångest i jämförelse vid avslut. Vid uppföljningen hade färre deltagare hamnat inom 

kategorin allvarlig ångest men fler befanns då inom moderat och mild kategorier (se 

tabell 2). Gruppens medelvärden för ångest visade på en betydande förbättring över tid. 

Vid kursstart hade gruppen ett medelvärde på 21,9, vid avslut 15,5 och vid åtta 

månadersuppföljningen 6,2.  

 

Det fanns en signifikant skillnad i ångestnivåer vid de tre mättillfällena, χ 2 (2) = 15,74, 

p > .05. En post hoc analys visade att samtliga (n=12) deltagares grad av ångest var 
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signifikant lägre vid åtta månaders uppföljning (Mdn = 6,2) än vid uppstart (Mdn = 

21,9), z = -3,06, p = 0.002. Vid åtta månaders uppföljningen (Mdn=6,2) hade nio 

personer av tio lägre poäng än direkt vid avslut av programmet (Mdn=15,46) , z = -2,25, 

p = .025. Vid starten (Mdn=21,9) av programmet hade tio deltagare av tretton ett 

signifikant högre värde än vid avslut (Mdn=6,7), z = -2,79, p= .005. 

 

Deltagarnas grad av ångest sjönk markant från programmets början till åtta månaders 

uppföljning. Deltagarnas förbättrade värden direkt vid avslut och vid åtta månaders 

uppföljning visade på en bestående förbättring jämfört med programmets början. 

 

Tabell 2. Fördelning av ångestnivåer i relativ frekvens (BAI) 

Kategorier Före % Avslut % Uppföljning % 

Minimal 0 20 0 

Mild 27 40 47 

Moderat 40 13 27 

Allvarlig 33 13 6 

Bortfall   14  20 

Anmärkning: före = programstart, avslut = direkt efter programmets slut, efter = åtta månaders 
uppföljning 

 

 

Deltagarnas depressionsnivåer före, vid avslut och efter åtta månader (BDI) 

 

Vid starten av programmet föll en stor del av gruppen (46 procent)  inom kategorin 

allvarlig depression. Många hamnade också inom kategorierna mild och moderat 

depression. Vid avslut man kunde man se en tydlig förbättring då 66 procent av 

deltagarna hade minimal till mild depression. Andelen personer som hade allvarlig 

depression hade halverats från programstarten. Vid uppföljningen kunde man se att det 

goda resultatet fortsatte, 80 procent av deltagarna befinns sig inom minimal till mild 

depression. Resterande 20 procent var dock inte närvarande (se tabell 3). Medelvärdet 

för gruppen förbättrades över tid. Vid starten av programmet låg gruppen på ett 

medelvärde på 25,3, vid avslut 11,6 och vid uppföljningen 4,8. 

 

Det fanns en signifikant skillnad i depressionsnivåer vid de tre mättillfällena, χ
 2
 (2) = 

15,7, p =.000. En post hoc analys visade att samtliga deltagarnas (n=12) grad av 

depression var signifikant lägre vid åttamånaders uppföljning (Mdn = 4,75) än vid 
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starten av programmet (Mdn = 25,3), z = -3,06, p = 0.002. Vid åtta 

månadersuppföljningen (Mdn=4,75) hade åtta av tio deltagare lägre poäng än direkt vid 

avslut (Mdn=11,6), z = -2,32, p=.02. Vid starten av programmet hade tolv av tretton 

deltagare signifikant högre poäng (Mdn=25,3) än vid direkt avslut(Mdn=11,6), z = -

3,04, p = .002. 

 

Deltagarnas depressionsnivåer sjönk markant från programmets början till åtta 

månaders uppföljning. Deltagarnas förbättrade värden direkt vid avslut och vid åtta 

månaders uppföljning visade på en bestående förbättring jämfört med programmets 

början. 

 

Tabell 3. Fördelning av depressions nivåer i relativa frekvenser (BDI-II) 

Variabel Före % Avslut % Uppföljning % 

1.Minimal depression 7 33 60 

2.Mild depression 20 33 20 

3.Moderat depression 27 

 

0 

4.Allvarlig depression 46 20 0 

Bortfall   14 20 

Anmärkning: före = programstart, avslut = direkt efter programmets slut, efter = åtta månaders 
uppföljning 

 

Deltagarnas mindfulnessnivåer (KIMS) 

 

KIMS mätte olika aspekter av mindfulness och deltagarnas medelvärden vid start, 

avslut och åtta månadersuppföljningen.Samtliga aspekter hade förbättrats och över tid. 

(se tabell 4). 

 

Det fanns en signifikant skillnad mellan grad av mindfulness vid de tre mättillfällena, χ
 2
 

(2) = 9,30, p = .01. En post hoc analys visade att tio av tolv deltagare hade signifikant 

högre grad av mindfulness vid åtta månadersuppföljning (Mdn = 142) än vid starten av 

programmet (Mdn = 112), z = -2,85, p = 0.004. Vid åtta månaders uppföljningen 

(Mdn=142)  hade sju  av tio deltagare högre poäng än direkt vid avslut (Mdn  = 126), z 

=-2,19, p =.028. Vid programmets start (Mdn=112) hade nio av tretton deltagare lägre 

poäng än direkt vid avslut (Mdn=126), z = -2,16, p = .031. 
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Deltagarnas grad av mindfulness var signifikant högre vid åtta månadersuppföljningen 

jämfört med starten av programmet. Det fanns dock ingen signifikant skillnad i grad av 

mindfulness direkt vid avslut och vid programmets början, utan förbättringen skedde 

fram till åtta månadersuppföljningen (se tabell 4).  

 

Tabell 4. Fördelning av medelvärden i nivåer av mindfulness bland deltagarna i relativa frekvenser 
(KIMS) 

Variabel Medelvärde (SD) Före Medelvärde (SD) Avslut Medelvärde (SD) Efter 

Observerande 36,2 (SD = 8,6) 42,4 (SD = 4,9) 44,1 (SD = 7,1) 

Beskrivande 25 (SD = 6,6) 28 (SD = 5,8) 30,1 (SD = 7,1) 

Handla med medvetenhet 24,2 (SD = 4,3) 27,2 (SD = 5,8) 33, 7 (SD = 7,4) 

Acceptans utan att döma 26,5 (SD = 7,6) 28,6 (SD = 7,6) 34,6 (SD = 4,5) 

Anmärkning: före = programstart, avslut = direkt efter programmets slut, efter = åtta månaders 
uppföljning 

 

Deltagarnas nivåer av stresshantering (CRI) 

 

CRI beskriver deltagarnas förmåga att hantera stress och består av fem olika aspekter av 

stresshantering. Deltagarnas medelvärden för de olika aspekterna vid start, avslut och 

åtta månadersuppföljningen hade förbättrats mellan avslut och uppföljningen för 

samtliga variabler, dock hade den fysiska variabeln minst förbättring (se tabell 5).   

 

Det fanns en signifikant skillnad i grad av stresshantering vid de tre mättillfällena, χ
 2
 

(2) = 17,9, p = .000. En post hoc analys visade att elva av tolv deltagare hade signifikant 

högre grad av stresshantering vid åtta månadersuppföljningen (Mdn = 183,3) än vid 

programstart (Mdn = 146,5), z = -2,98, p = 0.003. Vid åtta månadersuppföljningen (Mdn 

= 183,3) hade åtta av tio deltagare högre poäng än direkt vid avslut (Mdn = 161,7), z = -

2,19, p = .028. Vid programmets start (Mdn = 146,5) hade samtliga (n=13) deltagare 

lägre poäng än direkt vid avslut (Mdn = 161,7), z = 3,18, p = .001.  

 

Deltagarnas grad av stresshantering förbättrades markant från programmets början till 

åtta månaders uppföljning. Deltagarnas förbättrade värden direkt från avslut och vid åtta 

månaders uppföljning visade på en bestående förbättring jämfört med programmets 

början. 
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Tabell 5. Fördelning av medelvärden i nivåer av stresshantering i relativa frekvenser (CRI) 

Variabel Medelvärde (SD) Före Medelvärde (SD) Avslut Medelvärde (SD) Efter 

Kognitiv 21,3 (5,2) 23,2 (3,9) 27,8 (5,4) 

Social 36 (4,8) 39 (4) 44,1 (5,1) 

Emotionell 38,9 (6,1) 42,8 (6,6) 49,6 (8,9) 

Andlig/Filosofisk 27 (5,1) 29,5 (5,3) 33,2 (4,7) 

Fysisk 23 (5,9) 27,1 (5) 28,7 (7,3) 

Anmärkning: före = programstart, avslut = direkt efter programmets slut, efter = åtta månaders 
uppföljning. 
 

Deltagarnas förändring av sysselsättningsgrad 

En jämförelse på sysselsättningen mellan programstart och vid uppföljningen gjordes 

och visade att fler deltagare (trots bortfall på tre personer) arbetade heltid vid 

uppföljningen än vid starten (se tabell 6).  

 
Tabell 6. Deltagarnas förändring av sysselsättning i relativa frekvenser 

Kategorier Innan Efter 

Arbete 100% 3 5 

Arbete 75% 3 2 

Arbete 50% 1 1 

Arbetsträning 2 2 

Arbetslös 2 1 

Sjukskriven 4 1 

   Totalt 15 12 

 

Samband mellan deltagande i mindfulnessprogrammet och hälsa 

Ett korrelationstest gjordes mellan depressionsnivåer och fysisk ohälsa samt grad av 

mindfulness visade att ett signifikant samband mellan dem. Detta betyder att ju mer 

deltagarna hade tillgodogjort sig av mindfulnessprogrammet desto lägre nivåer på 

depression och fysisk ohälsa. Mindfulness förklarar 34,8 procent av variansen i 

depression och fysisk ohälsa. Dock fanns inget signifikant samband mellan mindfulness 

och ångest (se tabell 7).  
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Tabell 7 Korrelation mellan KIMS (grad av Mindfulness) och nivåer av depression, ångest och fysisk 
ohälsa 

    1 2 3 

1. Depression (BDI) Pearson Correlation    

Sig. (2-tailed) 
 

  

n    

2. Ångest (BAI) Pearson Correlation .385   

Sig. (2-tailed) .216 
 

 

n 12   

3. Fysisk ohälsa (SACI) Pearson Correlation .671
*
 .810

**
  

Sig. (2-tailed) .017 .001 
 

n 12 12  

4. Mindfulness (KIM) Pearson Correlation -.590
*
 -.211 -.591

*
 

Sig. (2-tailed) .043 .510 .043 

n 12 12 12 

Anmärkningar. BDI = Beck Depression Inventory; BAI = Beck Anxiety Inventory; SACI = Stress and Crisis 
Inventory; KIMS = Kentucky Inventory of Mindfulness Skills. * p < .05. ** p < .01 

 

Samband mellan deltagande i mindfulnessprogrammet och stresshantering 

Korrelationstest mellan stresshantering, depression samt fysisk hälsa visade på ett 

signifikant samband. Ju högre grad av stresshantering desto mindre grad av depression 

och fysisk ohälsa hade deltagarna. Stresshanteringen förklarar 39, 8 procent av 

variansen i depression samt 34,2 av fysisk ohälsa. Dock fanns ingen signifikant skillnad 

mellan stresshantering och ångest (se tabell 8). 

 

Det fanns ett signifikant samband mellan stresshantering och grad av mindfulness, r 

(12) =.850, p =.000, vilket innebär att mindfulness kan förklara i denna grupp 72, 2 

procent av variansen i grad av stresshantering (se tabell 8).  
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Tabell 8 Korrelation mellan (CRI) grad av stresshantering och ångest, depression samt fysisk hälsa 

    1 2 3 

1. Depression (BDI) Pearson Correlation    

Sig. (2-tailed) 
 

  

n    

2. Ångest (BAI) Pearson Correlation .385   

Sig. (2-tailed) .216 
 

 

n 12   

3. Fysisk ohälsa (SACI) Pearson Correlation .671
*
 .810

**
  

Sig. (2-tailed) .017 .001 
 

n 12 12  

4. Stresshantering (CRI) Pearson Correlation -.631
*
 -.250 -.585

*
 

Sig. (2-tailed) .028 .433 .046 

n 12 12 12 

Anmärkningar. BDI = Beck Depression Inventory; BAI = Beck Anxiety Inventory ; SACI = Stress and Crisis 

Inventory; CRI = Coping Resources Inventory. 

* p < .05. ** p < .01. 

 

Intervjudata 

 
Bakgrund 

Intervjupersonen (IP) berättade att denne varit sjukskriven och arbetslös i perioder och 

är inte säker på hur läget var just när programmet började. IP fick information om 

programmet av en socionom på psykosociala enheten. IP mådde ganska dåligt innan 

programmet och stress fanns i diagnosen. 

 

Om mindfulness 

IP hade utövat en del komponenter som ingår i mindfulness tidigare, bland annat yoga 

och meditering. 

 

Förväntningar 

Förväntningarna på programmet var stora. Intervjupersonen hade stora förhoppningar på 

att allt skulle bli bra efter programmet samtidigt som denne visste att så enkelt var det 

inte:  ”Men det kan ju inte bli sämre i alla fall utan bara komma till godo”. 

 

Efter programmet 
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Intervjupersonen upplevde att förväntningarna hade uppfyllts. IP kunde hantera stress på 

ett bättre sätt efter programmet. IP kände att denne hade bättre verktyg att hantera stress 

när den den kom. IP berättade att för denne var speciellt yogan välgörande för hälsan 

och det verktyg som IP upplevde som mest positivt med programmet. Intervjupersonen 

berättade att denne använder verktygen periodvis - beroende på om det behövs eller 

inte, men inte lika aktivt som under programtiden. IP använde sig av vissa delar av 

programmet. 

 

Åsikter om programmet 

Intervjupersonen ansåg att i grunden har programmet varit bra. Det negativa med det var 

att IP hade önskat en fortsättning på det och att det skulle ha varit oftare. IP önskade en 

uppföljning som går ett steg vidare. Att lyfta fram vissa delar eller minska på andra vill 

Intervjupersonen inte. Upplägget har varit precis som det borde vara. IP kunde tänka sig 

utöva mera yoga i programmet men det menade IP att det kunde finnas delade meningar 

om och att de redan har mycket av det momentet. 

 

Mående idag 

Intervjupersonen hade svårt att minnas hur måendet var innan programmets början så 

det var svårt att göra en jämförelse. Dock påpekade IP på att tryggheten att besitta de 

verktyg som kan hjälpa i en stressande situation kändes skönt. Vid intervjutillfället hade 

IP samma problematik som innan programmet, men att IP då mådde bättre eftersom IP 

kunde hantera saker och ting bättre. Även om inte övningarna utförs varje dag hade, 

enligt IP, mindfulness integrerats i vardagen utan att IP tänkte på det. Det fanns med 

hela tiden. 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

 

Studien visar att i den undersökta gruppen har det skett många förändringar vad gäller 

deras upplevelse av sin mentala och fysiska hälsa, vilket kan vara tecken på att 

mindfulnessprogrammet kan ha en påverkan på gruppens hälsa och välmående.  
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Stressnivåerna som mättes med Stress and Crisis Inventory visade att det skedde en 

förskjutning från mycket stor och stor begränsning vid programmets början till 

avslutandet. Vid uppföljningen befanns 47 procent inom det som räknas som normalt 

och ingen befann sig längre inom kategorin mycket stor begränsning. Det innebär att 

individerna efter programmets uppföljning hade en lägre skattad autonom nedsättning 

och krisreaktion. Autonoma symtom kan vara mycket kännbara en period för individen 

utan att ha någon klinisk betydelse och kan vara snabbt övergående, vilket man bör ha i 

åtanke. Gruppens medelvärde var 87,4 vid början och endast 25,7 vid uppföljningen. 

Det kan vara ett bra underlag att kartlägga en persons möjlighet att hantera förlust och 

förändring vid diagnostik och vidare för behandling och rehabilitering. Forskning har 

visat att efter deltagande i MBSR-program rapporterar många att förmågan att hantera 

stress är mer effektiv, både vad gäller kortvarig och långvarig stress (University of 

Massachusetts).  

 

Även Becks Anxiety Inventory test visade att det skett en markant skillnad till det 

bättre. Individernas ångestniv sjönk från 21,9 till 6,2. Man kan generellt säga att den 

övervägande delen som befann sig på moderat till allvarlig ångest vid programmets 

början, hade vid uppföljningen hamnat inom kategorin mild ångest. Forskning om 

mindfulness och ångest visar på goda resultat, dock behövs mera forskning för att till 

fullo förstå relationen mellan dem. Man behöver jämföra mindfulness med andra 

metoder för att kunna dra några slutgiltiga slutsatser om eventuella effekter (Antony, 

2011). 

 

Becks Depression Inventory visade ungefär samma resultat. Man kunde tydligt se att 

gruppens medelvärde har förbättrats, från 25,3 till 4,8. Vid uppstarten befann sig fyra 

procent inom kategorin allvarlig depression, men vid uppföljning ingen. Forskning visar 

goda resultat för behandling och prevention av depression, främst gäller det MBCT, 

vilket är MBSR integrerat med kognitiv beteendeterapi speciellt utformat för 

behandling av depression (Hick et al, 2010). Värt att tänka på när det gäller nivåer av 

depression och ångest är att man inte kan ställa en diagnos utifrån testerna utan detta 

måste ske i samråd med psykolog eller läkare. Ett test kan visa ett högt värde men att 
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dessa kan starkt påverkas av symtom för något annat. Detsamma gäller vid autonom 

dysfunktion.  

 

KIMS visade deltagarnas olika aspekter av mindfulness. Gruppen hade förbättrat sina 

värden från början till slut, vilket är en naturlig följd av att de har lärt sig mindfulness 

under dessa tidsramar och börjat använda sina nya verktyg. CRI som mätte deltagarnas 

förmåga att hantera stress pekar på att medelvärdet hade ökat till något bättre på alla av 

instrumentets olika delar. Den kognitiva delens medelvärde hade ökat från 21,3 vid 

programmets början till 27,8 vid uppföljningen. Liknande tendenser kunde man se på 

social, emotionell, andlig samt fysisk variabel. Vår uppfattning är att 

mindfulnessprogrammet har gjort en stor skillnad för deltagarnas hälsa åt det positiva 

hållet.  

 

Vi jämförde sysselsättningen mellan deltagarna före och vid uppföljning. Där kunde vi 

se att det var två stycken fler som arbetade heltid vid uppföljningen, trots att det vid 

uppföljningen även var ett bortfall på tre personer. Det var tre personer färre som var 

sjukskrivna vid det senare tillfället. I detta fall hade det varit av stort intresse att veta 

mer ingående om deltagarna för att kunna dra slutsatser att detta beror på deltagande i 

mindfulnessprogrammet, till exempelvis hur långt hade deltagarna kommit i sin 

rehabilitering hade varit värdefullt att veta.   

 

I tidigare studier har man funnit positiva korrelationer mellan mindfulness, psykologisk 

hälsa och att mindfulness är negativt korrelerat med depression , ilska och ängslan (Baer 

et al, 2006). Korrelationstestet vi utförde visade att det fanns ett signifikant samband 

mellan depressionsnivåer, fysisk ohälsa samt grad av mindfulness. Korrelationen mellan 

stresshantering, depression och fysisk hälsa visade också ett signifikant samband – det 

vill säga att ju högre grad av stresshantering/ mindfulness deltagarna hade desto mindre 

grad av depression och fysisk ohälsa. Dock fanns ingen signifikant skillnad mellan 

stresshantering och ångest (tabell 8). Almén (2007) skriver att ångest kan ha en hög eller 

låg intensitet och skilja sig i varaktighet. Panikångest är till exempel väldigt hög 

intensiv under en kortare period medan oro tenderar att ha lägre intensitet men varar 



 

 27  

 

längre. Detta innebär att den uteblivna skillnaden i vår korrelationsstudie skulle kunna 

bero på att ångest är snabbt övergående (se tabell 8).  

 

Intervjun gav oss möjligheten att mer ingående förstå hur en deltagare tycker om vissa 

bitar som inte enkäten uppfyller. Därför har intervjun varit ett bra komplement till 

studien. 

 

Det fanns ett starkt samband mellan grad av stresshantering och mindfulness, samt 

mellan stress och ångest, depression etc. Förmågan att hantera stress kan alltså vara en 

av de bakomliggande mekanismer som gör mindfulness så verkningsfull. Detta ligger 

också i linje med intervjupersonens uttalanden, som menade att just hantering av stress 

har blivit betydligt bättre. Man kan därför säga att mindfulness tycks vara ett effektivt 

verktyg för att hantera stress och även förbättra stressrelaterade sjukdomar. 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med denna studie var att se om deltagande i mindfulness program förbättrar 

deltagarnas hälsa och välmående, speciellt med fokus på möjliga samband mellan 

variablerna, vilket gjorde val av kvantitativ metod passande. För att därutöver få en 

större förståelse av deltagarnas upplevelser gjordes även en semistrukturerad intervju. 

Tanken var att få intervjua två till tre deltagare men endast en person svarade på vår 

inbjudan. Vad det beror på är svårt att säga men vår population bestod av enbart 15 

personer och det torde vara lättare ifall gruppen hade varit större. Intervjun genomfördes 

via telefon dels för att intervjupersonen bor på annan ort och dels för att denne så 

önskade. Nackdelen med telefonintervju kan vara att man inte har möjlighet att läsa av 

kroppsspråk. Vad gäller enkäterna, som tilldelades deltagarna vid början av 

programmet, vid avslut och vid en åttamånaders uppföljning, deltog samtliga vid 

starten, 13 vid avslut och 12 vid uppföljningen. Orsaken till bortfall är, även det, svår att 

spekulera i men detpåverkar resultatet ganska mycket då gruppen är relativt liten. 

Därför kan man inte säga att resultatet skulle vara representativ för populationen i 

övrigt. Dessutom bygger inte studien på ett slumpmässigt urval vilket gör att vi inte kan 

dra några generella slutsatser för populationen. Urvalet är således baserat på ett 

bekvämlighetsurval; fördelen med denna typ av urval är att det är enkelt och går snabbt, 



 

 28  

 

medan nackdelen är att det inte är representativt för hela befolkningen (Hartman, 1998). 

Eftersom urvalet bestod av individer som själva valt att delta så kan det påverkat 

resultatet. Därför är det fortfarande intressant att få ett mer representativt urval. Det 

skulle till exempel kunna vara att utifrån intresseanmälningar randomiserat välja ut 

deltagare till grupperna. Däremot kan vi säga att i den föreliggande studien finns en 

förbättring av hälsan och välmåendet utan att utesluta andra faktorer som kan ha 

påverkat resultatet.  

 

Slutsats 

 
Sammantaget har vi funnit att i just den här gruppen har mindfulness som metod gjort 

skillnad för individernas hälsa och stresshantering. Deras självskattade mående har 

genomgående på alla test visat förbättrade resultat. Resultaten i denna studie visar på 

starka signifikanta samband och väcker därmed ett behov att vidare undersöka detta 

område inte minst i dagens stressfulla samhälle då fler och fler drabbas av stress och 

stressrelaterade besvär.  Det kan därför vara lämpligt att göra en undersökning som 

bygger på ett slumpmässigt urval, för att kunna dra mer generella slutsater. Det skulle 

även vara tänkbart att ta med flera variabler som kan påverka effekter av hälsa och 

mindfulness, till exempel övriga rehabiliteringsinsater.  
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Bilaga 1. 

        Östersund 

2010-11-25 

Hej, 

 

Vi är två studenter på rehabiliteringsvetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet i 

Östersund. Vi jobbar nu med vår C-uppsats och ämnet vi valt är Mindfulness, under 

handledning av Bengt Åkerström. Syftet med uppsatsen är förstå den personliga upplevelsen av 

mindfulness och vad det har betytt för deltagarnas hälsa. 

Vi söker därför personer som har genomgått det åttaveckor långa MBSR programmet som vi 

kan få intervjua. Intervjuerna beräknas ta cirka 60 minuter. Plats och tidpunkt för intervjun sker 

efter överenskommelse. Tanken är att det ska ske i januari – februari 2011. 

Ditt deltagande är frivilligt och Du har möjlighet att när som helst avbryta Din medverkan utan 

särskild förklaring till oss. Allt material kommer att behandlas med stor varsamhet och Din 

medverkan kommer att vara konfidentiellt. Vi önskar att banda intervjuerna för att sedan 

överföra det till skriftligt dokument. Du kommer att få ta del av Din intervjuskrift för att kunna 

korrigera eventuella missförstånd. Banden kommer att förstöras efter utskriften av intervjun, 

enligt gällande rekommendation av forskningsetiska kommittén. 

Tveka inte att höra av Dig om Du har några frågor kring studien eller intervjun om något är 

oklart. 

Med vänliga hälsningar 

Anna och Charlotte 

Via mail: 

Anna; anun0400@student.miun.se 

Charlotte; chko0400@student.miun.se 

Via telefon 

Anna; XXX-XXXXXX 

Charlotte; XXX-XXXXX 
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Bilaga 2. 

 

Intervjumall 

 

Info till intervjupersoner 

Vi läser rehabiliteringsvetenskapliga programmet mittuniversitetet i Östersund och är 

intresserade av hur mindfulness kan användas som ett verktyg för ökat välmående och bättre 

hälsa. 

Vi kommer att sammanställa enkäter som deltagarna fyllt i innan, under och efter programmets 

gång. Intervjun ses som ett komplement till dessa för att fånga deltagarnas upplevelse av 

programmet. 

Vi kommer att transkribera intervjuerna och därefter att radera ljudfilen. Du kommer att vara 

helt anonym i det färdiga arbetet. 

Intervjun är uppdelad i två delar, före och efter programmet. 

 

Före 

Hur kom du i kontakt med programmet? 

Hur mådde du innan programstart? Diagnos? 

Hade du varit sjukskriven innan? Om ja, hur länge? 

Vad hade du för förväntningar av programmet? 

 

Efter 

Har du upplevt att de förväntningar du hade innan har uppfyllts? 

Har du märkt någon skillnad i ditt mående efter programmets avslutande? 

Använder du aktivt dina nya verktyg i vardagen? 

Är det något speciellt från programmet som du vill lyfta fram här? 

 


