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Sammanfattning 
 

Inledning: Stressrelaterad ohälsa är ett växande folkhälsoproblem som skapar lidande för 

individer och stora kostnader för samhället. Det finns behov av hälsofrämjande och 

förebyggande metoder för att motverka denna ohälsa. MBSR är en metod som visat lovande 

effekter på stressreducering och olika dimensioner av stressrelaterad ohälsa.                      

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva effekter av Mindfulness Based Stress 

Reduction (MBSR) på ohälsosam stress i friska populationer.                                                                                                  

Metod: En litteraturöversikt med tio vetenskapliga artiklar som analyserades systematiskt för 

att identifiera teman i effekter av MBSR-program på stressrelaterad ohälsa.                                                                                                                    

Resultat: Samtliga vetenskapliga studier visar hur MBSR-programmet ger positiva effekter 

på hälsan som ökad mindfulness, reducerad stress samt bättre psykisk och emotionell hälsa.  

Diskussion: MBSR har i tidigare studier visat sig vara effektiv för ökad livskvalitet och 

copingförmåga vid kroniska smärttillstånd samt olika fysiska och psykiska diagnoser. Mindre 

uppmärksamhet har riktats mot möjliga fördelar hos friska populationer. Resultatet av 

litteraturöversikten visar hur MBSR är en lovande metod för att främja hälsa och förebygga 

stressrelaterad ohälsa hos friska populationer i det korta perspektivet, vilket stöds av tidigare 

publicerade studier. 

 

Nyckelord: MBSR, mindfulness, stressrelaterad ohälsa, psykisk ohälsa, folkhälsa, 

hälsofrämjande arbete 
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Abstract 
 

Introduction: Stress-related illness is a growing public health concern which induces 

suffering for individuals and high costs for society. There is a need for health promotion and 

prevention methods to counteract this illness. MBSR is a method which demonstrates 

promising effects on stress reduction and different dimensions of stress-related illness.                                       

Aim: The aim of this literature review was to describe the effects of Mindfulness Based 

Stress Reduction (MBSR) on stress in healthy populations.                                                                                                      

Methods: A literature review of ten scientific articles were systematically analyzed to 

identify themes in effects of MBSR on stress-related ill health.                                        

Results: All scientific studies show how MBSR has positive health effects such as increased 

mindfulness, reduced stress as well as better mental and emotional health.                

Discussion: In previous studies MBSR has proven to be effective in enhancing quality of life 

as well as management of chronic pain conditions and various physical and mental disorders. 

Less attention has been paid to possible benefits in healthy population. The result of this 

literature review show how MBSR can be a promising method to promote health and prevent 

stress-related illness in healthy populations in the short perspective, as confirmed by previous 

studies. 

 

Key words: MBSR, mindfulness, stress-related illness, mental illness, public health, health 

promotion 
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Introduktion  
 

Stressrelaterad ohälsa är ett växande folkhälsoproblem globalt liksom i Sverige, som drabbar 

barn, ungdomar och vuxna, samt skapar lidande för individer och stora kostnader för 

samhället i form av sjukskrivningar, sjukvårdskostnader och rehabilitering 

(Försäkringskassan, 2016). Negativ stress påverkar hälsan överlag och i synnerlighet psykisk 

ohälsa som är ett fortsatt stort folkhälsoproblem i Sverige enligt folkhälsomyndighetens 

årsrapport Folkhälsans utveckling- årsrapport 2018. Mindfulness är ett stort 

forskningsområde med många varianter av metodologier och med många förutsättningar för 

hälsofrämjande interventioner i olika sammanhang. Mindfulness Based Stress Reduction, 

MBSR, är en metod som uppvisat positiv effekt på välmående i populationer med 

smärttillstånd samt olika psykiska och fysiska diagnoser, skulle kunna vara effektiv även i 

friska populationer och en potentiell metod att använda för interventioner i olika arenor i 

samhället exempelvis kommunala skolor, universitet och särskilt stressdrabbade arbetsplatser 

(Chiesa & Serretti, 2009). 

 

Bakgrund 

Stressrelaterad ohälsa 
Hälsa är enligt WHO:s konstitution från 1948 ”a state of complete physical, mental and social 

well-being, and not merely the absence of disease or infirmity” (WHO, 2018). Definitionen 

visar att hälsa bör ses i ett biospsykosocialt perspektiv för att få en holistisk förståelse för 

vilka faktorer som påverkar hälsan liksom folkhälsan i förlängningen. Hälsa är således ett 

resultat av samspelet mellan individ och samhälle och påverkas av en mängd olika faktorer 

där fysiska, mentala, känslomässiga, själsliga och sociala dimensioner är viktiga för hälsan, 

liksom omgivningen i samhälle och miljö (Naidoo & Wills, 2009). Det västerländska 

samhället präglas av ständig förändring, ett snabbt tempo och ett enormt accelererande 

informationsflöde, vilket vi människor påverkas av och som kan skapa ohälsosam stress, 

hyperaktivitet och brist på uppmärksamhet (Schenström, 2007).  

Stress kan definieras som en obalans mellan inre och yttre krav ställda och förmågan att 

hantera dessa krav (Danielsson et al., 2012). Exponeringen för utdragen mental och 

psykosocial stress ökar idag i samhället och kan yttra sig som olika psykologiska och 
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fysiologiska symptom och diagnoser (Danielsson et al.). Negativ stress är således en 

riskfaktor som kan påverka både individ och folkhälsa negativt genom utveckling av 

stressrelaterade följdsjukdomar. Stress är en naturlig biologisk och psykologisk respons på hot 

och påfrestningar och kan i små doser vara en positiv respons som ökar prestationsförmågan. 

Utdragen stress utan chans till återhämtning kan däremot ge allvarliga konsekvenser både för 

den fysiska och psykiska hälsan (Chiesa & Serretti, 2009). Stress kan även påverka det 

subjektiva välmåendet vilket kan göra det svårt att glädjas och njuta i vardagen. Känslor av att 

leva ett stressfullt liv, att inte räcka till och att inte hinna med sig själv, sina barn, familj eller 

vänner kan skapa ångest, sömnbesvär och nedstämdhet och är vanligt idag och början på en 

negativ spiral som kan skapa ohälsa (Schenström, 2007). 

Stressrelaterad ohälsa beskrivs ofta under den bredare termen psykisk ohälsa i 

folkhälsorapporter och andra sammanhang tillsammans med symptom som oro, ångest, 

depression, stress, sömnbesvär, utmattning och olika psykosomatiska besvär 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). En ökad psykisk ohälsa ses bland barn och ungdomar, vilket 

till viss del anses vara stressrelaterat (Folkhälsomyndigheten, 2018a). Sjukskrivningar på 

grund av svår stress ökar mest av alla sjukskrivningar enligt Försäkringskassan (2016), och 

vissa yrkesgrupper främst inom kvinnodominerade yrken är extra utsatta (Socialstyrelsen, 

2009).  

Stressrelaterad psykisk ohälsa delas upp i fyra grupper inom den internationella 

sjukdomsklassifikationen ICD-10; anpassningsstörningar, akut stressyndrom, posttraumatiskt 

stressyndrom (PTSD) och utmattningssyndrom (Åberg et al., 2010 ). Stressrelaterad psykisk 

ohälsa kombineras dessutom ofta med depression och andra psykiska och emotionella 

symptom (Åberg et al.). Mellan 2010-2015 ökade antalet anmälda sjukfall i Sverige med 

psykiatriska diagnoser med 57 000, varav 66 % av ökningen bestod av anpassningsstörningar 

och reaktioner på svår stress, exempelvis utmattningssyndrom. Kvinnor stod för 73 % av den 

ökningen. Stressrelaterade diagnoser ökar i alla åldrar men är mest frekvent i åldersgruppen 

30-39 år (Försäkringskassan, 2016).  
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Mindfulness  
Mindfulness, inspirerad av buddistisk meditation och livsfilosofi, är både en folkrörelse och 

ett tillstånd samt en förmåga som kan övas upp, och kan beskrivas som icke-värderande 

medveten närvaro i nuet (Schenström, 2007; Grossman, Niemann, Schmidt, & Walach, 2003). 

Genom att rikta uppmärksamheten på ett särskilt sätt, det vill säga genom attityden till det 

som uppmärksammas påverkas kvaliteten av den medvetna närvaron. Mindfulness använder 

sig av sju viktiga attityder som bidrar till en ökad acceptans och avslappning; icke dömande, 

tålamod, en nybörjares sinne, tillit, icke strävande, acceptans och att släppa taget 

(Schenström, 2007). Attityder påverkar även tankar, känslor och beteende och är människans 

värderingsgrund (Aronson, Wilson & Akert, 2014). Att odla en medveten närvaro kan göra 

det lättare att vila i nuet och hantera sin livssituation så som den är utan värderande, och kan 

på så sätt göra det lättare att hantera smärta, sjukdomar och stress, öka livskvalitet samt 

känslomässig och social kompetens (Schenström, 2007; Chiesa & Serretti, 2009; Grossman et 

al., 2003). För att lättare kunna förhålla sig till och hantera vardagens inre och yttre stimuli 

tränas riktad medvetenhet genom meditation. I mindfulnessmeditation tränas färdigheter i att 

på ett icke dömande sätt observera den ständiga strömmen av tankar, känslor och kroppsliga 

sensationer utan att värdera dem eller reagera (Kabat-Zinn, 1982; Schenström, 2007).  

 

Mindfulness Based Stress Reduction - MBSR 
Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, är ett program för träning av mindfulness som 

fått stort genomslag i USA och övriga västvärlden (Schenström, 2007). Programmet 

utvecklades av Jon Kabat-Zinn på 70-talet, med intentionen att göra meditation mer 

lättillgänglig utan religiösa inslag, och att integrera mindfulness i hälso- och sjukvården för att 

kunna hjälpa fler människor (Kabat-Zinn, 2013; Chiesa & Seretti, 2009; Williams, Teasdale, 

Segal & Kabat-Zinn, 2008; Schenström, 2007). MBSR har visat sig vara effektivt för att 

minska stress och lidande samt öka livskvaliteten hos patienter med fysiska och psykiska 

diagnoser samt vid olika hälsotillstånd. Mindre forskning har ägnats åt fördelarna MBSR 

skulle kunna ha på friska populationer, speciellt för att minska stress (Chiesa & Serretti, 

2009). Gynnsamma effekter av MBSR har setts på människors känslor, tankar och beteende 

men även som förändringar i aktivitetsmönster i hjärnan kopplade till negativa känslotillstånd 

(Williams et al., 2008). 
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MBSR kombinerar meditation, hathayoga och integration av mindfulness i vardagen i syfte 

att gradvis förvärva stigande nivåer av medveten närvaro (Chiesa & Seretti, 2009). 

Programmet består av sessioner i grupp och mindfulnessträning i vardagssituationer, minst 45 

minuter per dag, sex dagar i veckan under åtta veckor. MBSR kombinerar tre olika tekniker; 

kroppsskanning: där uppmärksamheten flyttas på ett svepande sätt genom kroppen från fötter 

till huvud, utan att döma eller reagera på olika sensationer så som smärta eller känslor; 

sittande mindfulnessmeditation: med fokus på medveten andning och tillåtandet av känslor 

och tankar som får flöda fritt och passera utan värderande; hathayoga: en kombination av 

andningsövningar, stretchövningar och positioner (asanas) för att stärka och ge avslappning 

till kroppen (Chiesa & Seretti 2009). 

 

Hälsofrämjande och förebyggande arbete 
Människors hälsa påverkas av den miljö de lever och arbetar eller studerar i samt deras 

möjlighet att balansera sina liv. Faktorer som stress och orimliga arbetskrav ses som allvarliga 

risker för hälsan (WHO, 2008). Hälsofrämjande och förebyggande arbete är därför av stor vikt 

för att motverka stressrelaterad ohälsa. Hälsofrämjande arbete bör fokusera på att stärka det 

friska hos individer och i befolkningen medan förebyggande arbete bör inriktas på faktorer 

som påverkar risken för sjukdom (Folkhälsomyndigheten, 2017). Ett effektivt folkhälsoarbete 

bör vara målinriktat, organiserat och kunskapsbaserat, samt ske inom många arenor och 

samordnas av flera aktörer (Pellmer, Wramner, & Wramner, 2015; Folkhälsomyndigheten, 

2017) Stressrelaterad och psykisk ohälsa kan utvecklas genom hela livet, därför bör 

folkhälsoarbete ske i samarbete med kommuner, landsting, universitet samt andra 

myndigheter och organisationer samt inriktas mot alla åldersgrupper (Folkhälsomyndigheten, 

2017). Genom att utvärdera metoder och modeller som likt MBSR, skulle kunna vara 

effektiva hälsofrämjande och förebyggande interventioner vid stressrelaterad ohälsa i 

samhället, kan folkhälsoarbetet utvecklas framåt och nya metoder implementeras i olika 

samhällsarenor. 
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Folkhälsovetenskaplig relevans 
Folkhälsoarbete bygger på hälsofrämjande och förebyggande arbete på befolkningsnivå och 

riktar in sig på att påverka både samhälle och miljö där individerna befinner sig samt att 

påverka individerna i befolkningen (Andersson & Ejlertsson, 2009). Stressrelaterad ohälsa är 

ett folkhälsoproblem, men för att motverka ohälsan behöver olika metoder och interventioner 

även utvärderas för att se vilka som har effekt på individnivå. Lyckade stressförebyggande 

interventioner kommer därmed i förlängningen att påverka folkhälsan positivt. För att vända 

trenden av stressrelaterad ohälsa i svenska samhället behövs effektiva metoder utvärderas och 

implementeras. MBSR-programmet har använts som modell för interventioner över hela 

världen i olika kliniska och forskningsrelaterade sammanhang för att minska stress, lidande 

och öka copingförmågan vid olika kliniska tillstånd (Klatt, Buckworth, & Malarkey, 2008). 

Forskning visar dessutom lovande resultat vad gäller metodens effekt på stressreducering och 

olika dimensioner av hälsa (Chiesa & Seretti, 2009; Grossman et al. 2003; Kabat-Zinn, 1982), 

vilket gör MBSR till en mycket intressant metod att i en folkhälsovetenskaplig anda 

undersöka vidare och utvärdera om det är en potentiell metod för hälsofrämjande och 

förebyggande interventioner för att motverka stressrelaterad ohälsa.  

  

Syfte 
Syftet var att beskriva effekter av Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, på ohälsosam 

stress i friska populationer. 

 

Metod 

Studiedesign 
Examensarbetet är en beskrivande litteraturöversikt som systematiskt sammanställt 

orginalartiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter relevanta för syftet. En litteraturöversikt 

beskriver kunskapsläget inom ett visst område och kan bidra till ökad kunskap inom till 

exempel hälso- och sjukvård och hälsofrämjande arbete (Whittemore & Knafl, 2005). Denna 

studie liknar i sitt format en ”integrative review” eller ”integrativ litteraturöversikt”, och som 

möjliggör analys av olika slags studier i kombination och kan bidra till olika perspektiv av det 

som studeras (Whittemore & Knafl). Litteraturöversikten disponeras enligt IMRaD, med 

introduktion, metod, resultat och diskussion. 
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Datainsamling och urval 
Litteratursökning gjordes i Medline (EBSCO) via högskolebibliotekets databaslista, 

Högskolan i Skövde. Valet av databas gjordes då databasen innehåller ett stort utbud av 

tidskriftsartiklar inom ämnesområden som bland annat hälso- och vårdvetenskap och 

biomedicin, vilka är relevanta för syftet. WorldCat Local användes i de fall där åtkomst till 

fulltext av artiklar saknades. Ytterligare sökningar i andra databaser ansågs inte nödvändigt då 

denna sökning genererade tillräckligt med relevanta studier. Sökorden MBSR, effects och 

stress* valdes ut och kombinerades med den booleska operatorn AND var för sig. Sökordet 

stress* trunkerades för att få med olika varianter av ordet och utöka sökresultatet. En översikt 

av sökprocessen som ledde fram till studiens utvalda artiklar redovisas i Tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Söktabell 
Databas Sökord Träffar Lästa Abstracts Valda artiklar 

Medline, Ebsco MBSR and 

effects 

143 12 3 

 MBSR and 

stress* 

297 25 7 

 

Datum för sökning: 2018-04-26 

 

 

En sökning gjordes även på Mindfulness, för att se hur stort forskningsområdet relaterat till 

mindfulness var, vilket genererade 3783 träffar inom sökperioden. Den vedertagna 

förkortningen av Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, valdes därför som sökord för 

att sålla bort en stor mängd irrelevant forskning inom mindfulness. Sökresultatet innehöll trots 

detta en stor mängd icke relevanta studier. En manuell screening gjordes av totalt 440 titlar, 

genom att sökträffarna ögnades igenom, för att utesluta artiklar med exklusionskriterierna; 

studiepopulationer med fysiska och psykiska sjukdomar och diagnoser, trauma, smärttillstånd, 
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sömnproblematik och överviktsproblematik samt MBSR för säkerhet på arbetsplatser och 

veteraner. Övriga exklusionskriterier var reviews och bibliografier, studier där MBSR 

programmet förändrats alltför mycket i jämförelse med orginalprogrammet, både gällande tid 

och innehåll (en nedkortning av en vecka ansågs acceptabelt) och studier där MBSR på något 

sätt kombinerades med andra stressreducerande metoder. 

Inklusionskriterier var orginalstudier, publicerade i vetenskapliga tidskrifter under 

tidsperioden 2013-01-01 till 2018-04-26, för att inkludera så nygjorda studier som möjligt. 

Etiska överväganden skulle ha gjorts samt artiklarna vara skrivna på engelska. 

Studiepopulationerna skulle bestå av friska individer, gärna i olika åldrar, av olika kön och 

inom olika samhällsarenor, då studien har ett samhälleligt hälsofrämjande perspektiv. Totalt 

lästes 37 abstracts innan 10 artiklar till slut valdes ut. Artiklarna lästes noggrant och 

granskades för att se att etiska överväganden gjorts och att inga konkurrerande intressen 

fanns. De artiklar som valdes bort bland lästa abstracts innehöll någon av 

exklusionskriterierna vilket inte framgick vid screening av titlarna, eller hade irrelevant syfte. 

Samtliga studier utvärderade effekter av ett MBSR-program kvantitativt genom olika 

frågeformulär (se Bilaga 1) för att undersöka effekter på studerade variabler. Således baseras 

analysen i översikten endast på kvantitativa data, där påvisad effekt för variabler inom 

respektive tema redovisas som påvisad signifikant effekt eller avsaknad av signifikant effekt. 

 

 

Analys och databearbetning 
Analys av de utvalda artiklarna har inspirerats av Whittemore & Knalf (2005). Artiklarna 

lästes noggrant och bearbetades därefter på ett systematiskt vis genom att studiernas variabler 

och resultat, sammanfattades studie för studie. Data reducerades på så vis och gjordes 

överskådlig för vidare analys.  

Samtliga variabler jämfördes mot varandra och färgkodades för att lättare kunna identifiera 

likheter och skillnader studierna emellan. Exempelvis fick variabeln depression färgen orange 

i alla studier och oro färgen blå. Antal variabler med samma färg antecknades och liknande 

variabler grupperades (till exempel psykologiska variabler) för att slutligen bilda teman som 

var relevanta för syftet (se Tabell 2). Inom varje tema sammanställdes resultatet av vilka 

effekter (signifikant effekt eller ingen effekt) MBSR hade haft på respektive variabel. Antal 
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studier som studerat en specifik variabel antecknades liksom hur många studier som fått en 

signifikant hälsofrämjande effekt eller avsaknad av effekt på respektive variabel efter 

genomgått MBSR-program (se Tabell 2). De teman som identifierades var mindfulness, 

stress, psykisk hälsa samt emotionell hälsa och presenteras under resultatdelen. 

 

Tabell 2. Exempel på analys: variabler som bildade temat psykisk ohälsa 
Variabel Antal 

studier 

Signifikant 

positiv 

hälsoeffekt 

Färgkod Kategori Tema 

Depression 4/10 3/4  Orange Psykologisk 

variabel 

Psykisk hälsa 

Oro 3/10 2/3 Blå ” ” 

Mental distress 2/10 2/2 Gul ” ” 

Positiv psykisk 

hälsa 

1/10 1 Grön ” ” 

 

 
 

Resultat 

De 10 artiklar som ingår i litteraturöversikten sammanfattas och redovisas i Tabell 3. 

Studerade variabler (effekter av MBSR) presenteras i tabellen på engelska för att minska bias 

av översättning vid analys. Funna teman och samband mellan studierna presenteras därefter 

på svenska som underrubriker efter tabellen.  
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Tabell 3.  Översiktstabell av artiklar. (Frågeformulär* = se Bilaga 1) 

Författare, 

År, Land 

Titel Deltagare 

antal/urval 

Studiemetod Resultat 

(Effekter) 

Slutsats 

(1.)  

de Vibe, M., 
Solhaug, I., 
Tyssen, R., 
Friborg, O., 
Rosenvinge, J. 
H., Sorlie, T. 
& Bjorndal, 
A. 

(2013) 

Norge 

Mindfulness 
training for 
stress 
management: 
a randomized 
controlled 
study of 
medical and 
psychology 
students. 

288 studenter 

(Medicin/  
Psykologi) 

MBSR: n =144 

K: n = 144 

M ålder: 23 

F: 76 % 

M: 24 % 

RCT 

7 v. MBSR 

7 frågeformulär * 

Pre-test & post-
test v.9 

Variabler: mental 
distress, study 
stress, burnout, 
subjective well-
being & 
mindfulness facets 

 

Signifikant effekt 
endast hos kvinnor. 

Måttlig effekt: 
mental distress  

Liten effekt: 
subjective well-
being & ”non-
reacting”  

Minskad study- 
related stress & 
”non-judging”  

Ingen effekt på 
burnout 

Kvinnliga 
studenter 
upplevde 
signifikanta 
positiva 
förbättringar i 
mental distress, 
studierelaterad 
stress, subjektivt 
välmående & 
mindfulness efter 
deltagande i 
MBSR-
programmet. 

(2.) 

Song,Y.& 
Lindquist, R. 

(2015).  

Sydkorea 

Effects of 
mindfulness-
based stress 
reduction on 
depression, 
anxiety. Stress 
and 
mindfulness in 
Korean 
nursing 
students. 

44 
sjuksköterske-
studenter 

MBSR: n= 21 

K: n = 23 

M ålder: 19.6  

F = 81 %  

M = 19 % 

RCT 

8v. MBSR 

2 frågeformulär* 

Pre-test & post-
test vid avslut 

Variabler: 
depression, 
anxiety, stress & 
mindfulness 

MBSR deltagare 
visade signifikant 
minskning av 
stress, depression 
& anxiety samt 
ökning av 
mindfulness  

 

 

MBSR var 
effektivt för att 
minska stress, 
depression & oro 
samt öka 
mindfulness. 
Metoden ses som 
lovande för 
prevention av 
mild depression, 
oro & stress samt 
för att öka 
mindfulness. 

(3.) 

Barbosa, P., 
Raymond, G., 
Zlotnick, C., 
Wilk, J., 
Toomey, R. & 
Mitchell, J.  

(2018)  

USA  

Mindfulness-
Based Stress 
Reduction 
Training is 
Associated 
with Greater 
Empathy and 
Reduced 
Anxiety for 
Graduate 
Healthcare 
Students. 

28 studenter 
inom olika 
hälso- & 
sjukvårds-
program; 
läkarassistent, 
arbetsterapi, 
fysioterapi, 
medicinsk 
fotvård, 
sjuksköterska 

MBSR: n = 13 
K: n = 15 

M ålder = 26.6  

F = 92.3% 

M = 7.7 %     

Icke-
randomiserad 
experimentell 
design med 
matchad 
kontrollgrupp 

8v. MBSR 

3 frågeformulär* 

Pre-test & post-
test (v.0, 9 &12) 

Variabler: 
anxiety, burnout 
& empathy 

 

 

Signifikant 
minskning av 
anxiety  

Signifikant ökning 
av empathy (v 9, ej 
v 12) 

Inga signifikanta 
skillnader i burnout  

 

Resultat stödjer 
bevis för att 
MBSR kan 
användas som 
intervention för 
att minska oro & 
öka empati.  
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(4.) 

van Dijk, I., 
Lucassen, 
P.L.B.J., 
Akkermans, 
R.P., van 
Engelen, 
B.G.M., van 
Weel, C. & 
Speckens, 
A.E.M.  

(2017).  

Neder-
länderna 

Effects of 
Mindfulness-
Based Stress 
Reduction on 
the Mental 
Health of 
Clinical 
Clerkship 
Students: A 
Cluster-
Randomized 
Controlled 
Trial. 

167 medicin 
studenter 

MBSR: n= 83        
F = 60% 

K: n = 84           
F = 71% 

M ålder = 23.7  

RCT i kluster 

8v. MBSR 

6 frågeformulär* 

Pre-test & post-
test (v.0, m. 
3,7,12,15 & 20 

Variabler: 
Psychological 
distress, positive 
mental health, life 
satisfaction, 
empathy, 
mindfulness skills 
& dysfunctional 
cognitions. 

Signigikanta 
förändringar:  

Liten minskning av 
psychological 
distress & 
dysfunctional 
cognitions. Måttlig 
ökning av life 
satisfaction, 
positive mental 
health & 
mindfulness skills  

Ingen signifikant 
skillnad på 
empathy. 

MBSR resulterade 
i en liten till 
måttlig förbättring 
av psykisk hälsa, 
jämfört med 
kontroll över en 
20 månaders 
period & ses som 
en potentiell 
hälsofrämjande 
intervention. 

(5.) 

Erogul, M., 
Singer, G., 
McIntyre, T & 
Stefanov, 
D.G.  

(2014).  

USA 

Abridged 
Mindfulness 
Intervention 
to Support 
Wellness in 
First-Year 
Medical 
Students 

58 medicin 
studerande 

MBSR: n=28 

K: n=30 

M ålder = 23.6 

F = 42,9% 

M = 57.1% 

RCT 

MBSR 8v. 

3 frågeformulär* 

Pre-test & post-
test (v.0 +9, m.6) 

Variabler: 
perceived stress, 
resilience & self-
compassion 

Signifikant ökning 
av self-compassion, 
minskning av 
perceived stress (ej 
efter 6 mån) 

Ingen signifikant 
skillnad i resilience  

MBSR minskar 
upplevd stress & 
ökar self-
compassion hos 
medicinstudenter 
& kan vara ett 
värdefullt verktyg 
för att öka 
välmående & 
professionell 
utveckling 

(6.) 

Amutio, A., 
Martinez-
Taboade, C., 
Hermosilla, D. 
& Delgado, 
L.C.  

(2015).  

Spanien 

Enhancing 
relaxation 
states and 
positive 
emotions in 
physicians 
through a 
mindfulness 
training 
program: A 
one-year 
study 

42 läkare  

MBSR: n= 21 

K: n=21 

M ålder = 47.3  

F = 57.1%       
M = 42.8% 

Fas 1: prospektiv 
kontrollerad 
studie.      

MBSR: 8v. 

Fas 2: Quasi-
experimentell 
design utan 
kontroll. 
Upprätthållande 
(10 mån.) 

2 fråge-formulär* 

 Pre-test & post-
test (v. 0, 9, 10m.) 

Mätning av HR  

Variabler: 
mindfulness, 
relaxation         
(inkl. positive 
emotional states.) 

Fas 1: signifikant 
ökning i 
mindfulness & 
relaxation 
dimensions.   

Signifikant 
minskning av HR. 

Starkare 
korrelationer vid 
efter 12 mån. 

(Avslappnings-
nivåer ökade runt 
30% i slut av fas 2 
jämfört med 
baseline) 

MBSR var ett 
användbart 
verktyg för att öka 
läkares nivå av 
avslappning och 
associerade 
positiva känslor. 
Resultaten 
förstärktes kraftigt 
efter 
upprätthållande av 
MBSR program i 
10 månader. 
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(7.) 

Gouda, S., 
Luong, M.T., 
Schmidt, S.   
& Bauer, J.  

(2016) 

Tyskland 

Students and 
Teachers 
Benefit from 
Mindfulness-
Based Stress 
Reduction in a 
School-
Embedded 
Pilot Study. 

29 gymnasie-
elever 

MBRS: n= 15 

K: n=14 

M ålder = 16.2 

F = 100 % 

 

29 lärare  

MBSR: n= 14 

K: n= 15 

M ålder = 45,9  

F + M = ? 

Prospektiv 
kontrollerad 
pilotstudie  

MBSR 8v.  

Elever & lärare 
separat 

11 frågeformulär*  

Pre-test & post-
test (v.0, 9, 4m.)  

Variabler: 
mindfulness, 
perceived stress, 
anxiety, 
depression, test 
anxiety, school-
related self-
efficacy, teacher-
related self-
efficacy, self-
regulation, 
emotional 
regulation, 
interpersonal 
competences, 
openness, 
creativity & work-
engagement 

 

Elever: Signifikant 
minskning i 
perceived stress. 
Ökning av self-
regulation, school 
specific self-efficacy 
& interpersonal 
competences.  

Medel positiv effekt 
på mindfulness & 
creativity samt 
minskad anxiety. 

Ej signifikant 
minskning av 
depression. 

Lärare: Signifikant 
ökning mindfulness 
& interpersonal 
competences.  

Medel positiv effekt 
på anxiety & 
emotional 
regulation. 

Ej signifikant 
minskning av 
depression & 
anxiety 

Dessa fynd bidrar 
till studier som 
undersöker 
effekter av 
mindfulness i 
skolmiljö genom 
att diskutera 
likheter och 
skillnader i 
effekter av MBSR 
hos elever & 
lärare 

(8.) 

Snippe, E., 
Dziak, J.J., 
Lanza, S.T., 
Nyklicek, I. & 
Wichers, M.  

(2017). 

Neder-
länderna  

The Shape of 
Change in 
Percieved 
Stress, 
Negative 
Affect, and 
Stress 
Sensitivity 
During 
Mindfulness-
Based Stress 
Reduction 

75 deltagare 
från allmänna 
befolkningen  

M ålder = 40,2 

F + M = ? 

Prospektiv studie 
utan kontroll 

MBSR 8v. 

Baseline test + 
dagliga online 
frågor 

Variabler: 
perceived stress, 
negative affect & 
stress-sensitivity. 

Perceived stress & 
negative affect 
(depression, 
tension, anger, 
fatigue) minskade 
linjärt över tid & 
dagar mindfulness-
praktik 

Ej minskad stress-
sensitivity men 
minskad stress-
reactivity (olika 
definitioner) 

Studien visar hur 
effekter av ett 
MBSR program 
på upplevd stress 
& negativ affekt 
är linjär över tid i 
ett dos-respons-
förhållande 
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(9.) 

Zolnierczyk-
Zreda, D., 
Sanderson, M. 
& Bedynska, 
S.  

(2016).  

Polen 

Mindfulness-
based stress 
reduction for 
managers: a 
randomized 
controlled 
study 

144 chefer på 
mellannivå 

MBSR: n = 72 

K: n= 72 

M ålder = 42 

F = 49% 

M = 51% 

RCT 

MBSR 8v. 

4 interventions-
grupper 

4 kontroll-grupper 

4 frågeformulär* 

Pre-test & post-
test (v.0 + 3m.) 

Variabler: 
occupational 
stress, positive 
affect, negative 
affect, self-esteem 
& general health 
questions. 

Mätning av 
sjukfrånvaro 

Signifikant 
minskning av 
occupational stress, 
negative affect, 
intensitet av 
somatiska besvär 
samt sjukfrånvaro. 

Signifikant ökning 
av self-esteem & 
positive affect.  

Ingen effekt på 
frekvens av 
somatiska besvär. 

Ökat psykiskt 
välmående 

MBSR ses som en 
effektiv metod för 
att hantera 
arbetsrelaterad 
stress & stötta 
psykologiskt 
välmående på 
arbetsplatsen 

(10.) 

Dobkin, P.L., 
Bernardi, N.F. 
& Bagnis, C.I. 

(2016).  

Frankrike 

 

Enhancing 
Clinicians' 
Well-Being an 
Patient-
Centered 
Care Through 
Mindfulness 

27 kliniker: 

12 läkare,          
8 psykologer,    
3 sjuksköt.,       
2 dietister,        
1 osteopat,        
1 forsknings 
koordinator 

M ålder =46,7 

F = 76% 

M = 24% 

 

Longitudiell 
kohortstudie utan 
kontroll. 

MBSR 8v. 

6 frågeformulär*, 
2 frågeformulär*   

Pre-test & post-
test (v.0 +9) 

Variabler: 
burnout, 
depression, stress, 
meaningfulness & 
mindfulness 

Signifikant 
minskning av 
perceived stress & 
burnout. Ökning i 
meaningfulness & 
mindfulness. 

Minskning av stress 
korrelerades till 
mindre dömande 
och reaktiva 
attityder 
(mindfulness-
aspekter). 

Patienter 
rapporterar bättre 
patientmöten. 

Mindfulness har 
en direkt & 
positiv påverkan 
på klinikers 
välmående & 
ledde till bättre 
patientmöten.  
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Teman 
Samtliga studier använde sig av flertalet frågeformulär för att utvärdera effekterna av ett 

MBSR-program på olika variabler. Vissa frågeformulär återkom i flera studier men många 

använde sig av olika slags formulär i varierande mängd (se Bilaga 1.). De flesta studerade 

variablerna riktade in sig på mindfulness, påverkan på stress samt olika faktorer viktiga för 

psykisk och emotionell hälsa. Ett fåtal fysiologiska effekter studerades och presenteras nedan 

under temat stress. Artiklar som ingår i översikten samt studerade variabler och resultat 

redovisas i Tabell 3. De teman som identifierades i analysen var effekter på mindfulness, 

stress, psykisk hälsa och emotionell hälsa. Emotionell hälsa innehåller variabler som även 

påverkar den psykiska hälsan, men dessa särskildes här då variablerna är av olika karaktär. 

Resultatet av analysen presenteras nedan under varje teman. 

 

Mindfulness  
Effekten av MBSR på mindfulness utvärderades i studierna genom variabler som förmåga att 

observera och beskriva, agera i medvetenhet samt vara närvarande i nuet med attityder av 

icke-dömande acceptans och icke-reagerande (se bilaga 1. 1e, 2b & 7a). 

Sex av tio studier utvärderade variabeln mindfulness (medveten närvaro) efter genomfört 

MBSR-program. Samtliga studier genererade resultat som visade en signifikant ökning av 

mindfulness, signifikant till måttlig ökning, beroende på hur författarna valde att uttrycka 

resultaten. de Vibe et al. (2013) rapporterade att högre grad av aktivt deltagande i MBSR-

sessioner och fler dagliga mindfulness-övningar resulterade i mindre reaktivitet i olika 

situationer i livet. Gouda et al. (2016), visade en fortsatt positiv effekt på mindfulness vid 

uppföljning efter fyra månader, liksom van Dijk et al. (2017) som påvisade högre nivåer av 

mindfulness fortfarande efter 20 månader. Amutio, Martinez-Taboade, Hermosilla & Delgado 

(2015), valde som enda studie att dela upp MBSR-programmet i två faser där fas 2 bestod av 

en tio månaders period av aktivt upprätthållande av MBSR med regelbundna sessioner. 

Studien visade att effekterna av MBSR på mindfulness förstärktes över tid och var ännu 

starkare efter tio månaders praktiserande än efter avslutat MBSR-program på åtta veckor.  
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Stress 
Stress, upplevd stress, studierelaterad stress samt arbetsrelaterad stress var de variabler av 

stress som undersöktes i de olika studierna, där sju av tio studier utvärderade variabeln i 

någon form. En signifikant minskning av stress påvisades hos samtliga studier utom Gouda et 

al. (2016), där minskningen av stress endast var signifikant hos elever men ej hos lärare, samt 

de Vibe et al. (2013) som endast visade en signifikant minskning av studierelaterad stress hos 

det kvinnliga könet. Stresskänslighet och stressreaktivitet är liknande variabler och kan 

definieras på olika sätt (Snippe, Dziak, Lanza, Nyklicek & Wichers, 2017). Stresskänslighet 

definierad som negativ känslorespons på upplevd stress, undersöktes av Snippe et al. (2017) i 

en studiepopulation bland den generella befolkningen i Nederländerna. Ingen signifikant 

minskning av stresskänslighet påvisades efter genomfört MBSR-program. En signifikant 

minskning av stressreaktivitet, definierat som upplevd stress av yttre dagliga företeelser, 

påvisades dock. 

Andra undersökta variabler i studierna som kan kopplas till stress var nivå av avslappning och 

utbrändhet (burnout). Utbrändhet utvärderades i tre studier varav två inte såg någon 

signifikant minskning. Amutio et al. (2015) visade i deras studie en signifikant ökning av 

avslappning och associerade positiva känslotillstånd som frid, positiv energi, optimism, glädje 

och acceptans efter avslut av en åtta veckors MBSR kurs. Efter tio månaders aktivt 

upprätthållande av MBSR-sessioner hade nivåer av avslappning ökat med cirka 30 %.  

Ett fåtal fysiologiska variabler som kan kopplas till stress studerades, där MBSR visade sig ha 

en positiv effekt. Amutio et al. (2015) adderade en fysiologisk dimension till sin studie på 

avslappningsnivåer, genom att före och efter varje MBSR-session mäta HR (Heart Rate). 

Mätningarna visade en signifikant minskning av HR, en minskning som blev ännu större efter 

10 månaders upprätthållande av MBSR-sessioner. En studie om arbetsrelaterad stress 

undersökte intensitet och frekvens av 30 vanligt förekommande somatiska besvär som 

huvudvärk, insomnia, magsmärtor och hjärtklappning etc. (se Bilaga 1. 9d), visade en 

signifikant minskning av intensiteten av somatiska besvär men inte av frekvensen efter 

MBSR. Samtidigt påvisades en signifikant minskning av sjukfrånvaro (Zolnierczyk-Zreda, 

Sanderson, & Bedynska, 2016). 
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Psykisk hälsa 
I temat psykisk hälsa ingår variablerna depression, oro, mental distress* samt positiv psykisk 

hälsa. (*Mental distress härleder till den engelska termen mental distress och är en bred term 

som rymmer olika psykologiska symptom, exempelvis oro, förvirring, ilska eller depressivitet 

utan att man har en klinisk diagnos (Mental distress, 2016)). 

Effekter av MBSR på depression undersöktes i fyra av tio studier där tre av fyra studier visade 

en signifikant minskning av depression. Tre av studierna undersökte variabeln oro varav två 

visade signifikant minskning. Två av tio undersökta artiklar studerade mental eller 

psykologisk distress och visade signifikant minskning av distress i varierande grad. Positiv 

psykisk hälsa undersöktes av van Dijk et al. (2017) som visade att MBSR hade en signifikant 

positiv effekt på den psykiska hälsan i en population av medicinstudenter. Studien mätte även 

variabeln dysfunctional cognitions som innehåller faktorer relaterade till individers sårbarhet 

att utveckla psykiska sjukdomar (Se bilaga 1. 4f). Även här sågs en signifikant minskning i 

studiepopulationen (van Dijk et al.). The Self-Compassion Scale mäter psykisk hälsa och 

välmående (Se Bilaga 1. 5b). Erogul, Singer, McIntyre & Stefanov (2014) visade en 

signifikant ökning av self-compassion som effekt av MBSR.  

 

Emotionell hälsa 
Emotionell hälsa kan påverkas av och mätas genom en mängd olika variabler. Under detta 

tema sammanställs de variabler som kan relateras till känslomässiga aspekter av hälsa som de 

utvalda studierna valt att undersöka.  

Effekten av MBSR på positiva känslotillstånd undersöktes i två studier som visade en 

signifikant ökning av positiva känslor. Två studier undersökte negativa känslotillstånd, även 

dessa visade en signifikant förbättring av känslotillstånden. van Dijk et al. (2017) mäter 

emotionellt välmående som en del av undersökningen av mental hälsa genom Mental Health 

Continuum – Short Form (se Bilaga 1.4b), och visar en signifikant ökning av välmåendet som 

effekt av MBSR. Gouda et al. (2016) visade i sin studie att MBSR påverkade emotionell 

reglering signifikant i positiv riktning hos lärare och uttrycker att det skett en utveckling av 

emotionell kompetens hos eleverna. Om denna är signifikant eller ej framgår inte av artikeln. 

The Resilience Scale (RS) mäter förmågan att anpassa sig till och återetablera känslomässig 

balans efter motgångar (se Bilaga 1. 5c). Erogul et al. (2014) visar ingen ökning av resilience 

vilket motsäger resultat från Gouda et al. (2016). Två av tio studier studerar förmåga att känna 
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empati där Barbosa et al. (2018) visar en signifikant ökning medan van Dijk et al. (2017) inte 

påvisar någon effekt på empati. Erogul et al. (2014) visar en signifikant ökning av self-

compassion vilket inbegriper bland andra olika nivåer av self-kindness, self-judgement och 

empati för andra (Se Bilaga 1, 5a). En signifikant ökning av tillfredsställelse med livet påvisas 

av van Dijk et al. (2017), medan Dobkin et al., (2016) visar en signifikant ökning av känslan 

av meningsfullhet, två variabler som påverkar känslomässigt välmående. de Vibe et al. (2013) 

påvisar dessutom en liten men signifikant effekt på subjektivt välmående som effekt av 

MBSR, genom Subjective Well-being Scale, som bland annat mäter positiv och negativ affekt 

(se Bilaga 1. 1d.). 

 

Sammanfattning resultat 
Samtliga studier visar hur MBSR-programmet ger positiva effekter på hälsan i form av 

förbättrad stresshantering, samt bättre psykisk och emotionell hälsa. Mindfulness ökar och 

påverkar förmågan att hantera stress och hur man relaterar till sig själv, omgivningen och 

omständigheter i livet genom bland annat mer medveten närvaro, mindre reaktivitet, mindre 

dömande och mer acceptans i olika vardagssituationer. En signifikant minskning av stress 

påvisas i samtliga studier utom en. Vad gäller utbrändhet visade två av tre ingen signifikant 

minskning efter åtta veckor MBSR. Positiva effekter ses på psykisk ohälsa där en 

övervägande andel studier såg signifikant effekt på depression och oro. Positiva effekter ses 

även på variabler viktiga för emotionell hälsa. MBSR ses som en lovande förebyggande och 

hälsofrämjande metod för bland annat hantering av stress och psykisk ohälsa som exempelvis 

mild oro och depression, bland generell befolkning och i miljöer i samhället som skola, 

universitet och olika arbetsplatser.  

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Studiedesignen som inspirerats av Whittemore & Knafl, (2005) hade tydliga fördelar då olika 

variabler kunde sammanställas från olika källor och på så sätt ge en mer nyanserad förståelse 

för vilka effekter ett MBSR-program kan ha på hälsan. Analysmetoden var passande då de 

kvantitativa variablerna lätt kunde kategoriseras i grupper så att teman relevanta för syftet 
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framträdde. Kvalitativa studier hade dock kunnat tillföra en mer beskrivande dimension till 

resultatet, om sådana funnits bland sökresultatet.  

Litteraturöversikten har utförts på mycket begränsad tid vilket kan ha påverkat val av 

sökstrategi samt skriftlig redovisning av litteraturöversikten. Då intentionen var att studera 

effekter av MBSR i friska studiepopulationer i ett samhälleligt perspektiv gjordes inga 

avgränsningar gällande ålder, kön, arenor eller hälsotillstånd bland sökorden för att inte 

utesluta viktiga resultat, vilket komplicerade sökprocessen. Sökorden effects och stress* i 

kombination med MBSR genererade en stor mängd irrelevanta resultat då den mesta 

forskningen på effekter av MBSR har gjorts i olika medicinska och kliniska sammanhang. 

Sökorden hade kunnat bearbetas och utvecklats mer, för att begränsa och reducera 

sökresultaten, exempelvis genom att lägga till sökord relaterade till hälsotillstånd i 

studiepopulation och arenor i samhället. Frågan är dock hur alla tänkbara friska populationer i 

samhället i förhand kan definieras, utan att viktiga studier exkluderas? Att enbart använda 

friska populationer som sökord kan tänkas exkludera olika studiepopulationer. En noggrann 

analys av möjliga friska populationer hade då behövt gjorts innan sökning av artiklarna. 

Kanske var ett samhälleligt perspektiv för stort för denna typ av arbete och tillgänglig 

disponerbar tid? Undersökningen borde därför ha begränsats till en specifik arena och 

studiepopulation.  

Sökorden genererade relativt många träffar vilket gjorde det svårt att få en snabb överblick 

över resultatet. Genom manuell screening av titlar och noggrant antecknande av relevanta 

artiklar kunde dock studier på icke friska och icke relevanta studiepopulationer relativt enkelt 

sållas bort, då medicinska och kliniska studiesammanhang tydligt framträdde bland titlarna. 

Valet att använda den vedertagna förkortningen av mindfulness based stress reduction, 

MBSR, var nödvändig för att sålla bort ett ohanterbart stora antal studier relaterade till icke 

relevanta mindfulness-metodologier. MBSR förekommer dock som förkortning och 

nyckelord i alla studier relaterade till mindfulness based stress reduction, därför är det inte 

troligt att viktiga studier kan ha missats av den anledningen. 

En artikel valdes ut trots att den var en pilotstudie på grund av två unika studiepopulationer 

inom en unik arena. Studien upplevdes dock komplex, och vissa resultat svåra att få en 

överblick över, samt att några resultat avviker från andra studier i vissa avseenden. Studien 

använde sig av ett stort antal frågeformulär som inte används i andra studier, frågan är vilken 

specificitet och sensitivitet dessa frågeformulär har och om det går att lita på resultatet? 
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Slutsatsen av detta är att det kan vara bättre att exkludera pilotstudier i liknande 

litteraturöversikter, då pilotstudier ofta utvärderar en studiemetod, vilket kan ha effekt på 

studiens resultat (Bryman, 2011). Ytterligare en studie visade sig i efterhand vara en 

pilotstudie då det inte framkom förrän under diskussionen, denna studie liknade dock mer 

övriga studier i struktur, resultat och kvalitet och upplevdes mer trovärdig. 

All forskning bör genomföras med beaktande av allmänt vedertagna etiska principer, 

grundregeln för forskning på människor är att alltid visa hänsyn till deltagarnas rättigheter och 

intressen (Denscombe, 2004). Studierna som analyserades i denna litteraturöversikt har 

granskats och erhållit etiskt godkännande av etisk forskningskommitté eller gjort etiska 

överväganden. Inga konkurrerande intressen har heller påvisats. Deltagandet i 

orginalartiklarna är baserade på frivillighet och alla deltagare har lämnat skriftligt samtycke i 

enlighet med samtyckeskravet (Bryman, 2011). Samtliga artiklar sparas och arkiveras 

elektroniskt i tio år. Författaren har strävat efter att vara neutral i sin analys, vara medveten 

om effekten av egen förförståelse och intresse för ämnet mindfulness, att återge, citera och 

referera korrekt samt redovisa källor som talar både för och emot den egna ståndpunkten. 

Artiklar med relevant innehåll har valts ut och inga artiklar har valts bort på grund av 

avvikande resultat. 

 

 

Resultatdiskussion 
MBSR har i många tidigare studier visat sig vara effektivt vid olika smärttillstånd samt 

fysiska och psykiska sjukdomar och diagnoser (Grossman et al., 2003; Chiesa & Serretti, 

2009).  Mindre uppmärksamhet har dock riktats mot möjliga fördelar hos friska populationer 

(Chiesa & Serretti, 2009). Syftet med denna litteraturöversikt var därför att studera effekter av 

MBSR i friska populationer, för att få kunskap om effekter i dessa populationer. Samtliga 

artiklar i denna litteraturöversikt visar att MBSR har positiva effekter på hälsa och variabler 

som kan påverka eller påverkas av stressrelaterad ohälsa åtminstone i det korta perspektivet. 

Överlag ses positiva effekter som ökad mindfulness, minskad stress samt förbättrad psykisk 

och emotionell hälsa, vilket stöds av bland annat Chiesa & Serretti som visar att MBSR har en 

positiv effekt på stressreducering, depression och oro samt på ältande tankar, empati och self-

compassion i friska populationer. 
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Mindfulness, stress samt psykisk och emotionell hälsa är tätt förknippade teman som 

interagerar med varandra, där MBSR kan sägas vara en metod för att uppnå mer medveten 

närvaro, mindfulness, och minska upplevelsen av stress. Mindfulness benämns ofta som den 

specifika aktiva ingrediensen i MBSR, men fortfarande har detta inte kunnat fastställas med 

säkerhet (Chiesa & Serretti). Samtliga studier som undersökte mindfulness i denna översikt, 

visade att MBSR signifikant ökade mindfulness vilket överensstämmer med resultat från 

Chiesa & Serretti. Studierna är heterogena och de använder olika frågeformulär för 

utvärdering av interventionen, som gör att det inte går att jämföra resultaten med varandra. 

Samtidigt är många studier utförda på sjukvårdspersonal med förförståelse kring 

stressproblematiken, vilket kan ha påverkat sättet man svarat på enkäterna. de Vibe et al. 

(2013) diskuterar hur MBSR påverkar kvinnliga studenter att med ökad medveten närvaro 

inta en mer accepterande och reflekterande attityd istället för att reagera automatiskt på inre 

och yttre stimuli. Genom den mekanismen kan MBSR och mindfulness göra att stress lättare 

kan hanteras liksom psykisk och emotionell balans upprätthållas. Mindfulness kan sägas vara 

ett medel som kan göra det lättare att hantera reaktioner av stress vilket har betydelse för 

övriga teman i denna översikt, medan MBSR kan sägas vara metoden för att förmedla 

mindfulness.  

Mindfulness skulle även kunna fungera som en buffert mot upplevelser av stress i skolmiljö 

vilket Gouda et al. (2016) diskuterar i sin studie om stress hos gymnasieelever. Deras studier 

visar att MBSR och mindfulness skulle kunna vara viktiga metoder för att hantera stress även 

hos yngre populationer. Dobkin et al. (2016) menar att mer medvetenhet om tankemönster, 

känslor och kroppsreaktioner som orsakas av påfrestande eller stressande situationer, kan 

skapa pauser där individer själva kan välja hur de ska reagera på det mest passande sättet. 

Medveten närvaro är på så vis en viktig förmåga som kan minska omedvetna reaktioner vilka 

kan ha negativa effekter på hälsan, såväl stressrelaterad ohälsa som psykisk och emotionell 

hälsa. 

Stress i olika former är vanligt förekommande idag och sjukskrivningar på grund av svår 

stress ökar mest av alla sjukskrivningar enligt Försäkringskassan (2016). Stressrelaterad 

ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och det finns ett stort behov av hälsofrämjande 

interventioner i samhället, och åtgärder i arbetsmiljön som orsakar stress på arbetsplatsen och 

i skolan, för att motverka utvecklingen. Detta skapar även ett behov av att utvärdera olika 

metoder som kan vara lämpliga för att motverka stress i samhället. Denna litteraturöversikt 

visar i sin sammanställning av studier att MBSR kan vara en effektiv metod för att minska 
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stress inom arenor som skola, universitet och hos olika yrkesgrupper vilket styrks av tidigare 

studier (Chiesa & Serretti, 2009). Fler studier på barn och ungdomar i skolmiljö behövs för att 

öka kunskapen om hur MBSR påverkar dessa grupper.  

Varierade effekter sågs vad gäller svår stress som utbrändhet där två av tre studier inte såg 

någon effekt av MBSR. Även Chiesa & Serretti (2009) nämner i sin studie att inga 

signifikanta skillnader sågs vid svår stress. Detta skulle kunna betyda att MBSR inte är en 

lämplig metod vid svåra stresstillstånd eller att det krävs längre tid än åtta veckor för att 

MBSR ska ge signifikant effekt i sådana fall. Fler studier som utvärderar effekten av MBSR 

på utbrändhet och utmattningssyndrom krävs för att få svar på dessa frågor. Stressrelaterad 

ohälsa visar sig ofta i form av både psykiska och emotionella symptom. Denna 

litteraturöversikt såg överlag positiva effekter av MBSR på variabler som påverkar psykisk 

och emotionell hälsa. Höga stressnivåer och negativa känslor är kända riskfaktorer för psykisk 

ohälsa (Snippe et al., 2017), vilket visar att dessa variabler interagerar med varandra. Snippe 

et al. (2017) visar dessutom ett samband mellan effekter av MBSR på stress och negativa 

känslomönster, och menar att negativa känslor kan vara en följd av och triggas av upplevelser 

av stress.  

Regelbundenhet och aktivt deltagande lyfts i flera av studierna fram som viktiga komponenter 

för effektiviteten av MBSR. Denna effekt syntes tydligt efter tio månaders praktiserande av 

MBSR, då effekterna på medveten närvaro bland läkare ökade ännu mer än efter åtta veckors 

program (Amutio et al., 2015) Effekten på avslappningsnivåer ökade dessutom efter tio 

månader med hela 30 %, vilket är en anmärkningsvärd god effekt på stressreducering. Chiesa 

& Serretti (2009) efterlyser dock fler kontrollerade studier som undersöker långtidseffekten 

av MBSR hos friska individer, genom till exempel uppföljning efter ett år eller längre, eller 

studier på långtidsutövare av MBSR.  

Att beskriva effekter av ett MBSR-program på stress i friska populationer har 

folkhälsovetenskaplig relevans då MBSR visat lovande effekter på stressreducering och 

förbättrad psykisk hälsa. Forskning och praktiskt folkhälsoarbete går hand i hand inom 

folkhälsovetenskap och ger de kunskaper som behövs för att det praktiska folkhälsoarbetet i 

samhället ska vara baserat på vetenskapliga grunder (Pellmer et al., 2015). Att utvärdera olika 

metoder som kan främja hälsa och förhindra sjukdom är en därför viktig del i 

folkhälsovetenskapligt arbete för att kunna implementera effektiva hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande interventioner i samhället. Folkhälsomyndigheten (2018a) ser 
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sjunkande skolprestationer och utbredd stress som indikator på en skola som fungerar allt 

sämre i sin helhet och ser skolan som en bidragande faktor till ökningen av psykisk ohälsa hos 

barn och ungdomar. Speciellt stressdrabbade yrkesgrupper ses främst inom kvinnodominerade 

yrken som lärare i grundskolan, hälso- och sjukvårdspersonal, förskolelärare och 

fritidspedagoger, vilka oftast har sin anställning inom kommuner och landsting 

(Socialstyrelsen, 2009). Ett särskilt behov av stressförebyggande och motverkande 

interventioner finns därför inom skolmiljö och hos särskilt stressdrabbade yrkesgrupper. 

 

Slutsats 
Studier visar att MBSR kan vara en effektiv metod för att motverka stressrelaterad ohälsa 

samt främja psykisk och emotionell hälsa bland friska populationer inom olika arenor i 

samhället i det korta perspektivet. Mindfulness är ett medel som ökar medveten närvaro och 

kan bidra till minskad reaktivitet på inre och yttre stimuli. På så sätt kan MBSR och 

mindfulness göra att stress lättare kan hanteras och psykisk och emotionell balans 

upprätthållas. 

Fler forskningsstudier välkomnas på olika friska studiepopulationer i samhället för att öka 

kunskapen om effekter av MBSR där. Särskilt efterfrågas studier på barn och ungdomar då 

MBSR skulle kunna vara en intressant hälsofrämjande metod i skolmiljö. Utveckling av 

interventionsstudier för prevention i särskilt stressdrabbade miljöer i Sverige, som skola och 

stressdrabbade yrkesgrupper inom kommuner och landsting, skulle kunna föra det praktiska 

folkhälsoarbetet framåt i kampen mot stressrelaterad ohälsa i samhället. MBSR skulle till 

exempel kunna integreras som en del av det hälsofrämjande arbetet i kursplanen för Idrott och 

hälsa i grundskolan, för att förebygga ohälsosam stress hos barn och ungdomar. Uppföljning 

med MBSR-sessioner skulle därefter kunna ske med jämna mellanrum under gymnasiet för 

att ytterligare öka den positiva effekten. 
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Bilaga 1. Sammanställning av frågeformulär 
Artikel 

nr 

Använda frågeformulär Noteringar 

1. a. General Health Questionnaire (GHQ 12) 

b. Maslash Burnout Inventory (MBI) 

c. Perceived Medical School Stress (PMSS) 

d. Subjective Well-being Scale (SWB)  

e. Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) 

a. Mental distress 

b. Student burnout 

c. Study stress 

d. Subjective well-being 

(cognition, positive affect & 

negative affect) 

e. Mindfulness (The ability to 

observe and describe, act 

with awareness, to be fully 

present with an attitude of: 

non-judgement & non-

reacting) 

2. a. Depression, Anxiety and Stress Scale – 21 

(DASS-21) 

b. Mindfulness Attention Awareness Scale 

(MAAS) (Korean version) 

b. Present awareness, 

concentration, non-

judgemental acceptance & 

de-centered attention) 

3. a. Burns anxiety Inventory (BAI) 

b. Jefferson Scale of Physician Empathy (JSPE) 

c. Maslash Burnout Inventory (MBI) 

 

4. a. Brief Symptom Inventory (BSI) 

b. Mental Health Continuum - Short Form (MHC-

SF) 

c. Life Satisfaction Questionnaire (LiSat – 9) 

a. Overall psychological 

distress level, intensity of 

symptoms & number of 

symptoms  

b. Emotional, psychological 
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d. Jefferson Scale of Physician Empathy (JSPE) 

e. Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) 

f) Irrational Beliefs Inventory (IBI) 

& social well-being 

f. Faktorer relaterade till en 

persons sårbarhet att utveckla 

psykisk sjukdom. (Worrying, 

rigidity, need for approval, 

problem avoidance &  

emotional irresponsibility. 

5. a. Perceived Stress Scale (PSS) 

b. Self-Compassion Scale (SCS) 

c. Resilience Scale (RS) 

b. Mental well-being 

associated with good 

psychological health (Self-

kindness, self-judgement, 

isolation, mindfulness, over 

identification  & 

compassion/empathy for 

others) 

6. a. Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) 

(Spanish version) 

b. Smith Relaxation States Inventory (SRSI – 3) 

b. Basic relaxation, positive 

energy, mindfulness & 

transcendence  

7. a. Freiburg Mindfulness Inventory (FMI) 

b. Perceived Stress Questionnaire (PSQ) 

c. Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

d. Test Anxiety Inventory (TAI) 

e. General Self-efficacy Scale (SES – G) 

f. Self-Regulation Scale (SRS)  

g. Emotion Regulation Skills Questionnaire 

(ERSQ) 

h. Inventory of Interpersonal Problems (IIP-D) 

a. Mindfull presence & non-

judgmental acceptance 

b. Worries, tension, joy & 

demands 

e. School-Related Self-

Efficacy & Teacher Self- 

Efficacy 

f. Attention control in goal 

pursuit, attention- and 

emotion regulation 

g. Coping with negative 
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i. Openness to Experience Scale (i NEO Fife-

Factor Inventory (NEO-FFI)) 

j. Test for Creative Thinking – Drawing Production 

(TSD-DP) 

k. Utrecht Work Engagement Scale 

 

emotions (awareness, 

sensations, clarity, 

understanding, modification, 

acceptance, resilience, self-

report & readiness to 

confront distressing 

situations 

h. Relational difficulties ( 

domineering, vindictive, 

cold, socially avoidant, non-

assertive, exploitable, overly 

nurturant & intrusive 

i. Curiosity, creativity & 

readiness to engage in new 

or unusual experiences 

 

8. a. Perceived Stress – experience of the day on five 

point Likert Scale 

b. Profile of Moods Scale (POMS- SF) 

b. Depression, tension, 

anger, fatigue 

9. a. Occupational Stress Indicator (OSI-2) 

b. Bradburn´s Affect Experience Index (AEI) 

c. Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES)(Polish 

version) 

d. Health Questionnaire (HQ) 

a. Work-demands, 

managerial role demands, 

social relations, work/family 

conflicts, responsibility, daily 

hassels, promotion and 

organizational climate 

b. Positive affect & negative 

affect 

c. Overall evaluation of 

worthiness as a human being 
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d. Subjectively perceived 

physical health. 30 common 

somatic problems 

10. a. Perceived Stress Scale – 10 (PSS) 

b. Beck Depression Inventory II (BDI) 

c. Sense of Coherence 

d. Maslash Burnout Inventory (MBI) 

e. Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ 

f. Rochester Communication Rating Scale  

g. Roter Interation Analysis System (RIAS) 

 

c. Comprehensibility, 

manageability & 

meaningfulness 

d. 3 components of burnout; 

emotional exhaustion, 

cynicism or 

depersonalization from 

patients & sense of lowered 

personal accomplishment. 

(f. & g. utvärdering av 

patientrelation) 

Bilaga 1. Redovisar respektive studies frågeformulär. Beskrivningar är hämtade från 

respektive numrerade artikel (se Tabell 2.) 
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