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Inledning: Samhället utvecklas och ställer allt högre krav på den enskilde individen som kan 

leda till ökad stressnivå. Långvarig stress kan leda till allvarliga folkhälsosjukdomar såsom 

utmattningssyndrom och depression. För att kunna påverka stressens negativa betydelse för 

hälsan är det viktigt att belysa behandlingsalternativ såsom meditation/mindfulness som kan 

inkluderas i vardagen. 

Syfte: Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka vilka vetenskapliga belägg som 

finns om hur meditation/mindfulness kan hjälpa individer att hantera och reducera stress och 

på så sätt öka välbefinnandet och hälsan. 

Metod: Metoden är en litteraturstudie vilket innebär att artiklarna som ingår i studien har 

kritiskt granskats i en litteraturgenomgång. Tio artiklar ingår i studien som delats in i fyra 

teman som redovisas i resultatet. 

Resultat: Meditation/mindfulness kan vara effektiva metoder att hantera och reducera stress 

med, men alla studier var inte lika övertygande. Resultatet är indelat i fyra olika teman, 

positivt med meditation/mindfulness, tvivel om meditation/mindfulness effektivitet, 

mindfulness-based stress reduction (MBSR) och onlineprogram. Gällande 

meditation/mindfulness antydde några studier att det kan öka välbefinnandet och minska 

stress. Medan andra var mer osäkra på dess fördelar. Mindfulness-based stress reduction 

(MBSR) visade på tydligare resultat gällande stressreduceringsprogram och likaså 

onlineprogram. MBSR kan användas av både sjuka och friska människor. Onlineprogram är 

effektiva både kostnadsmässigt och att individen kan nå programmen var som helst. 

Diskussion: Det fanns inte lika tydliga belägg för meditation/mindfulness effektivitet vid 

stresshantering som förväntat. Alla studier var inte överens om att det hade någon effekt men 

trots tvivel vill de forska mer innan de utesluter det som en bra metod. Hur effektivt det är för 

en individ kan variera för att programmen kräver träning, förståelse och förtroende. 

Meditation/mindfulness hjälper inte alla individer att hantera sin stress, men för vissa gör den 

det och för andra kan vara en bra metod i väntan på att få professionell hjälp. 

 

Nyckelord: Stress, hälsa, meditation, mindfulness och stressreduceringsprogram. 



 
 

Abstract 
Title: Manage and reducing stress with meditation/mindfulness  

Department: School of Life Sciences, University of Skövde 

Course: University Diploma Project in Public Health Science, 7.5 ECTS 

Author: Thorn, Sara; Wistrand, Nicole 

Supervisor: Jasmin Müller 

Pages: 24 

Month and year: May 2017 

_____________________________________________________________________ 

 

Introduction: The society develops and sets high standards on individuals and that make the 

stress increase. Long-term stress can lead to public health diseases such exhaustion syndrome 

and depression. To provide stress’s negative effect on health there is a need of reducing 

programs and interventions such meditation/mindfulness that can be included in the everyday 

life. 

Aim: The aim of this literature study is to investigate what scientific evidence exists about 

how meditation / mindfulness can help individuals manage and reduce stress, and then 

increase well-being and health. 

Methods: The method is a literature study, which means that the articles that are included in 

the study have been critically reviewed in a literature review. Ten articles are included in this 

study and they are divided into four themes that are reported in the result. 

Results: Meditation / mindfulness can be effective methods of managing and reducing stress, 

but all studies were not assured. The result is divided into four different themes, positive with 

meditation / mindfulness, doubts about meditation / mindfulness efficiency, mindfulness-

based stress reduction (MBSR) and online programs. Some studies suggested that it could 

increase well-being and reduce stress. While others were uncertain of its benefits. 

Mindfulness-based stress reduction (MBSR) showed clearer results about stress reduction 

programs and online programs. MBSR can be used by both sick and healthy people. Online 

programs are effective both cost-effectively and that the individual can reach the programs 

from home. 

Discussion: There was not as clear evidence of meditation/mindfulness effectiveness in stress 

management as expected. All studies did not agree that it had any effect but in spite of doubt, 

more research is needed before ruling out as a good method. How effective it is for an 

individual may vary because the programs require training, understanding and trust. 

Meditation/mindfulness doesn’t help every individuals to manage their stress, but for some it 

does and for some it may be a good method while waiting for professional help. 

Keywords: Stress, health, meditation, mindfulness and stress reducing programs. 

 



 
 

Innehållsförteckning 

Inledning ........................................................................................................... 5 

Vad är stress? ............................................................................................................................. 5 

Effekter av stress och dess relation till folkhälsosjukdomar .............................................. 6 

Vad är meditation? .................................................................................................................... 6 

Vad är mindfulness som meditationsteknik? ........................................................................ 6 

Syfte .................................................................................................................. 7 

Metod ................................................................................................................ 8 

Design .......................................................................................................................................... 8 

Datainsamling och urval .......................................................................................................... 8 

Databearbetning/analys ......................................................................................................... 10 

Etiska aspekter ........................................................................................................................ 10 

Resultat ........................................................................................................... 10 

Positivt med meditation/mindfulness ................................................................................... 13 

Tvivel om meditation/mindfulness effektivitet ................................................................... 14 

Mindfulness-based stress reduction (MBSR) ...................................................................... 15 

Onlineprogram ........................................................................................................................ 16 

Diskussion ....................................................................................................... 17 

Metoddiskussion ...................................................................................................................... 17 

Diskussion av resultatet .......................................................................................................... 17 

Slutsats .............................................................................................................. 21 

Referenser ......................................................................................................... 22



5 
 

Inledning 

Samhället är idag uppbyggt på att människan och dennes handlingar hela tiden måste vara 

perfekta (Lindqvist & Billmark, 2006). Uppfostran till att vara produktiva och lönsamma är en 

faktor som kan leda till stress. Andra orsaker kan vara att inte vilja visa sårbarhet, inte prata 

om problem, vilja ligga andra till last eller att många människor har oerhört svårt att be om 

hjälp. Stress kan ge känslan av att vara fysiskt närvarande men inte alls medvetet närvarande 

(Lindqvist & Billmark, 2006). Kroese (2008) förklarar att meditation är en teknik som syftar 

till kroppslig och mental avslappning och mindfulness är en meditationsteknik som syftar till 

att vara närvarande i nuet. Genom att vara fokuserad och närvarande i nuet menar Lindqvist 

och Billmark (2006) att det är svårare att uppleva stress, oro och ångest. 

 

I samband med att kraven ökar i samhället är det viktigt att individens förmåga att kunna 

hantera stress stärks (Feicht, Wittmann, Jose, Mock, Hirschhausen & Esch, 2013). När den 

upplevda stressen inte är hanterbar kan det leda till folkhälsosjukdomar såsom 

utmattningssyndrom eller depression, som är Sveriges vanligaste diagnos för sjukskrivning 

(Mangell, 2016). Stress är dessutom en stor kostnad för samhället, Statens folkhälsoinstitut 

(2013) uppskattade år 2010 att ohälsa, som stress är en del utav, kostar samhället upp till 120 

miljarder kronor per år. Den här studien undersöker om meditation/mindfulness kan hjälpa 

individer att hantera och reducera stress för att uppnå ökat välbefinnande och en god hälsa. 

Vad är stress? 

Stress är ett tillstånd som sker när inre eller yttre faktorer tolkas som något hotfullt 

(Vårdguiden, 2014). Det kan vara ett riktigt hot som att springa från ett farligt djur eller ett hot 

som individen tänker sig, något som skapar oro. Då ökar den fysiologiska och psykologiska 

handlingsberedskapen (Vårdguiden, 2014). När känslan av fara uppstår förbereder sig hjärnan 

och kroppen för kamp och försvar vilket kan leda till att pulsen och blodtrycket ökar, 

andningsfrekvensen förändras och muskelspänningen ökar (Stressakuten, 2008). Det kan ske 

på grund av fysiska stressorer, alltså det som utsätter kroppen för påfrestning som till exempel 

buller, kyla, värme, tunga lyft och sjukdomar (Cronlund, 2010). Av psykiska stressorer som 

oro, rädsla, problem i relationer till andra, otillfredsställda behov och traumatiska kriser. Det 

kan också ske genom sociala stressorer vilket omfattar olika negativa förändringar i 

omvärlden, till exempel arbetslöshet (Cronlund, 2010). 
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Effekter av stress och dess relation till folkhälsosjukdomar 

Stress kan få människor att klara av högre belastningar under en kort period men den kan ge 

konsekvenser för hälsan när den inte avtar (Stress, 2008). Det kan ge känslan av trötthet, oro, 

orkeslöshet eller att inte se någon glädje i livet. Det kan också orsaka en ökad irritation, ge en 

trötthetskänsla som inte går över med sömn, magbesvär, andnöd och svettningar 

(Stressakuten, 2008). 

 

Malmros Manfrinato (2010) menar att det inte är farligt att stressa, utan det som är farligt är 

att inte få tillräckligt med sömn och vila. Brist på återhämtning kan orsaka utbrändhet och 

mental trötthet efter bara någon vecka. Symtom som värk i muskler och leder, nedsatt 

koncentrationsförmåga och ett minne som sviker kan uppstå. Immunförsvaret försämras och 

den ökade hungern och sötsuget som kan upplevas kan dessutom leda till övervikt och 

diabetes (Malmros Manfrinato, 2010). Vid insjuknandet av stressrelaterade sjukdomar som 

exempelvis utmattningssyndrom eller depression tar återhämtningen lång tid och det kan 

orsaka en ökad stresskänslighet i hjärnan efteråt, det kan även lämna permanenta skador i 

hjärnan (Mangell, 2016). 

 

Vad är meditation? 

Meditation är ett begrepp som är svårt att definiera (Kroese, 2008). Ordet meditera har grund i 

latinet som betyder att hela och att tänka över. Det handlar om medvetenhet och närvaro. 

Under meditation stannar tiden upp för att nå sinnesro och ögonblicket blir tidlöst (Kroese, 

2008). Människan vill få mer energi och känna sinnesro. Ett missförstånd som är vanligt med 

meditation är att det är en övning som utövas en gång om dagen för att kunna slappna av, men 

meningen är att det ska mynnas ut till en livsstil genom den meditativa inställningen till allt 

som görs både under fritiden och under arbete (Kroese, 2008). 

Vad är mindfulness som meditationsteknik? 

Mindfulness står för “medveten närvaro” och har på senare år introducerats som ett sätt att 

behandla och förebygga bland annat stress. Det är en meditationsteknik som bygger på att 

individen ska kunna betrakta och styra sina tankar och reaktioner istället för att vara offer för 

dem (Cronlund, 2010). 
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Mindfulness handlar också om att se det positiva i alla situationer och personer och att 

betrakta obehagliga situationer som möjligheter att öva på att leta efter det goda (Mandrup, 

2008). Mindfulness utgörs av de tre begreppen uppmärksamhet, vakenhet och medvetenhet. 

Det handlar om att vara medveten om sig själv och nuet, att inte värdera eller döma det som 

upplevs i nuet och att ha en accepterande hållning mot sig själv och andra (Mandrup, 2008). 

En stor del för att må bra är att se på sig själv på ett bra sätt. Att se ömsint och kärleksfullt, 

eller åtminstone ha en neutral självbild (Vårdguiden, 2016). 

 

Mindfulness kan hjälpa till att släppa negativa tankar som kan skapa oro, bekymmer och 

missnöje (Vårdguiden, 2016). Psykologin har tidigare varit inriktad på negativa känslor men 

den nuvarande psykologin är även inriktad på uppmärksamhet av glädje och positiva 

uppfattningar (Feicht et al., 2013). Hjärnan har en förmåga att kunna anpassa sig, därför är det 

inte omöjligt att genom uppmärksamhetsträning lära sig finna glädje och att ha en positiv 

inställning. Hjärnan lär sig att uppmärksamma det individen mår bra av och öppnar upp 

möjligheter till ökad självkänsla (Vårdguiden, 2016). Genom ökad självkänsla är det lättare 

att möta smärta utan att fastna i den. Självkänsla ger även förståelse i att aktivt vara tröstande 

och snäll mot sig själv (Vårdguiden, 2016). 

 

Mandrup (2008) beskriver att bättre beslut tas här och nu, inte på önskemål om det som 

kommer eller irritation över något som varit. Intuitionen stärks av att minimera 

ovidkommande brus i hjärnan som tankar som rör andra situationer än just nu. Med 

förhållning till nuet blir det lättare att säga ifrån, uttrycka önskemål och markera sina gränser 

(Mandrup, 2008). Mindfulness kan även bidra till renare relationer. Mandrup (2008) menar att 

när individen förmås skilja mellan vad som är ens egna känslor, tankar och erfarenheter och 

vad som är andras blir det lättare och mindre komplicerat att förhålla sig till andra. Det bidrar 

med mer energi genom att inte ta itu med framtidens bekymmer och glädjeämnen i förskott 

eller försjunka i det förflutna och vid utsättning av stress kan mindfulness hjälpa till att 

förhålla sig till de konkreta stressfaktorerna för att kunna hantera den (Mandrup, 2008). 

 

Syfte 

Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka vilka vetenskapliga belägg som finns om 

hur meditation/mindfulness kan hjälpa individer att hantera och reducera stress och på så sätt 

öka välbefinnandet och hälsan. 



8 
 

Metod 

Design 

Metoden som används är en litteraturstudie. Forskningsprocessen börjar då alltid med en 

allmän litteraturgenomgång (Forsberg & Wengström, 2013). Det kan ses som en kritisk och 

viktig del av studien och innebär att systematiskt söka publicerad information som ska ingå i 

undersökningen. Genom litteraturgenomgången visas tidigare forskning inom det valda 

området och utifrån det beskrivs kunskapsläget och syftet med litteraturstudien som har gjorts 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

Datainsamling och urval 

Datainsamlingen har skett via sökning i databaserna PubMed och CINAHL. PubMed är en 

version av Medline men inkluderar material från olika tidskrifter och kan därför publicera 

artiklar innan Medline (Forsberg & Wengström, 2008). Den valdes för att det är en bred 

databas som huvudsakligen innehåller vetenskapliga artiklar som täcker medicin, omvårdnad 

och odontologi. CINAHL täcker områden som arbetsterapi, sjukgymnastik och omvårdnad. 

Databasen innehåller tidskrifter som inte finns i Medline (Forsberg & Wengström, 2008). Den 

valdes utifrån att den gav ett brett sökresultat, med artiklar som inte fanns i den andra valda 

databasen. 

 

Lämpliga sökord är viktigt för att kunna få fram relevant material i de valda databaserna 

(Bryman, 2012). För att sökorden skulle vara relevanta tog vi hjälp av inklusionskriterier och 

exklusionskriterier, de använda sökorden visas i tabell 1. Inklusionskriterierna för den här 

litteraturstudien är artiklar som behandlar meditation och/eller mindfulness som metod för att 

hantera och reducera stress. Artiklarna ska vara publicerade inom de tio senaste åren, vara 

skrivna på engelska eller svenska samt vara tillgängliga i fulltext utan kostnad. Flera studier 

inkluderar andra symtom på psykisk ohälsa i deras stressreduceringsprogram än stress, såsom 

ångest och depression. De studierna har inte uteslutits för att de kan ha en koppling till stress. 

Exklusionskriterierna är de artiklar som blivit exkluderade ur arbetet då syftet inte har stämt 

med ämnet, varit för gamla för tidsbegränsningen eller inte funnits tillgängliga i gratis fulltext.  
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Efter sökningar i databaserna lästes sammanlagt 46 abstract för att se om de passade syftet. 

Därefter lästes 16 artiklar i sen helhet varav 10 artiklar valdes ut för att ingå i studien. Vilka 

studier som använts på de olika sökorden och från vilken databas visas i tabell 1. De artiklar 

som exkluderades var för att de inte matchade inklusionskriterierna eller syftet. 

 

Tabell 1. Översikt av sökta artiklar  

Databas Sökord Träffar  Lästa 

abstract  

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

PubMed 

2017-05-17 

 

PubMed 

2017-05-17 

Provide stress 

AND well-being 

 

Psychological 

stress AND 

well-being 

 

42 träffar 

 

 

10 träffar 

1 abstrakt 

 

 

2 abstrakt 

1 artikel 

 

 

2 artiklar 

1 artikel 

 

 

1 artikel 

PubMed 

2017-05-16 

 

PubMed 

2017-05-17 

 

 

PubMed 

2017-05-18 

 

CINAHL 

2017-05-17 

 

CINAHL  

2017-05-16 

 

CINAHL 

2017-05-18 

 

 

How TO reduce 

stress effectively 

 

Online 

interventions on 

stress 

 

How TO provide 

stress program 

 

Stress reduction 

programs 

 

Stress reduction 

techniques 

 

NO stress 

29 träffar 

 

 

57 träffat 

 

 

 

150 träffar 

 

 

41 träffar 

 

 

696 träffar 

 

 

160 träffar 

5 abstrakt 

 

 

3 abstrakt 

 

 

 

11 abstrakt 

 

 

11 abstrakt 

 

 

8 abstrakt 

 

 

5 abstrakt 

2 artiklar 

 

 

1 artikel 

 

 

 

2 artiklar 

 

 

3 artiklar 

 

 

3 artiklar 

 

 

2 artiklar 

1 artikel 

 

 

1 artikel 

 

 

 

1 artikel 

 

 

2 artiklar 

 

 

2 artiklar 

 

 

1 artikel 
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Databearbetning/analys 

De artiklar som valdes att ingå i studien lästes flera gånger i sin helhet för att sedan 

sammanställa det viktigaste inför en analysprocess. I en analys kategoriseras data för att 

kunna identifiera teman och mönster (Forsberg & Wengström, 2013). Sammanställningen av 

artiklarna innehöll artikelns syfte, metod, resultat och slutsats. Utifrån sammanställningen 

identifierades temana positivt med meditation/mindfulness, tvivel om meditation/mindfulness 

effektivitet, mindfulness-based stress reduction (MBSR) och onlineprogram. Utifrån dessa 

teman beskrivs resultatet. 

Etiska aspekter 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver tre viktiga saker att tänka på i arbete av en 

litteraturstudie. Att de studier som används i arbetet har fått tillstånd från etisk kommitté eller 

gjort noggranna etiska överväganden. Alla artiklar som ingår i litteraturstudien ska redovisas 

och arkiveras på ett säkert sätt i 10 år. Den tredje punkten handlar om att presentera alla 

resultat i studien. Inte bara de som stödjer hypotesen utan också det som inte stödjer den. Att 

bara redovisa de artiklar som stöder forskarens egen åsikt är oetiskt. Tydligt angivna källor 

ska skrivas vid information från andra studier och det är viktigt att det som skrivs är det som 

står i studien och att det är korrekt refererat (Forsberg & Wengström, 2013). 

Resultat 

Resultatet nedan presenteras enligt de fyra teman som angavs i metoddelen 

databearbetning/analys. Varje tema har tagits fram utifrån sammanställningen av de använda 

studierna. De har tagits fram utifrån vilket program (meditation, mindfulness, MBSR eller 

onlineprogram) studierna studerat och ifall meditation/mindfulness har bevisats vara effektiva 

metoder för att hantera och reducera stress eller inte. De använda studierna visas i tabell 2 

med författare, år och plats, titel, deltagare, studiedesign och resultat. 

 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar 

Författare, år och plats Titel Deltagare Studiedesign Resultat 

     

Abelson, Khan, Liberzon, 

Erickson & Young 

Effects of perceived 

control and cognitive  

40 Kvantitativ 

studie,  

Kontrolltekniker spelar stor 

roll för att bekämpa  
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(2008). USA 

 

 

 

 

Allexandre, Bernstein, 

Walker, Hunter, Roizen & 

Morledge (2016). USA 

 

 

 

 

 

 

 

Bergen-Cico, Possemato, 

Cheon & Sanghyeon. 

USA 

 

 

 

 

 

Birnie, Speca & Carlson 

(2010). Canada 

 

 

 

 

 

 

Chiesa & Serretti (2009). 

Italien 

 

 

 

coping on endocrine 

stress responses to 

pharmacological 

activation 

 

A Web Based  

Mindfulness Stress  

Management Program 

in a Corporate Call 

Center: A 

Randomized Clinical 

Trial to Evaluate the 

Added Benefit of 

Onsite Group Support 

 

Examining the 

Efficacy of a Brief 

Mindfulness-Based 

Stress Reduction 

(Brief MBSR) 

Program on 

Psychological Health 

 

Exploring self-

compassion and 

empathy in the 

context of 

mindfulness-based 

stress reduction 

(MBSR) 

 

Mindfulness-based 

stress reduction for 

stress management in 

healthy people: a 

review and meta-

analysis 

 

 

 

 

 

161 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

119 

 

 

 

 

 

 

 

   51 

 

 

 

 

 

 

 

   671 

 

 

 

 

randomiserad 

kontroll-

studie 

 

 

Kvantitativ 

studie, data-

insamling 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ 

studie,  

kvasi-

experimental 

förtes 

 

 

 

Kvantitativ 

studie, fråge-

formulär 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

studie, 

litteratur-

studie 

 

negativa hälsoeffekter av 

stress som påverkar HPA 

 

 

 

Onlineanvändning 

resulterade i en minskning 

av upplevd stress och en 

ökning i psykiskt 

välbefinnande 

 

 

 

 

 

Mindfulness 

reduceringsprogram uppger 

signifikanta förbättringar i 

psykologiskt välbefinnande 

 

 

 

 

MBSR leder till en 

minskning av symtom på 

stress och 

stämmningsstörningar och 

en ökning av mindfulness 

och självkänsla 

 

 

MBSR kan minska 

stressnivåerna hos friska 

människor men mer 

forskning krävs. 
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Goyal et al. (2013). USA 

 

 

 

 

 

Gotink, Meijboom, 

Vernooij, Smits & 

Hunink (2016). USA 

 

 

 

 

 

 

Jayawardene, Lohrmann, 

Erbe & Torabi (2016). 

USA 

 

 

 

 

 

 

Mohan, Sharma, Bijlani 

& Ramesh (2015). Indien 

 

 

 

 

Van der Zwan, de Vente, 

Huizink, Bögels & de 

Bruin (2015). 

Nederländerna 

Meditation programs 

for psychological  

stress and well-being: 

a systematic review 

and meta-analysis 

 

8-week Mindfulness 

Based Stress 

Reduction induces 

brain changes similar 

to traditional long-

term meditation 

practice - A 

systematic review. 

 

Effects of preventive 

online mindfulness 

interventions on  

stress and 

mindfulness: A meta-

analysis of 

randomized  

controlled trials 

 

Effect of Meditation 

on Stress-Induced 

Changes in Cognitive 

Functions. 

 

 
Physical 

activity, mindfulness 

meditation, or heart 

rate variability 

biofeedback 

for stress reduction: a 

randomized 

controlled trial. 

3515 

 

 

 

 

 

 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

1316 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

studie, 

litteratur-

studie 

 

 

Kvalitativ 

studie, 

magnetisk 

resonans-

bildning 

 

 

 

 

Kvalitativ 

studie, data-

insamling 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 

studie, 

mätningar & 

fråge-

formulär 

 

Kvantitativ 

studie, data-

insamling 

MBSR ökar aktiviteten i 

hjärnans prefontal cortex, 

insula och hippocampus och 

minskar funktionell aktivitet 

i amygdala 

 

MBSR medförde 

beteendemässiga och 

känslomässiga förändringar 

som är relaterade till 

funktionella och 

strukturella 

hjärnförändringar.  

 

 

Online mindfulness har 

väsentliga effekter på 

stressreducering 

 

 

 

 

 

 

Om meditation utförs innan 

stressig upplevelse 

reduceras de negativa 

effekterna av stressen 

 

 

Meditation reducerar 

negativa effekter av stress 
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Positivt med meditation/mindfulness 

 

Abelson, Khan, Liberzon, Erickson & Young (2008) studie menar på att stress kan ge 

negativa hälsoeffekter på stressaxeln (HPA). Det är den del i hjärnan som reglerar hormoner, 

vilka hormoner och hur mycket hormoner som släpps ut i kroppen vid stress (Abelson et al., 

2008). Känslomässiga och kognitiva faktorer såsom hantering, uppfattad kontroll och nyheter 

kan vara känsligt för stressaxeln (HPA). En förståelse för kognitiva, känslomässiga och 

sociala HPA-modulatorer kan underlätta utvecklingen av insatser och interventioner som kan 

minska de negativa hälsoeffekterna som stress orsakar, samtidigt som det kan förbättra 

motståndskraften. Att sortera hur emotionella och kognitiva processer samspelar med att 

forma stressresponser har en betydande roll för utvecklingen av tekniker för stressreducering 

(Abelson et al., 2008). 

 

Interventioner som grundats på mindfulness och meditation har ökat enligt Allexandre, 

Bernstein, Walker, Hunter, Roixen & Morledge (2016) studie. Mindfulness och meditation 

handlar om att fokuserat utveckla en uppmärksamhet, öppenhet, medvetenhet och nyfikenhet. 

Att acceptera båda utomstående och interna erfarenheter är också viktigt då det hjälper 

individen att inte agera impulsivt, utan reflekterande (Allexandre et al., 2016). 

 

Mohan, Sharma, Bijlani & Ramesh (2015) menar att den avkopplande effekten meditation har 

visar på en positiv påverkan på de kognitiva funktionerna. Den visar också ha andra positiva 

hälsofördelar. När en individ som känt sig stressad har utfört meditation har den mentala 

kontrollen minskat och det logiska minnet ökat (Mohan et al., 2015). Meditation, både ensam 

och i grupp, visas ge en avslappnande effekt och då behöver det inte utföras under så lång tid. 

Meditation är känd för att ha goda effekter på avslappning och det har också visats aktivera de 

neurala strukturerna där kontroll av det autonoma systemet och uppmärksamhet är inblandat. 

Detta kan leda till en förbättrad kognitiv funktion. Att utöva meditation som metod vid 

stresshantering visas ha många positiva hälsoeffekter och utövare av yoga visar enligt studier, 

större motståndskraft vid stressiga situationer (Mohan et al., 2015). 

 

Enligt Bergen- Cico, Dessa, Kyle & Sanghyeon (2013) som undersökt potentiella 

psykologiska hälsofördelar med att delta i ett 5 veckors mindfulnessbaserat 

stressreduceringprogram är program baserade på mindfulness viktigt för att främja den 

psykiska hälsan hos de individer som inte vill uppsöka vård. Mindfulnessbaserade program 
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har växt inom medicin, utbildning och psykologi. Att utöva mindfulness visar kunna främja 

välbefinnandet, förbättra välmåendet och minska en känslomässig nöd (Bergen- Cico et al., 

2013). Individer som utövar mindfulness är mer empatiska, accepterande och har mer 

medkännande mot sig själva och mot andra, har mer inre personliga färdigheter och kan 

kommunicera mer effektivt (Allexandre et al., 2016). De kognitiva och beteendemässiga 

aspekterna av mindfulness möjliggör det för individer att utvärdera sina stressorer noggrant 

för att lära känna dem och se mönster. Då blir det möjligt att kunna övervinna ohälsosamma 

strategier individen åtagit vid undvikande (Allexandre et al., 2016). 

 

Birnie, Speca & Carlsson (2015) menar utifrån deras resultat efter ett 8 veckors mindfulness 

program också att mindfulness visar på positiva fördelar och effekter. I studien presenteras en 

minskning av stress och humörstörningar och att mindfulness medförde en ökning av 

självkänsla och empati, vilket visade stark förening med den psykologiska funktionen (Birnie 

et al., 2015). 

Tvivel om meditation/mindfulness effektivitet 

Goyal et al. (2015) menar på att endast låga bevis eller inga bevis alls på att 

meditationsprogram hade en påverkan på humöret, uppmärksamheten eller sömnen. Bevisen 

höll inte för att säga att meditationsprogram hade effekt på hälsorelaterade beteenden som 

orsakats av stress. Chiesa & Serretti (2009)  menar också att endast vissa bevis finns på att 

meditation kan minska stress. Med ett växande intresse för meditation som ett sätt att hantera 

stress bör meditation inte uteslutas som en potentiell metod, men mer forskning krävs för att 

säkerställa bevis (Goyal et al., 2015). För att meditation ska ge bättre effekt kan hjälp av en 

instruktör ge mer resultat. En teori är att resultaten kan visa sig mer tydliga vid mer träning 

och fler utföranden av meditation (Goyal et al., 2015). 

 

Det finns olika sorters mindfulness-program och vid instruktörsledda program kan det variera 

från instruktör till instruktör (Goyal et al., 2015). Negativa hälsoaspekter jämfördes med 

mindfulness-program där resultatet visade endast en viss förbättring. Det finns bara måttliga 

bevis på att mindfulness meditation minskar ångest, depression och smärta och låga bevis för 

att det förbättra upplevd stress eller livskvaliteten (Goyal et al., 2015). 
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Mindfulness-based stress reduction (MBSR) 

Mindfulness har blivit mer och mer omtyckt som ett sätt att förbättra både psykiska och 

fysiska tillstånd (Bergen-Cico et al., 2013). MBSR-program visar positiva effekter efter 

endast två veckors utövande av mindfulness och programmet bör därför finnas tillgängligt för 

många personer (Gotink, Meijboom, Vernooij, Smits & Hunink, 2016). Mindfulness baserad 

stressreduktion är en metod om läran att hantera stress. Läran sker genom kognitiva övningar, 

koncentrationsutbildning och mental exponering. Syftet är att få nya hanteringsberedskaper 

inom stresshantering för att uppleva en minskad stressnivå, ångest och depression och ge en 

ökad känsla av välbefinnande. Den bygger på mindfulness byggstenar om full 

uppmärksamhet på nuet, en icke-dömande inställning och öppenhet samt andningsmeditation 

(Gotink et al., 2016). 

 

MBSR är ett standardiserat meditationsprogram som i huvudsak bygger på att utveckla 

mindfulness (Chiesa & Serretti, 2009). MBSR liknar avslappningsträning och har visats ha en 

viss effekt på även friska individer vad gäller stressreducering. Metoden visar effekt på 

förbättringar av personliga relationer, självförtroende och en ökning av självkontroll. Den kan 

inte fastställa förbättringar gällande sömn. För att undersöka hur långsiktiga resultat av MBSR 

är hos friska individer behövs en längre utvärdering (Chiesa & Serretti, 2009). 

 

Gotink et al. (2016) forskning av effektiviteten av ett 8 veckors MBSR program visar på att 

främre delen av hjärnans pannlob (prefontal cortex) visar på ökad aktivitet efter MBSR, det är 

den del som är relaterad till ökad känsloreglering. Amygdala som i en svensk översättning står 

för mandelkärnan är den del som är belägen djupt i hjärnan och som styr kamp-eller-

flyktreaktionen. MBSR kan förbättra känslighetsregleringen genom effektivare prefontal 

cortex hämning av amygdala-svar. Insula är relaterad till kroppsmedvetenhet, 

självmedvetenhet och avlyssningerfarenheter. Vid negativ emotionell behandling visade 

MBSR aktivering i höger främre insula (Gotink et al., 2016). MBSR leder till större förmåga 

att effektivt reglera den främre insula. Cingulära cortexen är belägen i hjärnbarken och är 

relaterad till själv- och känsloreglering. Hur den påverkas av MBSR visar på olika resultat, 

några studier visar på ökad aktivitet och andra på mindre aktivitet. Hippocampus är relaterad 

till minnesprocesser och där visar studier på ökad aktivitet (Gotink et al., 2016). 
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Onlineprogram  

Allexandre et al. (2016) studie om effektiviteten av ett 8 veckors webbbaserat 

mindfulnessprogram visar att webbaserat mindfulnessprogram och meditation kan förbättra 

välbefinnandet och minska stress. När ett onlineprogram avslutatades fortsatte deltagarnana 

enligt studien att utöva onlineprogrammet, men i mindre utsträckning. Deltagare fortsatte att 

visa ökningar i vitalitet och i känslomässigt välbefinnande och minskad upplevd stress 

(Allexandre et al., 2016). 

 

Mindfulness meditation (MM) är en metod som inte kräver en hög belastning av fysisk 

aktivitet men har visat ha effekt på att minska stress och dess symtom (van der Zwan et al., 

2015). Resultatet från studien av van der Zwan et al. (2015) är baserade på ett 5 veckors 

program med dagliga övningar hemifrån. Metoden MM kan utföras av individen själv, när 

som helst och var som helst. Det är en stor fördel med MM för de som känner sig stressade 

eller mår dåligt på något vis och inte vill gå till en specialist eller i terapi. Interventionen visar 

på minskad stressnivå och ökat välbefinnande, samt en liten förbättring gällande 

sömnkvaliteten (van der Zwan et al., 2015). 

 

I dagens samhälle är internetanvändning ofta förekommande, det gör det möjligt för online-

mindfulness-interventioner (Jayawardene, Lohrmann, Erbe & Torabi, 2016). De är 

användarvänliga och kostnadseffektiva. Programmet som finns tillgängligt online förmedlar 

mindfulness-metoder, avläsningar och utdelningar, uppmärksamhetsrörelse, gruppdialog, 

hemuppgifter och supportmaterial som guidade meditationer i ljudfiler. Syftet är att minska 

den upplevda stressen och förbättra psykisk välbefinnande (Jayawardene et al., 2016). 

Interventionen i studien varierade mellan 2-12 veckors perioder av mindfulness och visar 

effektivt på stressreducering. Däremot inte lika effektiva som att möta patienten ansikte mot 

ansikte. Det beror på att det är lättare att lära ut uppmärksamhet i ansikte mot ansikte metoder. 

Onlinemetoder kommer till stor nytta för upptagna, mer sårbara och svårtillgängliga personer 

men digitalt tillgängliga populationer. Utmaningen med onlinemetoder är att hålla 

motivationen uppe bland deltagarna (Jayawardene et al., 2016). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

I början var det svårt att hitta relevanta artiklar som matchade syftet även om sökorden var 

relevanta. Sökord som användes var bland annat mindfulness, som förutspåddes skulle ge 

bättre resultat än vad det gjorde. Flera artiklar som hittades riktade in sig på stress som 

orsakats av olika sjukdomar såsom cancer, diabetes eller jobbrelaterad stress. Det kändes inte 

relevant att använda i den här litteraturstudien då stressbehandling gällande sjukdomar inte 

behöver vara densamma som stress som orsakats av vardagssysslor, familjen eller 

livshändelser. 

 

Pubmed omfattar vetenskapliga artiklar som täcker medicin, omvårdnad och odontologi. 

CINAHL täcker områden som arbetsterapi, sjukgymnastik och omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2008). Både dessa databaser var relevanta för oss och det underlättade 

sökprocessen att söka i dem båda.  Dessutom hittades fler artiklar på sökord på endast 

stressreduceringsprogram, stressinterventioner eller stresstekniker som handlade om 

meditation och mindfulness i förhållande till stress. Med resultatet från studierna var det svårt 

att redovisa dem i en löpande text och få den röda tråden utan att det skulle bli hackigt eller 

otydligt. Där hjälpte de olika temana till och under varje tema försökte vi lägga upp en 

struktur för i vilken ordning resultatet skulle sammanställas. 

Diskussion av resultatet 

I flera utav artiklarna saknade vi ett långsiktigt resultat av stressreduceringsprogrammen. Det 

kommer till nytta i denna litteraturstudie. För att kunna säga ifall någon eller några av de 

program som skrevs i resultatet reducerar stress behövs ett långsiktigt resultat. Med ett 

kortsiktigt resultat kan det visa positiva effekter att hantera stressen med det visar inget på att 

den är reducerad och inte kommer tillbaka. Flera av studierna förklarade också att det behövs 

mer forskning om hur mindfulness och meditation kan reducera stress. Det hade varit av 

intresse att hitta artiklar som beskriver samhällets påverkan på stress, hur de vardagliga 

stressorerna, familjen och olika livshändelser kan leda till stress, men några sådana artiklar 

hittades inte. Inte på de sökord som användes i den här litteraturstudien. 
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Att använda meditation som en metod vid stresshantering har enligt studier många positiva 

hälsoeffekter (Mohan et al., 2015). Dessutom tyder studierna på att utövare av meditation har 

en större motståndskraft som skulle hjälpa individen i vardagen att hantera situationer som 

upplevs stressiga. De här metoderna kan då hjälpa den enskilde individen i vardagen. 

 

Mohan et al. (2015) menar att meditation har en avslappnande effekt som är av stor betydelse 

för stresshantering och de beteenden stress orsakat. Medan Goyal et al. (2015) inte kan 

redovisa några tydliga bevis för att meditation hjälper vid stress. Trots det vill de inte utesluta 

att meditation kan ha en påverkan på stresshantering och med det växande intresset för 

meditation bör det undersökas ytterligare. Vid upplevd stress är återhämtning och vila av stor 

betydelse för att kroppen ska orka. På så sätt verkar avslappningseffekterna mycket positivt. 

Meditationstekniken är speciell och likasom mindfulness kan det kräva flera utföranden för att 

hitta den hjälpsamma tekniken. Många individer vill däremot ha omedelbara svar och effekter 

vilket kan leda till att inte vara mottaglig för meditationens effekter eller att de inte orkar 

utföra träningen flera gånger för att hitta rätt. Genom att ha en förståelse för känslomässiga 

och kognitiva faktorer i stressaxeln kan utvecklingen av insatser och interventioner 

underlättas (Abelson et al., 2008). Då kan de negativa hälsoeffekterna som stress ger, minska. 

Samtidigt som motståndskraften kan öka. 

 

Resultatet för mindfulness påverkan till stress upplevs som delad. Vissa studier menar att det 

hjälper mot att hantera och reducera stress och andra är mer osäkra på dess påverkan. 

Allexandre et al. (2016) och Birnie et al. (2015) skriver båda om att mindfulness leder till att 

individer blir mer empatiska, accepterande och medkännande mot sig själva och mot andra. 

Det visades ett starkt samband med den psykologiska funktionen och det kan vara det som 

leder till att individen kan hantera stress bättre och på så sätt visar mindfulness-program på 

minskad stressnivå. 

 

Goyal et al. (2015) är däremot mer osäkra på mindfulness fördelar. Mindfulness syftar till att 

vara närvarande i nuet. När nuet känns stressande är det svårt att slappna av och inte stressa. 

Att kunna använda mindfulness i situationer för att lugna sig själv kräver träning samt 

förståelse och förtroende till mindfulness. Därför kan det skilja sig från individ till individ 

ifall de upplever mindfulness som en bra metod för att hantera och reducera stress eller inte.  
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Enligt Bergen- Cico et al. (2013) är stressreduceringsprogram baserade på mindfulness 

viktiga för att främja den psykiska hälsan hos individer som inte vill uppsöka vård. Att utöva 

mindfulness visar kunna främja välbefinnandet, förbättra välmåendet och minska en 

känslomässig nöd (Bergen- Cico et al., 2013). Det kan vara en trygghet för individen att inte 

behöva uppsöka och träffa läkare utan kunna reducera sin stress och finna redskap att hantera 

den på sitt eget sätt och på egen hand. 

 

Mest effektivt vid stresshantering verkar vara interventioner som grundas av en kombination 

av meditation och mindfulness vilket innebär att vara medveten både i nuet och i sig själv. Ta 

åt sig och lära sig av det som varit men kunna gå vidare och gå framåt. Se fram emot det som 

komma skall men inte stressa upp sig i förväg och även kunna leva i nuet med vad det har att 

erbjuda. Medvetenheten om sig själv spelar en stor roll i att kunna leva i nuet. Kunna undvika 

det individen mår dåligt av ifall det är möjligt eller kunna lära sig hur en själv kan hantera 

olika situationer på ett bra sätt. Det redovisade resultatet i den här litteraturstudien visar på 

delade åsikter. Det kan ha att göra med att programmen är väldigt individuella och mottogs 

olika.  

 

MBSR som är en kombination av mindfulness och meditation, kroppsmedvetenhet och yoga 

syftar till att hjälpa människor bli mer uppmärksamma och finna redskap till att kunna hantera 

sin stress (Gotink et al., 2016). Chiesa & Serretti (2009) menar att MBSR kan ha en viss 

effekt på även friska människor vilket visar på att MBSR kan vara en bra förebyggande 

intervention som kan hjälpa att motverka uppkomsten av stress i tid. Metodens fördelar stärks 

av det resultat om att det leder till en ökad aktivitet i prefrontal coretex som styr 

känsloregleringen (Gotink et al., 2016).  En ökad aktivitet i insula som påverkar 

kroppsmedvetenheten, samt att cingulära cortex som styr själv- och känsolregleringen kan 

visa på ökad aktivitet. MBSR tar med det positiva av mindfulness och meditation (Gotink et 

al., 2016). Mindfulness del handlar om att öka uppmärksamheten, en icke-dömande 

inställning och öppenhet. Meditationens del innebär andningsövningar, den som leder till en 

avkopplande känsla. Känslighetsregleringen kan förbättras genom en mer effektiv prefontal 

cortex hämning av amygdala-svar (Gotink et al., 2016). Eftersom amygdala styr kamp- eller 

flyktreaktionen är det bra att den får lära sig att inte reagera för starkt på en gång och direkt 

utan kunna hantera mer påfrestning innan reaktion. MBSR visar på positiva fördelar om läran 

att hantera och reducera stress. 
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MM (mindfulness meditation) är en ny färdighet vilket i flera fall kan resultera i att individer 

med upplevd stress väljer andra metoder. Andra metoder kan ha långa väntelistor eller ställa 

till med ekonomiska svårigheter för individen. Därför är vikten av självhjälpsmetoder viktiga. 

För en del människor räcker den självhjälpen och för andra kan det vara en bra metod i väntan 

på att få professionell hjälp (van der Zwan et al. 2015). 

 

Online tillgängligheten till mindfulness meditation visar positiva effekter, där är de använda 

källorna överens. Det är en utveckling som följt samhällsutvecklingen då mer och mer görs 

via sociala medier. Tack vare dagens dator- och telefonanvändningar finns möjligheterna att 

utföra MM när det passar individen (Jayawardene et al., 2016). Det positiva är också att de 

finns tillgängliga för individer som inte vill uppsöka läkare eller gå i terapi, för de individer 

som tycker det är jobbigt att behöva åka iväg och att träningen då tar för mycket tid eller att 

de inte hinner med träningen. MM kan istället utföras när som helst och var som helst. 

Individen kan alltså utföra programmet på sin arbetsrast, medan barnet tar en middagslur eller 

vid en stressfylld situation kunna genomföra programmet för att slappna av och återhämta sig. 

 

Onlinerogrammen kan genomföras själv eller tillsammans med andra. Ibland kan det vara 

jobbigt att träffa andra människor vid dåligt välmående. Då finns alternativet att göra det 

själv, medan det ibland kan upplevas mer effektivt och roligare att göra det tillsammans med 

andra för att också få en social glädjekick. Metoden kan på ett enkelt sätt bli en del av 

vardagen. Det gynnar individen att utöva meditation och mindfulness men det kan också bli 

en prövning att vidhålla det enligt flera utav de använda källorna. 

 

Meditation och mindfulness dyker ofta upp i sammanhang om psykisk ohälsa såsom stress, 

depression, ångest och oro. Trots att det fanns vetenskapliga belägg för olika sorters 

meditation/mindfulness programs effektivitet vid hantering och reducering av stress fanns det 

mindre vetenskapliga belägg för dess fördelar än vad som förväntades. När vi diskuterat och 

undrat varför, kom vi fram till en slutsats att det förmodligen är för att vi ofta läser om 

meditation/mindfulness som effektiva metoder att hantera och reducera stress på sociala 

medier och i böcker. Det behöver däremot inte betyda att det finns vetenskapliga belägg för 

det som sägs eller skrivs i böcker eller på social medier. 
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Slutsats 

Vetenskapliga belägg tyder på att meditation/mindfulness kan hjälpa till att hantera och 

reducera stress, dock är inte alla studier eniga om det men säger ändå att mer forskning krävs 

eller längre studietid. De som inte är lika säkra på dess fördelar vill alltså inte heller utesluta 

det som en positiv metod. Meditation och mindfulness har potential att kunna utveckla 

individens sätt att tänka och reagera, det i sig kan medföra att individen lättare kan stå emot 

att reagera stressfullt i påfrestande situationer genom att meditation ger utövaren större 

färdighet i att hantera situationer som upplevs stressiga. 

 

Mindfulness-based stress reduction (MBSR) samt onlinemetoder vara de metoder som visade 

på tydligast effektivitet i den här studien om att hantera och reducera stress. MBSR har positiv 

effekt på personliga relationer, självförtroende och det ger en ökning av självkontroll. MBSR 

kan förbättra känslighetsregleringen, kroppsmedvetenhet, självmedvetenhet, 

avlyssningserfarenheter och ger en ökad aktivitet av minnesprocessen. Onlineprogram av 

meditation/mindfulness visar kunna förbättra välbefinnandet och minska stress. Metoden 

kräver ingen hög belastning av fysisk aktivitet och kan utföras av individen själv. Det är en 

kostnadseffektiv metod som kommer till stor nytta för upptagna, mer sårbara och 

svårtillgängliga individer men som är digitalt tillgängliga.  

 

Stress kan leda till många negativa hälsoproblem som påverkar både kropp och själ och det i 

sin tur påverkar individens välbefinnande och livskvalitet. Meditation och mindfulness är 

därför värt att studera ytterligare eftersom det är metoder som lätt kan läggas till i vardagen 

och utveckla ett nytänkande och acceptans hos individen. 
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