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Abstrakt 

 

Bakgrund: Sedan mindfulness uppkomst i slutet av 1970-talet har meditationsmetoden spritt sig 
världen över i intentioner om att behandla stress, smärtproblematik och psykisk ohälsa. Mindfulness 
finns i två metoder, Mindfulness Based Stress Reducation och Mindfulness Based Cognitive Therapy.  
Syfte: Redogöra för vilka effekter med vetenskapligt belägg det finns att utföra mindfulness som 
hjälpmedel mot depression 
Metod: En litteraturstudie grundad på 14 kvantitativa vetenskapliga artiklar från systematiska 
sökningar i Pubmed och Psycinfo. Artiklarna har granskats enligt checklista samt indelats i kategorier 
och underkategorier för analys.  
Resultat: Mindfulness hjälper mot de som har haft tre eller fler depressioner. Det kan vara ett bra 
komplement till befintlig behandling. Grubblande är en stor faktor bland depressiva symptom och 
har en negativ korrelation till mindfulness. Mindfulness kan höja livskvalitén, minska depressiva 
symptom och främja arbetsåtergång. Att fullfölja behandlingen är utmanande och sociala 
förutsättningar kan påverka avhopp. 
Diskussion: De depressiva symptomen samspelar med varandra och har en spiraleffekt, där 
grubblande har en avgörande roll vilket behöver medvetandegöras för att öka förståelsen för 
problematiken i en depression och hur det påverkar utövandet i mindfulness.  
Slutsats: Mindfulness har goda effekter på återkommande depression och höjer livskvalitén. 
Grubblande har en stor roll i mindfulness och behöver uppmärksammas. Framtida forskning inom 
mindfulness kan riktas mot arbetslivet och utmattningssyndrom. 
 

Nyckelord: Depression, Mindfulness, Mindfulnessbaserad kognitiv terapi, Återkommande depression 
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Förord 

”I det ögonblick du vaknar, innan du stiger ur sängen, ska du också känna andningen, 
känna de olika sensationerna i din kropp, notera alla eventuella tankar och känslor, låta 

medvetenheten fylla hela ögonblicket. Kan du känna andningen? Kan du känna den 
dröjande inledningen till varje nytt andetag? Kan du känna den lätta, fria känslan då 

luften strömmar in i dig? Fråga dig: Är jag vaken nu?”  (Kabat Zinn 2003, s. 181) 

Utdrag från en övning i mindfulness av grundaren Jon Kabat Zinn 

Tack till min handledare Heidi Carlerby som väglett mig genom denna c-uppsats och litteraturstudie. 

Vill också tillägna ett tack till mina klasskompisar för att vi hjälpts åt och stöttat varandra genom 

detta arbete. Och tack till min fina familj, Peter, Jack & Lo Kid för att ni finns. 

Johanna 
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Ordlista mätmetoder 

 

BAI -  Beck Anxiety Inventory 

BDI-II - Beck Depression  Inventory 

DAS – Dysfunctional Attitude Scale 

DSM-IV – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

EQ – Experiences Questionaire 

ICD-10 – International Classification of Diseases 

IDS – Inventory of depressive symptoms 

HAMD – Hamilton Anxiety  

HRSD – Hamilton Rating Scale for Depression 

KIMS – Kentucky Inventory Mindfulness Scale  

LARSS – The Leuven Adaption of the Rumination on Sadness Scale 

MAAS – Mindful Attention Awareness Scale 

MADRS – Montgomery Asberg Depression Rating Scale 

QIDS -  Quick Inventory of Depressive Symtomalogy 

QLDS – Quality of life in Depression Scale 

QOL – Quality of life 

RRS – Rumination Response Scale 

RRQ – Rumination Reflection Questionaire 

SCS – Self Compassion Scale 

TMS – Toronto Mindfulness Scale 

WE -  Wider Experiences 
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Mindfulness 

Mindfulness handlar om medveten närvaro och är en ”nygammal” metod för att motverka diverse 

hälsoåkommor. Mindfulness har rötter i den österländska traditionen och buddhismen. Metoden 

skapades i slutet av 70-talet i USA av molekylärbiologen Jon Kabat Zinn och utvecklades 

framgångsrikt vid University of Massachusetts Medical School. Kabat Zinn utvecklade ett program till 

kroppsligt sjuka patienter som kom att kallas Mindfulness Based Stress Reducation (MBSR) (Åsberg, 

Sköld, Wahlberg & Nygren 2006).  

 

Jon Kabat Zinn beskriver mindfulness som en meditationsteknik där uppmärksamhet och 

medvetenhet riktas mot ens inre. Det handlar om att vara närvarande och fokusera på nuet med ett 

ickedömande synsätt (Kabat Zinn 2003).  I Sverige översätter vi oftast mindfulness till medveten 

närvaro. Medveten närvaro går att träna på i vardagen med övningar på tankar, känslor och kroppen.  

Det är viktigt att hitta ett accepterande och icke värderande synsätt mot sig själv och sina 

medmänniskor (Kåver 2006).  

Mindfulness Based Stress Reducation 

Grundidén till MBSR var att undersöka om patienterna kunna skapa ett effektivt verktyg för att 

minska stress och smärta i deras liv. MBSR skulle vara fri från religiösa och kulturella värderingar, 

även om metoden är associerad med buddhismen. Målet med metoden var inte att lära ut 

buddhismen utan att ge deltagarna bättre levnadsförhållanden genom att förstå effekten av att bli 

medveten om sin kropp och sinne samt vilka vinster det kan ge (Kabat Zinn 2003). MBSR inrymmer 

olika meditationstekniker som sittande meditation, så kallad kroppsscanning och rörelsemeditation i 

form av enkla yogarörelser (Åsberg et. al 2006). 

 

Vid uppkomsten av MBSR erbjöds öppenvårdspatienter vid The Stress Reduction Clinic i Massachuets 

en åtta veckors kurs. Där de fick lära sig att uppmärksamma och bli medvetna om sina tankar och 

kroppsupplevelser. Detta skulle bidra till minskade nivåer av stress och smärta, eller åtminstone 

lättare att hantera dem. Mediationstekniken kunde vara ett bra komplement till patientens 

medicinska behandling (Kabat Zinn 2003). Kabat Zinn definierar bakgrunden som ”Att vara 

uppmärksam med avsikt, i ögonblicket, utan att värdera det.” Målet med hans stressprogram är inte 

att bli fri från alla sjukdomar men att öka förmågan att ha kontroll över nuet, acceptera situationen 

och vara tillfreds med livet. Deltagarna får själva ansvara för deras mindfulness-övningar och göra 

hemuppgifter, exempelvis kroppsscanning. Detta ger deltagarna en ökad kroppsmedvetenhet, en 

större självtillit och avspänning (Palmkron Ragnar & Lundblad 2008, s33). MBSR-kurser kräver daglig 
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träning med olika meditationstekniker varje dag där deltagarna ofta får en cd med instruktioner att 

göra hemma. En dag kan innehålla kroppscanning, nästa dag yogameditation, en annan dag 

andningsövningar, sittande mediation eller töjningar och så varvas det.  Vanligtvis så är MBSR-

kurserna i sju veckor (Kabat Zinn 2013). 

Mindfulness Based Cognitve Therapy 

I slutet av 90-talet utvecklade psykologiprofessoren Mark Williams, John Teasdale och Zindel Segal en 

kombination av mindfulness och kognitiv psykoterapi för att motverka återkommande depressioner 

som kom att kallas Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). MBCT används idag flitigt med 

goda resultat över hela världen, i Sverige bl.a. som en behandling vid utmattningsdepression (Åsberg, 

et. al 2006, Williams 2008). Metoden skapades för att minska risken för återfall i depression. 

Behandlingen går ut på att lära patienterna bli mer medveten om deras tankar, känslor och 

kroppsuppfattningar för att hitta ett förhållningssätt till att hantera deras sinnesstämningar (Williams 

2008).  

Huvudsyftet med MBCT är att hjälpa individer att ändra deras förhållningssätt till sina tankar, känslor 

och kroppsupplevelser för att kunna förebygga återfall i depressiva perioder. Kärnan i MBCT-program 

är att lära ut deltagarna en ”mindfulnessförmåga” och upptäcka risker till eventuella återfall, känna 

igen och koppla ifrån negativa sinnestillstånd, destruktiva och grubblande tankar. I MBCT lär de sig 

att frigöra sig från en negativ sinnestämning och inta en annan sinnestämning på ett sätt som låter 

individen bearbeta sin depression utan risk att återfalla i den. De får lära sig att flytta fokus från ett 

sinnestillstånd till ett annat, till skillnad från kognitiv terapi där innehållet från den negativa tanken 

ska ändras och istället lägga uppmärksamheten på hur upplevelsen är bearbetad. MBCT-kurser utges 

i åtta veckors program där deltagarna har en handledare som instruerar (Segal, Williams & Teasdale 

2013).  

I både MBCT och MBSR har instruktören en viktig roll. Metoden kräver gediget utövande av den 

praktiserande men även av instruktören. Instruktören måste ha väl förankrade kunskaper och 

erfarenheter i metoden (Kabat Zinn 2003).  God grundförståelse och teknik i mindfulness praktik för 

instruktören utgör grunden för att deltagarna ska integreras och utvecklas i mindfulness-processen. 

Deltagarna behöver ha ett stort tålamod och uthållighet (Segal et. al 2013).  

Dialektal Beteende Terapi 

En annan mindfulnessbaserad psykoterapiform är Dialektisk Beteendeterapi (DBT). Terapin riktar sig 

mot personer med borderlinestörning och självskadebeteende (Williams 2008). Terapiformen är 
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utvecklad av psykologiprofessorn Marsha Linehan (Segal et. al 2013).  DBT bygger på arbete med 

uppmärksamhet, tankar och känslor samt har rötter i den tusenåriga mindfulness-traditionen. Fokus 

riktas på att uppleva och acceptera sina inre upplevelser och det som sker i ens liv. Detta ska hjälpa 

till att minska negativa känslor, skuld och skam (Nilsonne 2009). Linehans tanke med DBT var att 

förmedla mindfulness förmågor till individerna för att hjälpa dem att stå emot deras omvälvande 

känslor och tankar samt frigöra sig från de (Segal et. al 2013). Mindfulness inom vården för personer 

med borderlinestörning var relativt okänd innan. Användningen av mindfulness i DBT har bidragit till 

att mindfulness vuxit så mycket de senaste åren i sjukvården (Williams 2008) och formen används i 

ökande utsträckning i Sverige (Åsberg et al. 2006).  

Depression 

Egentlig depression innebär en ihållande nedstämdhet under större delen av dagen och nästan 

dagligen.  En person som lider av depression har ofta ett minskat intresse för aktiviteter, 

sömnsvårigheter, viktuppgång eller viktnedgång, svaghetskänsla och brist på energi.  En känsla av 

värdelöshet är vanligt eller överdrivna eller inte befogade skuldkänslor i princip dagligen. 

Psykomotoriska agitationer förekommer och hämningar i princip varje dag som är observerbara för 

omgivningen. Minskad koncentrationsförmåga och tankeverksamhet samt återkommande tankar på 

döden är också förekommande (SBU 1999; 2004).  

Det finns två världsomspännande diagnostiska system för depression, ICD-10 upprättat av 

världshälsoorganisationen (WHO) och det amerikanska DSM-IV (SBU 2004). Över hela världen är det 

350 miljoner som lider av depression. Det är vanligare bland kvinnor än män och en av de vanligaste 

orsakerna till sjukskrivning. Depression kan påverka den drabbades på många olika plan, familjeliv, 

skola och arbete. Sjukdomen är extra riskfull när depressionerna blir längre och återkommande. 

Resurser inom vården är tyvärr för få och det finns en stor stigmatisering kring psykisk ohälsa (WHO 

2012). 

Depression är idag en av de vanligaste sjukdomarna bland svenska befolkningen och står för en stor 

del av sjukskrivningarna idag. Var fjärde kvinna och var sjätte drabbas någon gång i livet av en 

behandlingskrävande depression (Socialstyrelsen 2010). Socialstyrelsen rekommenderar idag främst 

KBT till depression och ångest men nämner också ”tredje vågens KBT” som mindfulness genom 

medveten närvaro och självacceptans. De rekommenderar också läkemedelsbehandling med 

antidepressiva vilket ses som sedvanlig behandling tillsammans med KBT (Socialstyrelsen 2013). 

Depression är en ofta återkommande sjukdom. Bland personer som är deprimerade får 50 % till 80 % 
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återfall.  MBCT skapades för att minska återkommande depression och har fått goda 

forskningsresultat. Vid tre eller fler tidigare depressioner kan risken för återfall minskas med 50 %. En 

annan studie har visat att MBCT minskar kvarvarande symptom från en depression (Williams 2008).  

Grubblande  

Det är vid depression vanligt att grubbla och försjunka i sina tankar och känslor. Detta kan bidra till 

att de depressiva symptomen förvärras och depressionen blir svårare (Nolen-Hoeksema 1991). 

Grubblande kan också vara ett kvarvarande symptom efter depression som kan vara svårare att 

frigöra.  Små förändringar i sinnestämningar kan bidra till att gå förlorad i negativa tankar (Segal et. al 

2013). När en person dyker ner i dessa känslolägen återkopplar det till minnen som är förknippade 

med den negativa känslan. Nedstämdhet leder till negativa befogenheter och självvärderingar som 

bidrar till ett mer deprimerat stämningsläge och depressionen upprätthålls som en ond cirkel (Nolen-

Hoeksema 1991).  Grubblande förstärker de depressiva symptomen och riskerar att förlänga tiden på 

depressionen (Nolen Hoeksema & Morrow 1991) och individer som tenderar att grubbla mycket har 

oftast det högsta depressionsnivåerna (Segal et. al 2013). 

 De individer som lider av depression med grubblande tendenser måste för att bli friska lära sig att 

distrahera sig från sina grubblerier eller utveckla en tillit till att det kan förändra situationen som 

leder dem till depressiva sinnesstämningar. För att mäta grubblande finns Ruminate Response Scale 

(RRS) (Nolen Hoeksema 1991). 

Utmattningssyndrom 

Utmattningsdepression eller utmattningssyndrom som det också kallas skiljer sig från egentlig 

depression. Insjuknandet sker ofta akut, kroppen kan reagera med yrsel, högt blodtryck, tryck över 

bröstet och akuta svårigheter med att orientera sig. De drabbade diagnostiseras ofta först med 

förmodan om stroke eller hjärtinfrakt. Utmattningstillståndet kommer från flera år av stress som lett 

till sömnproblem och olika fysiska problem som smärttillstånd. Symptomen kan vidare yttra sig i 

kraftig trötthet, kognitiva problem såsom minnes- och koncentrationssvårigheter. 

Utmattningsdepression är lätt att förebygga men svårt att behandla. Antidepressiv behandling som 

psykoterapi och medicinering har i forskning visats sig vara förknippat med signifikant sämre resultat. 

Det finns få väl genomförda randomiserade kontrollerade studier på detta område och det är ett 

omtvistat ämne huruvida det ska diagnostiseras och behandlas (Åsberg, Nygren & Nager 2013).  

 De som lider av utmattningssyndrom kan bli hjälpta genom positiv omvärdering som medlar 

relationen mellan mindfulness och utmattning. Utmattningssyndrom är komplext och känsligt att 

bearbeta och kräver mer forskning för att säkerställa behandlingsmetoder (Gerzina & Porfeli 2012). 
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Socialstyrelsen rekommenderar bland annat behandling i form av psykoterapi, avspänningsträning, 

och stresshantering. Arbetslivsinriktad rehabilitering måste sättas igång så fort patienten har kommit 

ur det första akuta skedet. Sjukskrivningen utsträckning ska anpassas efter individen och 

arbetsplatssituationen. Det är oftast inte optimalt med en sjukskrivning för personer som lider av 

utmattningssyndrom utan det är viktigt att reda ut stressfaktorer och göra en arbetsanalys för att 

utforma en rehabiliteringsplan. Om arbetsplatsen är fungerande för den drabbade är det bra att hålla 

regelbunden kontakt, antingen via deltidssjukskrivning eller också arbetsträning. 

Företagshälsovården har en viktig roll i rehabiliteringsarbetet (Socialstyrelsen 2003).  

Rehabilitering och arbetsliv 

Arbetsmiljö har visat ett starkt samband till depressiva symptom och utmattningssyndrom. 

Forskningen idag har koncentrerats på organisatoriska och psykosociala faktorer. Inom vissa 

områden saknas säkerställd forskning (SBU 2014). Den empiriska forskningen kring mindfulness i 

arbetslivet är knapphändig. Majoriteten av all forskning visar de välgörande effekterna mindfulness 

har utanför arbetssammanhang och använder sig ofta av studenter i urvalet eller en annan 

population som inte går att generalisera till arbetslivet Mindfulness börjar få mer uppmärksamhet i 

litteratur om organisations- och arbetspsykologi. I arbetsrelaterade problem kan mindfulness ha en 

viktig roll i arbetsutförandet (Hülsheger, Alberts, Feinholt & And Lang 2012).  En nyligen gjord norsk 

studie visade att mindfulness kan underlätta arbetsåtergång och höja livskvalitén (mätt i Quality of 

life, QOL), särskilt bland högutbildade. Studien påpekade dock att det största sambandet var mellan 

mindfulness och livskvalité (QOL) som därefter kunde leda till bättre arbetskapacitet och återgång till 

arbete (Vindholmen, Höigaard, Espnes & Seiler 2014). 

 

Mindfulness kan ha ett positivt samband med arbetstillfredsställelse. Arbetshändelser är de största 

orsakerna till känslomässiga reaktioner och dessa reaktioner kan i sin tur bidra till 

arbetstillfredsställelse. På arbetsplatser kan mindfulness underlätta för arbetstagarna att hantera 

vissa utmanande situationer. Genom att inte ha förutfattade meningar eller vara partisk kan 

personalen göra en mer anpassningsbar bedömning efter situationen. Mindfulness kan också 

relateras positivt till arbetstillfredsställelse genom att marknadsföra ett självrådande beteende 

(Hülsheger et. al 2012).  En australiensk studie av Brooker med flera visade att stärkta mindfulness 

förmågor ökade självmedvetenheten kring tecken och källor på stress bland arbetare inom vården. 

Det kan också bidra till positiva attityder i omhändertagande och beteende mot patienter och 

kollegor (Brooker, Julian, Webber, Chan, Shawyer & Meadows 2012). 
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Mindfulness popularitet 

Mindfulness är en uppseendeväckande metod som växer hela tiden. Metoden har spridits världen 

över och fått stor genomslagskraft. MBSR har en bred kapacitet och kan hjälpa många människor 

med olika problem och diagnoser (Williams 2008). Tidigare studier av varierande kvalitet har visat att 

mindfulness är effektivt mot bland annat depression, stress och smärta. Mindfulness som behandling 

mot ångest har inte fått samma goda resultat och evidensvärde. Bäst resultat har mindfulness visat 

mot återkommande depression (Gjelsvik & Fennell 2012).  

 

Metoden går att knyta till mycket inom rehabiliteringsvetenskap; bl.a. stress, smärta och depression. 

Det kan användas till mycket olika besvär och hjälpa till i en rehabiliteringsprocess och knyta till 

arbetslivet. Mindfulness är skapad för att användas för stressrelaterade sjukdomstillstånd och kan 

lämpa sig bra till långtidssjukskrivna. Som nämnt tidigare används metoden i Sverige mot 

utmattningsdepression som är ett vanligt problem i dagens samhälle och kan knyta an till arbetslivet 

(Åsberg et. al  2006). 

 

Syftet med min c-uppsats var att redogöra för vilken vetenskaplig evidens det finns att utföra 

mindfulness som ett effektivt hjälpmedel mot depression, genom en litteraturstudie.  

Metod  

Denna litteraturstudie redogör för en del av den forskning som finns idag inom mindfulness och 

depression. Litteraturstudien har gjorts genom en kvantitativ ansats och en systematisk sökning av 

vetenskapliga artiklar för att beskriva det aktuella evidensbaserade kunskapsläget i ämnet. 

Litteraturen har kritiskt granskats och sammanställts (Forsberg & Wengström 2013). 

Kvantitativ forskning utgår från en teori eller hypotes som prövas och därefter kan bekräftas eller 

omformuleras (Bryman 2008). För att kunna pröva en hypotes och få fram samband måste det testas 

genom en nollhypotes som utgår från att slumpen styr resultatet. Nollhypotesen ställs emot en 

hypotes som säger att samband eller skillnader finns och prövas genom att beräkna sannolikheten 

att sambandet eller skillnaden uppkommit slumpmässigt i urvalet. För att ytterligare pröva och 

säkerställa samband eller skillnader ska en normalfördelning uppdagas mellan medelvärdena i 

hypoteserna som av tradition inte ska vara större än 5 %. Detta återges i ett p-värde som anger den 

exakta sannolikheten för att skillnaderna eller sambanden beror på slumpen så att vi ska kunna 

avgöra nollhypotesen. P-värdet får inte överstiga 0,05 för att vara statistiskt signifikant och ju 

javascript:sokForfatter('Bergljot+Gjelsvik')
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närmare värdet är 0 desto högra signifikansnivå (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010). I 

redovisningen av resultatet kommer några signifikanta värden tas upp.  

Etiska förhållningssätt 

Det är viktigt att litteraturgenomgången håller hög kvalitet för att dess etiska integritet inte ska 

brista. Det vetenskapliga arbetet ska genomsyras av en oberoende status, opartiskhet eller 

intressekonflikt (Bryman 2008). Tolkningen av resultatet måste ske objektivt för att undvika bias 

(Forsberg & Wengström 2013). När det gäller kvantitativ forskning måste allt i processen beskrivas 

noggrant för att det ska kunna uppnå replikering. Mätprocesserna ska resultera i att framställa 

indikatorer på aktuella begrepp. För att bestämma studiernas kvalitet är det viktigt att analysera 

deras validitet och reliabilitet. Det är också viktigt att redogöra för kausaliteten i studierna, vad om är 

orsaken till vissa saker (Bryman 2008). 

Litteratursökning 

Litteratursökningen har genomförts i databaserna Psycinfo och Pubmed genom Mittuniversitetet 

efter rådgivning med en bibliotekarie.  För att underlätta arbetet med sökandet skapades konton i 

bägge söksidorna så söksträngarna kunde sparas och artiklarna delas in i mappar. Artikelsökningar 

gjordes med sökorden Depressive sidorder AND Mindfulness. Depressive disorder är en MeSH term i 

bägge söksidorna och träffar mer konkret på egentlig depression. Det räckte med två sökord och en 

sökning i respektive databas för att få fram det antalet artiklar som behövdes till litteraturstudien och 

motsvarade syftet.  Manuella sökningar har gjorts i referenslistor bland artiklarna som inte 

inkluderats i litteratursökningen men bidragit till utökat innehåll i bakgrundsinformationen.  

 

Pubmed är en internationell medicinsk databas som innefattar medicin, hälsovetenskap, omvårdnad 

och odontologi. Databasen har artiklar från cirka 4000 tidskrifter, mer än 16 miljoner referenser som 

härstammar från 70 länder. Ämnesord är enligt MeSH-terminologin. De har bibliografiska referenser 

och abstrakt samt delvis fulltextlänkar. Psycinfo har en bred referensram inom psykologi och 

närliggande områden som medicin, psykiatri, omvårdnad och sociologi. De har en kontinuerlig 

övervakning av 2000 tidsskrifter och fler än två miljoner referenser (Backman 2008).  

Inklusionskriterier i sökningarna var: 

 Högst 5 år gamla 

  Fri full text 

 Vetenskapligt granskade 

 Kvantitativa 
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 Vuxna 18-64 år 

 Skrivna på engelska eller de nordiska språken 

 Minst 50 deltagare 

 Godkända av etisk kommitté eller ha ett etiskt resonemang 

 

Kravet på att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade gick endast att välja i sökfältet på 

Psycinfo och kvantitativa fanns bara som valbart alternativ i sökrutorna på Pubmed. Där det inte gick 

att välja som alternativ fick författaren manuellt söka med de begränsningarna bland artiklarna.  

 

Litteratursökningen resulterade i totalt 80 träffar (se tabell 1) varav 28 valdes bort vid läsningen av 

abstrakten där majoriteten av artiklarna hade för få deltagare. Andra anledningar till att de 

exkluderades var att de inte uppfyllde syftet till studien, handlade om något annat än depression och 

mindfulness, saknade resultat eller var dubbletter. Tre artiklar valdes bort efter läsning då den ena 

visade sig bara studera kvinnor i Iran, den andra handlade mer om social fobi/ångest och den tredje 

för att den saknade resultatdel.  
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Tabell 1 Litteratursökning 

Databas: Sökord: Avgränsningar: Träffar: Inkluderade: Förkastade: 

Pubmed 

14-04-10 

Depressive 

disorder 

AND 

Mindfulness 

5 år 

Free full text 

Engelska 

Nordiska språk 

Vuxna (18-64 år) 

19 1 3* 

11** 

1**** 

3***** 

 

 

Psycinfo 

14-04-10 

Depressive 

disorder 

AND 

Mindfulness 

5 år 

Peer reviewed 

Engelska 

Nordiska språk 

Kvantitativ 

Vuxna (18-64 år) 

61 13 25* 

17** 

4*** 

2**** 

 

 

 

*Förkastad efter läsning titel 

**Förkastad efter läsning av abstrakt 

***Beställningsartikel 

****Förkastad efter läsning av artikel 

*****Dublett 

 

De 18 artiklarna som valdes ut efter läsning av abstrakten lästes flera gånger för att få en förståelse 

för vad de handlade om och se ifall resultatet överensstämde med litteraturstudiens syfte. Artiklarna 

granskades enligt checklista från Forsberg och Wengström (2008, se bilaga 3). Därefter 

sammanställdes de inkluderade 14 artiklarna i en schematisk tabell (se bilaga 1) med rubrikerna 

författare, årtal och titel, syfte, studiedesign, antal deltagare, mätmetoder, huvudresultat samt 

kategorier för vidare granskning och analys via kategoriskapande (Forsberg och Wengström 2013).  

Analys 

Artiklarnas resultat lästes flera gånger och granskades för att försöka hitta likheter eller skillnader, 

delades in i olika färger, därefter togs underkategorier fram och sedan huvudkategorier (Friberg 

2012). Huvudkategorierna representerar det huvudsakliga innehållet i artiklarna medan 
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underkategorierna innefattar faktorer som avspeglas i studien. De tre huvudkategorierna blev 

Behandlingen MBCT, Grubbleri och MBCT/Sedvanlig behandling. Sedvanlig behandling brukar 

innefatta medicinering i form av antidepressiva läkemedel och/eller samtalsterapi. 

Underkategorierna löd Programeffektivitet, Symptom samspel, Depressiva symptom, Grubblande 

och Återfallsfrekvens. Underkategorierna hängde ihop och de flesta återkom till alla 

huvudkategorier. Den enda underkategorin som återfanns på endast en huvudkategori var 

återfallsfrekvens som härleddes till MBCT/Sedvanlig behandling (se figur 1). 
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Figur1 Kategorier och underkategorier 

 

Resultat 

Behandlingen MBCT 

Programeffektiviteten i MBCT och delaktighet i behandlingen studeras av Crane et. al (2010). Artikeln 

är unik i denna litteraturstudie då det är den enda som studerar vad som bidrar till att patienter 

fullföljer eller avbryter behandlingen. Resultatet visar att avhopp i MBCT sker tidigt och ofta utav 
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yngre deltagare. De som har högre nivåer av kognitiv reaktivitet och grubblande kan också ha svårare 

att fullfölja behandlingen, till trots att de har mest fördel av den.  De mest signifikanta skillnaderna 

erhölls bland de som hoppade av mätt i Rumination Response Scale (RRS) där de som hoppade av 

hade högre nivåer av depressivt grubblande, p<0,03 och ältande p<0,002.  Författarna konkluderar 

att det är en viktig framtida utmaning att komma fram till hur deltagarna blir bäst förberedda för 

behandlingen och stannar kvar i den.  

MBCT ska enligt Geschwind et. al (2014) minska depressiva symptom oavsett tidigare antal 

depressioner. De påvisar detta genom positiva signifikanta samband mellan dagligt utövande i 

mindfulness och förbättringar i återkommande depression, mätt i Hamilton Rating Scale for 

Depression (HRSD) och Inventory of depressive symptoms (IDS).  

I enlighet med Kuyken et. al  (2010) beror MBCT`s välgång på ökad medkänsla med sig själv (”self-

compassion”) och mindfulness-förmågor, med en frånkoppling av relationen i reaktionsförmågan 

bland depressiva tankar och dåligt resultat. Denna frånkoppling associeras med bearbetningen av 

medkänsla igenom behandlingen. Resultatet visade ett signifikant samspel mellan skillnaden i Self 

Compassion Scale (SCS) och HRSD. 

Patienter som fick MBCT ökade deras förmåga att meta-kognitiva förmågor, i att  kontrollera och 

observera tankar och känslor i en studie av Bieling et. al (2012). Medicinsk behandling av akut 

deprimerade med antidepressiva läkemedel minskade patienternas grubblande och ökade deras 

”Wider Experiences”.  MBCT hjälper patienterna att motsätta sig sitt invanda negativa beteende och 

reglera nedstämdhet på ett sätt som främjar tillfrisknande. Resultatet påvisades genom mätningar i 

Wider Experiences (WE), Experience Questionaire (EQ), Toronto Mindfulness Scale (TMS) och HRSD.  

Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och MBCT jämfördes i en studie av Manicavasgar et. al (2010) där de 

visade sig vara lika effektiva för de med en innevarande depression. De båda grupperna erhöll 

signifikanta förbättringar i depression- och ångestskalor. Signifikanta skillnader som uppkom i studien 

var att de som hade fler än fyra depressioner hade bättre nytta av KBT än MBCT.  Mätningar gjordes 

med BDI och Beck Anxiety Inventory (BAI).  Sambanden mellan behandlingarna och antal 

depressioner visades genom BDI, p<0,05 och BAI, p<0,05. 

Grubbleri  

Grubblande medlar delvis relationen från medvetenhet till depressiva symptom och från depressiva 

symptom till medvetenhet enligt Alleva et. al (2012). Relationen mellan accepterande utan dömande 

till depressiva symptom är helt beroende av varandra. De olika psykiska tillstånden samspelar med 
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varandra och har en spiraleffekt. I resultatet visar de genom mätningar i Kentucky Inventory 

Mindfulness Scale (KIMS) hur medvetande och accepterande utan dömande är förknippade med 

grubblande och depressiva symtom, p<0,001. 

Mindfulness visar en negativ relation till grubblande men bara det okontrollerbara grubblandet 

menar Raes et. al (2010). De har gjort mätningar i The Leuven Adaption of the Rumination on 

Sadness (LARSS).  Ett signifikant samband visar att analyserande grubblande är nära förknippat med 

okontrollerbart grubblande i samband med förekommande låga nivåer i mindfulness-förmågor, 

p<0,01. Författarna sammanfattar artikeln med att desto bättre förmågor deltagarna har i 

mindfulness bidrar inte till att de slutar grubbla, men att det har lättare att upptäcka när grubblandet 

uppstår och koppla bort det.   

I en studie av Huffziger et. al (2009) visade patienterna efter de blivit introducerade experimentella 

negativa sinnesstämningar i form av en suggestiv musikblandning signifikanta skillnader i deras 

sinnestillstånd. Patienterna blev också introducerade experimentellt medvetet självfokuserande 

(mindful self-focus) och distraktion som innebar att de fick kolla på olika kort som ledde dem till olika 

känslor och tankar. I båda dessa metoder erhöll de signifikanta förbättringar i sinnesstämningar och 

depressiva symptom. Måttliga sammankopplingar upptäcktes mellan symptomfokuserat grubblande 

och självfokuserat grubblande genom mätningar i Montgomery Asberg Depression Rating Scale 

(MADRS). 

MBCT/Sedvanlig behandling  

MBCT ger ett tydligt stöd mot depressiva återfall för de med en historik av barndomstrauma. För de 

som inte har någon historia av barndomstrauma visar MBCT inget signifikant övertag mot sedvanlig 

behandling enligt Williams et. al (2013). Mätningar gjordes med HAMD och Childhood Trauma 

Questionnaire. HAMD visade en statistisk signifikans i återfallsfrekvens med p<0,02 för de i gruppen 

med en historia av barndomstrauma. 

Patienter som fick MBCT och hade haft tre eller fler depressioner visade mindre depressiva symptom, 

oro och grubblande än de som bara fick sedvanlig behandling i en studie av van Aalderen et. al 

(2012). Minskningen av depressiva symptom berodde på minskade nivåer av grubbel och oro men 

även vilken nivå av depression deltagarna hade. De fanns inga skillnader i resultaten mellan de som 

hade varit deprimerad eller hade en för närvarande depression. Resultaten redovisades bland annat 

med mätningar i HAMD och Beck Depression Inventory (BDI).  
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En studie av Bondolfi et. al (2009) visar att patienter som fick både MBCT och sedvanlig behandling 

hade längre tid till depressiva återfall än de som bara fick sedvanlig behandling. För de som fick båda 

behandlingstyperna var medianen till depressivt återfall 204 dagar medan för patienter som bara fick 

sedvanlig behandling 69 dagar. Mätningar gjorde med MADRS och BDI. 

I ytterligare en studie visade patienter som fick både MBCT och sedvanlig behandling en signifikant 

minskning i depressiva symptom och återkommande depressioner enligt Godfrin et. al (2010) än de 

som bara fick sedvanlig behandling. De visade en signifikant ökning i tiden till nästa återfall 

jämförelsevis med de som bara fick sedvanlig behandling. Patienterna som fick både MBCT och 

sedvanlig behandling visade tydliga förbättringar i både kort- och långtidsperspektiv i depressiva 

sinnestämningar och livskvalité. De signifikanta mätningarna i resultatet gjordes med BDI. 

Zindel et. al (2010) redovisar i deras studie ett samband mellan kvalitén i vården i det akuta skedet av 

en depression och det förebyggandet arbetet för återfall. Patienterna delades in i tre grupper där de 

antingen fick MBCT, sedvanlig behandling eller placebo. Grupperna som fick MBCT och sedvanlig 

behandling visade en minskning med 73 % risk för återfall i jämförelse med de som fick placebo. 

Mätningarna gjordes med HRSD och Quick Inventory of Depressive Symptomalogy. 

MBCT + sedvanlig behandling i jämförelse med endast sedvanlig behandling undersöks i 

återfallsskydd mot depression och kognitiva funktioner hos remitterade patienter studeras av 

Jermann et. al (2013). Studien är den första som studerar kognitiva funktioner i samband med MBCT. 

Resultatet visar att MBCT kan hjälpa individer att upptäcka deras dysfunktionella attityder i ett tidigt 

stadie och undvika att gå djupare in i dem.  Det var ingen skillnad i återfallsfrekvensen mellan 

undersökningsgrupperna. Mätningar i resultatet gjordes bland annat med hjälp av MADRS och BDI. 

Kontrollgruppen erhöll MADRS, p<0,001 och BDI, p<0,05 samt den remitterade gruppen MADRS, 

p<0,001 och BDI-II, p<0,001. 

Sammanfattning 

Den enda underkategorin som återfanns under huvudkategorin MBCT/Sedvanlig behandling var 

återfallsfrekvens. Studierna som handlade om MBCT och Sedvanlig behandling vidrörde hur återfall i 

depression kunde förebyggas. De visade sig att de som fick MBCT minskade risken för återfall och 

ökade tidsintervallet till nästa depression.  

Mätinstrument som visade signifikanta resultat upprepade gånger i artiklarna var HAMD, BDI, KIMS, 

HRSD och MADRS. Mätmetoder som återfanns endast enskilda bland de signifikanta resultaten var 

BAI, TMS, LARSS, RRQ, QIDS, EQM, och SCS. 
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Depressiva symptom minskade vid MBCT (Geschwind et. al 2014 & Godfrin et. al 2010). Flera studier 

antyder också på att MBCT har bäst effekt om patienten har en historia av tre eller fler depressioner 

(Williams et. al 2014, Bondolfi et. al 2009, Godfrin et. al 2010 & Kuyken et. al 2010) då de har i 

inklusionskriterierna har att deltagarna ska ha en historia av 3 eller fler depressioner. En annan studie 

av Geschwind med flera menade att antalet tidigare depressioner inte spelar någon roll för 

effektiviteten i behandlingen (2014).   

Undersökningarna tyder på att MBCT ger ett tydligt skydd mot återkommande depressioner, men 

resultaten är aningen tudelade. Av de fem artiklar som behandlar återfallsfrekvens är en unik 

(Williams et. al 2014) och visar på att MBCT inte har något övertag i effektivitet mot sedvanlig 

behandling. Tre visar att MBCT och sedvanlig behandling tillsammans är en bättre behandlingsmetod 

än bara sedvanlig behandling (van Aalderen et. al 2012, Bondolfi et. al 2009 & Godfrin et. al 2010).  

En annan studie visade att MBCT+MADM (maintenance antidepressant monotherapy) var bättre än 

placebo (Zindel et. al 2010). Detta tyder på att MBCT har goda effekter på återkommande 

depressioner och ger ett bra stöd mot depressiva symptom. Ingen studie tyder på att MBCT skulle 

öka återfallsfrekvensen.  

 Det finns några studier som diskuterar problem med depressiva symptom att genomföra 

behandlingen MBCT och nämner grubbleri (Bieling et. al 2012, Alleva et. al 2012 & Raes et. al 2010). 

Crane et. al (2010) nämner också kognitiv reaktivitet som en svårighet att gå igenom MBCT. Grubbleri 

är en stor del bland depressiva symptom. Grubblandet har en stor inverkan på effekterna med MBCT 

och flera artiklar tyder på att de ha en negativ korrelation. Om individen har problem med 

grubblande och ska medvetandegöra sina tankar genom mindfulness kan det bidra till en försämring i 

tillståndet, dock bara det grubblande som är okontrollerbart enligt Raes et. al (2010). Grubblande kan 

ses som en nedåtgående spiral till depressiva symptom, det förmedlar medvetenheten till depressiva 

symptom och från depressiva symptom till medvetenhet (Alleva et. al 2012). Symptomen vid 

depression har visat sig ha ett samspel och inverkar på effektiviteten i mindfulness.  

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna litteraturstudie säger att MBCT har goda resultat för de som haft tre eller fler 

depressioner. MBCT verkar vara ett bra komplement till befintlig behandling och bättre än endast 

sedvanlig behandling (Williams et. al 2014, Bondolfi et. al 2009, Godfrin et. al 2010 & Kuyken et. al 

2010). Målet för MBCT som behandlingsmetod för att minska återfall i depression, medvetandegöra 

tankar, känslor och kroppsuppfattningar verkar ha lyckats för Segal, Williams och Teasdale (2013) när 
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resultatet i denna litteraturstudie stäms av med huvudsyftet i MBCT. Socialstyrelsen (2013) kan 

förväntas utveckla sina rekommendationer ytterligare kring mindfulness och börja använda det mer i 

vården. Mindfulness kan vara en framtida konkurrent till KBT.  

Mindfulness är en krävande metod för utövarna, både energi- och tidsmässigt (Kabat Zinn 2003, 

Segal et. al 2013). Det verkar krävas stor motivation och engagemang hos de som påbörjar 

mindfulness-program. Att det sker en del avhopp i behandlingen, särskilt i början och av yngre 

deltagare förvånar inte, inte heller att de som grubblar mycket och har höga nivåer av kognitiv 

reaktivitet har svårt att fullfölja programmet (Raes et. al 2010 & Crane et. al 2010). Samtal för att 

motivera deltagarna innan och under behandlingstiden kanske skulle hjälpa till att slutföra MBCT 

behandling.  

Vindholmen et. al (2014) menade att mindfulness kan höja livkvalitén mätt i QOL och att det i sin tur 

bidrog till bättre arbetsförmåga och kunde främja arbetsåtergång. Godfrin et. al (2010) nämner också 

ökad livskvalité som en effekt av MBCT och sedvanlig behandling. De diskuterade dock inte hur ökad 

livskvalité kan främja arbetssituationen men konstaterade att depressiva sinnestämningar minskade. 

Depression kan hämma koncentrationsförmåga och tankeverksamheten (SBU 2004) och det kan 

påverka arbetsförmågan. Därmed tycks en sammankoppling göras mellan livskvalitet, depressiva 

symptom och arbetsförmåga.  

Det finns få studier riktade mot mindfulness och arbetsliv (Hülsheger et. al 2012) och skulle behöva 

utvecklas mer för att stärka mindfulness anknytning till arbetsmarknaden. Enligt Brooker et. al (2013) 

kan mindfulness ge bra verktyg på en arbetsplats för att upptäcka stressorer och öka medvetenheten 

kring stress. Kuyken et. al (2010) tar i deras studie också upp att ökade mindfulnessförmågor bidrar 

till minskade depressiva symptom. Om de depressiva symptomen minskar och 

mindfulnessförmågorna stärks skulle individer kunna bli hjälpta av det på deras arbetsplatser 

eftersom medvetenheten enligt Kabat Zinn (2003) ökar kring tankar, känslor och upplevelser och de 

därmed kan upptäcka tillstånd och situationer som är ogynnsamma för deras arbetskapacitet. 

Depression, mindfulness och arbetskapacitet verkar ha en sammankoppling som kan hjälpa varandra 

och det verkar finnas möjligheter att förbättra arbetsmiljön genom mindfulness.  

Eftersom psykiska sjukdomar står för en stor del av dagens sjukskrivningar (SKL 2013) och depression 

är den vanligaste formen (SBU 2004) kan denna studie implicera framtida behandlingsformer för att 

rehabilitera deprimerade patienter åter i arbetslivet. Eftersom mindfulness visat har sig bäst effekt 

mot återkommande depressioner (Gjelsvik  & Fennell 2012) kan det ha effekt på sjukpenningtalet 

(SKL 2013) och rehabiliteringslängd om metoden börjar användas mer inom vården.  
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Det engelska begreppet ”rumination” som betyder grubblande och ältande på svenska förekommer 

ofta bland artiklarna som berör mindfulness och depression. Enligt den internationella litteraturen 

har grubblande en stor roll i depression och hänger ihop med depressiva symptom (Nolen-Hoeksema 

1991, Nolen-Hoeksema & Morrow 1991). Dock berörs  grubblande eller ältande sällan i svensk 

litteratur.  På varken Socialstyrelsens hemsida eller SBU´s hemsida nämns grubblande eller ältande, 

vilket kan förväntas i någon av deras riktlinjer eller rekommendationer. Sökningar med sökorden 

grubblande eller ältande i Swemed, Pubmed eller Psycinfo resulterar inte i en enda träff. I 

Mittuniversitetetes biblioteks databas får sökorden en träff som är en bok av den legitimerade 

psykoterapeuten Olle Wadström, ”Sluta älta och grubbla: lättare gjort med kognitiv beteende terapi 

(KBT): hur ältande och grubblande fungerar och hur man ska göra för att komma tillrätta med det”.  

Eftersom grubblande är en faktor för kvarvarande eller återhämtning i depressionen (Bieling et. al 

2012, Alleva et. al 2012, Raes et. al 2012, Nolen-Hoeksema 1991) bör det tas på allvar och 

uppmärksammas mer i de svenska rapporterna som en betydande faktor i depression. Det verkar i 

Sverige vara en relativt ouppmärksammad del i depressionsdiagnostiken.  I de internationella DSM-IV 

eller ICD-10 kriterierna för depression finns inte heller grubblande eller ältande med som en 

beståndsdel (SBU 2004) vilket är märkligt med tanke på hur ofta det nämns bland artiklarna i denna 

litteraturstudie.  

Framtida forskning skulle behöva riktas mer mot mindfulness i vården och ha ett vårdperspektiv med 

i forskningen på angivet sätt som Zindel et. al (2010). Crane et. al (2010) har en  poäng i att det i 

framtiden behövs mer forskning som kommer fram till hur deltagarna bäst förebereder sig för MBCT 

och fullföljer behandlingen. Ålder och utbildningsnivå har visat sig ha en viss inverkan för följaktlighet 

i behandlingen men fler frågor kring sociala förutsättningar måste undersökas (Vindholmen et. al 

2014, Crane et. al 2010). Studier kring mindfulness och utmattningssyndrom är också knapphändiga 

(Gerzina et. al 2012) och behöver förkovras mer till rehabiliteringsområdet. 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie har som grund på 14 vetenskapliga artiklar utvalda i Pubmed och Psycinfo 

efter utvalda sökord och begränsningar.  Först gjordes provsökningar i båda databaserna för att testa 

sökord och begränsningar. Sökningarna resulterade flera hundratals träffar vilket blev för mycket att 

gå igenom. Fler begränsningar fick göras genom ett snävare tidsintervall på fem år, mer precisa 

sökord genom MeSH termen Depressive disorder AND Mindfulness. Träffarna blev då färre och mer 

lättarbetade.  
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Sökningarna i databaserna var tidskrävande och krävde hög noggrannhet vid genomgången av 

artiklarna. Ifall artikelsökningarna planerats bättre hade tid kunnat sparas i början av arbetet med 

litteratursökningarna. Att inneha konton i databaserna underlättade arbetet för att kunna spara 

söksträngar och dela in artiklarna i mappar. Författaren fick en bra överblick över artikelförloppet i 

litteratursökningen och kunde enkelt gå tillbaka i arbetsprocessen. Det var utmanande för 

författaren att göra arbetet ensam och utan förkunskaper i hur en litteraturstudie går till väga. Under 

studiens gång har det skett en del onödiga missar som lett till extra arbete vilket hade kunna 

undvikas ifall förkunskaperna hade varit bättre och mer noggranna förberedelser gjorts. Däremot har 

litteraturstudien varit väldigt lärorik, genom artikelsökningarna och läsandet av artiklarna. 

Författarens har läst sig många nya engelska termer och psykologiska begrepp samt fått en ökad 

förståelse för depression och dess mekanismer.  

Checklistan som användes för granskning av artiklarna var enligt Forsberg och Wengström för 

kvantitativa artiklar – kvasiexperimentella studier (2008). De har även en checklista för RCT-studier. 

Nio av de artiklar som granskades i denna litteraturstudie var randomiserade kontrollerade studier. 

RCT-studier har högt bevisvärde och betraktas som säkrast för att avgöra vilken behandling eller 

åtgärd som är mest effektiv. Ifall denna litteratursökning skulle göras om och bara välja ut RCT-

studier vid artikelsökandet och granskandet enligt checklista skulle evidensnivån på studieresultatet 

höjas (Forsberg & Wengström 2013). 

Analyserande och kategoriskapandet av artiklarna i litteratursökningen upplevdes som svårt 

eftersom depression och mindfulness är så brett och vidrör många element. Arbetet underlättades 

genom att först ta ut mindre delar i artiklarna, markera de med färger och därefter gruppera de i 

olika underkategorier och huvudkategorier. Artiklarna behövde läsas upprepade gånger för att se 

samband och hitta skillnader (Friberg 2012). Nya samband och skillnader i artiklarna hittades när 

författaren trodde analysarbetet var avslutat. Det visade sig vara bra att ta paus i analyserandet för 

att göra nya fynd.  

Denna litteratursökning har innefattat endast engelska artiklar vilket inneburit mycket fackspråk och 

psykologiska medicinska termer. Vi har i programmet för hälsa och rehabilitering inte studerat så 

mycket psykologi vilket gjort läsningen utmanande och relativt svårarbetad för författaren. Många 

engelska ord och psykologiska begrepp är svåra att hitta bra översättningar till på svenska. Detta kan 

ha bidragit till vissa förvrängningar i beskrivningarna av artiklarna vilket är ett etiskt dilemma. 

I vissa av studierna har deltagarna blivit ekonomiskt kompenserade vilket kan etiskt ifrågasättas, men 

kostnaderna har endast täckt resor och övriga utgifter i samband med undersökningarna vilket kan 



24 

 

ses som skäligt. Deltagarna i urvalet kan i vissa studier diskuteras, då det bara består av studenter 

och inte kan generaliseras till populationen vilket kan ses som låg reliabilitet (Bryman 2008). 

Ett annat etiskt dilemma är att många av studierna behandlar känsliga grupper såsom psykiskt sjuka. 

Även fast alla studier har ett etiskt resonemang eller blivit godkända av en etisk kommitté så är det 

en snäv balansgång. En av de etiska grundprinciperna om att inte skada (Olsson & Sörensen 2003) 

och att göra gott är viktig att komma ihåg i den här typen av forskning med ”svaga” deltagare. 

Helsingforsdeklarationen princip B, 17 redogör att fördelarna eller de avgörande bevisen för 

forskningen måste vara större än eventuella risker och princip B, 19 säger att medicinsk forskning får 

bara bedrivas om undersökningsgruppen kan ha nytta av resultaten (Milton 2002).  

I artiklarna som studerats i denna litteraturstudie har de redogjort för sitt etiska förhållningssätt och 

att ingen person tagit skada. En reflektion från författaren är hur ofta skador inträffar bland 

deltagarna och ifall de i så fall redovisas.  En annan etisk reflektion föreligger kring artiklarna som är 

skrivna av Kabat Zinn, grundaren av MBSR och Williams, Teasdale och Zindel, grundarna till MBCT. 

Enligt Bryman (2008) får ingen intressekonflikt eller partiskhet föreligga och det är viktigt att 

författarna håller sig objektiva för att undvika bias. Huruvida Kabat Zinn, Williams, Teasdale och 

Zindel håller sig objektiva i deras forskningsartiklar kan ifrågasättas. Det skulle se ett mer 

forskningsetiskt korrekt ut ifall författarna redogjorde mer för eventuella jävförhållanden och 

intressekonflikter. Eftersom de är upphovsmännen till dessa mindfulness metoder borde de ha ett 

vinstintresse och vilja att forskningen ska visa goda resultat för deras metoder.  

Det finns en stor mängd av olika mätmetoder bland artiklarna som granskats. Några mätmetoder 

som verkar vara ha hög validitet och återkommer i flera artiklar är HAMD, BDI, HRSD, KIMS och 

MADRS. Forskningen inom mindfulness skulle kunna bli mer lättöverskådlig om vetenskapsmännen 

kom överens om att använda några väl vedertagna mätinstrument som standard. Såvida alla artiklar 

skulle använda sig av samma standardiserade mätmetoder skulle validiteten öka, undersökningarna 

lättare kunna jämföras och dra sammanfattade slutsatser.    

Styrkor med denna litteraturstudie är att den riktats mot depression och mindfulness. Mindfulness 

har ett väldigt stort behandlingsområde men undersökningen i denna litteraturstudie var tvungen att 

vara begränsad. Artiklarna som ingick i litteratursökningen var högst fem år gamla vilket bidrar till ett 

tidsenligt välorienterat kunskapsläge. Svagheter med studien är den inte kunde ha med 

beställningsartiklar på grund av en begränsad budget vilket kan ha påverkat resultatet. Att 

författaren hade begränsande erfarenhet i engelska psykologiska medicinska termer kan också ha 

inverkat på resultatet.   
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Slutsats 

Forskningsläget inom mindfulness som hjälpmedel mot depression är bra och har visat goda resultat. 

MBCT hjälper individer med en historia av tre eller fler depressioner. Grubblande har visat sig ha en 

avgörande roll i depression och i form av det okontrollerade grubblande och har en negativ 

korrelation till mindfulness (Nolen Hoeksema 1991, Raes et. al 2010). Mindfulness kan höja 

livskvalitén, minska depressiva symptom (Godfrin et. al 2010) och främja arbetsåtergång 

(Vindholmen et. al 2014). Att fullfölja MBCT behandlingen är tålamodskrävande och sociala 

förutsättningar kan spela en roll för avhopp (Vindholmen et. al 2014, Crane et. al 2010). Mindfulness 

har stor potential med ett brett användningsområdet som kan utökas på forskningsfronten.  
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Patienterna visade 

signifikanta skillnader i 

sinnestämningar efter dem 

blivit introducerade 

negativa sinnestämningar 

Grubbleri 

TAU=Treatment as usual, sedvanlig behandling 

MADM=Maintenance antidepressant monotherapy 
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Bilaga 2 Exkluderade artiklar 

Författare och årtal: Titel: Exklusionsorsak: Databas: 

Kaviani, H et. al (2012) The impact of Mindfulness-
based Cognitive Therapy 
(MBCT) on mental health 
and quality of life in a sub-
clinicall depressed 
population 

Endast kvinnor i urvalet 
Motsvarar inte syftet 
Kulturella skillnader, inget 
västvärldsperspektiv 

Psycinfo 

Williams et. al 2010 Staying well after 
depression: trial deisgn and 
protocol 

Saknade resultatdel Pubmed 

Desrosiers et. al, 2013,  Mindfulness and emotion 
regulation in depression and 
anxiety: common and 
distinct mechanisms of 
action 

Handlade om social fobi och 
ångest vilket inte 
motsvarade syftet 

Psykinfo 
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Bilaga 3. Checklista för kvantitativa artiklar från Forsberg och Wengström (2008)   

Artnr…...  Granskn.datum……. Granskare………. 

         

A. Syftet med studien? 
 

 

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  Ja   Nej 

  

Är designen lämplig utifrån syftet?   Ja   Nej 

   

B. Undersökningsgruppen 
 

Vilka är inklusionskriterierna? 

 

  

Vilka är exklusionskriterierna? 

 

  

Vilken urvalsmetod har användes? 

Randomiserat urval   Obundet slumpmässigt urval 

Kvot urval    Klusterurval 

Konsekutivt urval   Urvalet är ej beskrivet 

 

Är undersökningsgruppen representativ?  Ja  Nej

  

 

Var genomfördes undersökningen? 
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Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

 

 

 

 

C. Mätmetoder 
 

Vilka mätmetoder användes? 

 

 

Var reliabiliteten beräknad?    Ja 

 Nej 

 

Var validiteten diskuterad?   Ja 

 Nej 

 

 

 

D. Analys 
Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?  Ja  Nej 

 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

 

 

Hur stort var bortfallet? 
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Fanns en bortfalls analys?   Ja  

 Nej 

 

Var den statistiska analysen lämplig? Ja  Nej 

 

Om nej, varför inte? 

__________________________________________________________________ 

 

Vilka var huvudresultaten?  

 

 

 

Erhölls signifikanta skillnader?  Ja  Nej 

 

Om ja, vilka variabler? 

 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

 

 

 

Instämmer du?        Ja

 Nej 

 

E. Värdering 
Kan resultaten generaliseras till annan population? Ja Nej 
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Kan resultaten ha klinisk betydelse?  Ja Nej 

 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja Nej 

 

Motivera varför eller varför inte 

 

 __________________________________________________________________ 
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Bilaga 4 Artikelanalys 

Författare, årtal, titel Huvudresultat Kategori Underkategorier 

Crane et. al, 2010, Factors 

associated with attrition 

from mindfulness-based 

cognitive therapy in patients 

with a history of suicidal 

depression 

Avhopp i MBCT sker tidigt 

av yngre deltagare.  

De som har högre nivåer av 

kognitiv reaktivitet har 

svårare att genomföra 

MBCT 

Behandlingen MBCT Programeffektivitet¨ 

Symptom samspel 

Depressiva symptom 

Geschwind et. al, 2014, 

Efficacy of mindfulness-

based cognitvie therapy in 

relation to prio history of 

depression: randomised 

controlled trial   

MBCT minskar dep. 

symptom oavsett antal 

tidigare depressioner 

Programeffektivitet 

Depressiva symptom 

Bieling et. al, 2012, 

Treatment specific changes 

in decentering following 

mindfulness-based cognitive 

therapy versus 

antidepressant medication 

or placebo for prevention of 

depressive relapse 

Medicinsk behandling av 

akut deprimerade minskade 

grubbleri och ökade 

patientens vidsträckta 

upplevelser 

Programeffektivitet 

Symptom samspe 

Grubblande 

Depressiva symptom 

Kuyken et. al, 2010, How 

does mindfulness-based 

cognitive therapy work? 

MBCT behandling beror på 

ökad egen medkänsla och 

mindfulness, ihop med 

urkoppling av relationen 

med reaktionsförmåga i 

depressiva tankar och dåligt 

resultat  

Programeffektivitet 

Symptom samspel 

Depressiva symptom 

Alleva et. al, 2012, On the 

relation between 

mindfulness and depressive 

symptoms: rumination as a 

possible mediator 

Grubbleri medlar relationen 

från medvetenhet till 

depressiva symptom och 

från depressiva symptom till 

medvetenhet 

Grubbleri 

 

Symptom samspel 

Depressiva symptom 

Grubblande 

Raes, F., 2010, The 

relationship between 

Mindfulness and 

uncontrollability of 

ruminative thinking 

Mindfulness har en negativ 

relation till grubblande men 

var endast kopplad med den 

utsträckning av grubblande 

som förväntades 

okontrollerbar 

Symptom samspel 

Grubblande 

Huffziger, et. al, 2009, 

Rumination, distraction and 

mindful self-focus in 

depressed patients 

Patienterna visade 

signifikanta skillnader i 

sinnestämningar efter dem 

blivit introducerade 

negativa sinnestämningar 

Symptom samspel 

Depressiva symptom 

Grubblande 
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Williams  et. al, 2014, 

Mindfulness-Based 

Cognitive Therapy for 

preventing relapse in 

reccurent depression: a 

randomized dismantling 

trial 

MBCT ger ett tydligt stöd 

mot dep. återfall för de med 

en historik av 

barndomstrauma men 

visade inget övertag mot 

TAU 

MBCT/Sedvanlig behandling Programeffektivitet 

Återfallsfrekvens 

Van Aalderren et. al. 2012, 

The efficacy of mindfulness-

based cognitven therapy in 

reccurent depressed 

patients with and without a 

current depressive episode: 

a randomized controlled 

trial 

Patienter som erhöll 

MBCT+TAU fick mindre 

depressiva symptom än de 

som bara fick TAU 

Programeffektivitet 

Symptom samspel 

Depressiva symptom 

Grubblande 

Godfrin et. al, 2010, The 

effects of mindfulness-based 

cogntive therapy on 

reccurence of depressive 

episodes, mental health and 

quality of life: A randomized 

controlled study 

Patienter som fick 

MBCT+TAU visade en 

signifikant skillnad i 

minskade dep symptom och 

återkommande depression. 

I gruppen som bara fick TAU 

fanns ingen sådan 

signifikant minskning. 

Programeffektivitet 

Depressiva symptom 

Återfallsfrekvens 

 

Zindel  2010, Antidepressant 

monotherapy vs Sequential 

Pharmacotherapy and 

Mindfulness-based cognitive 

therapy, or placebo, for 

relapse prophylaxis in 

recurrent depression 

Det fanns ett samband 

mellan vården i det akuta 

skedet och förebyggande 

arbetet. De som fick 

MBCT+MADM minskade 73 

% i deras risk för återfall 

jämfört med placebo. 

Programeffektivitet 

Återfallsfrekvens 

Jermann et. al, 2013, 

Cognitive functioning in 

patients remitted from 

recurrent depression: 

comparison with acutely 

depressed patients and 

controls and follow-up of a 

mindfulness-based cognitive 

therapy trial 

MBCT kan hjälpa individer 

att upptäcka deras 

dysfunktionella attityder i 

ett tidigt stadie och undvika 

att gå djupare in dem. 

Programeffektivitet 

Symptom samspel 

Bondolfi et. al, 2009, 

Depression relapse 

prophylaxis with 

Mindfulness-Based 

Cognitive Therapy: 

replication and extension in 

the Swiss health care system 

Patienter som fick 

MBCT+TAU hade längre tid 

till dep. återfall än de som 

bara fick TAU (median 204 

dagar respektive 69 dagar) 

Programeffektivitet 

Återfallsfrekvens 

Manicavasgar et. al, 2010, 

Mindfulness-based cognitive 

therapy vs cognitive 

MBCT och KBT visade 

samma resultat men KBT 

var effektivare vid fler än 

Programeffektivitet 
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behavior therapy as a 

treatment for non-

melancholic depression 

fyra depressioner. Återfallsfrekvens 

 

 

 

 

 


