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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Stressrelaterade sjukdomar har blivit allt vanligare i Sverige. Stress är kopplat till 

flertalet sjukdomar, psykisk ohälsa och smärta. Meditation i olika former har visat sig 

påverka ett flertal funktioner i hjärnan positivt, och kan ha en stressreducerande effekt hos 

människor. Problemformulering: Få studier har undersökt den subjektiva upplevelsen av 

stress i samband med meditation. Att minska och förebygga stress är intressant ur ett 

fysioterapeutiskt perspektiv då stress kan försämra hälsa. Syfte: Att undersöka om 

meditation kan ha en stressreducerande effekt för ett mindre antal meditationsutövare med 

ingen eller liten erfarenhet, under fem veckor. Metod: Tre personer fick skatta upplevd 

stress dagligen genom en modifierad version av PSS-14 bestående av tre frågor under 

baslinje och intervention som berör upplevelsen av stress och nervositet, irritationsmoment 

och känslan av att kontrollera viktiga saker i livet. Interventionen bestod av en nybörjarkurs i 

en stilla meditationsform fördelat på fyra kurstillfällen bestående av teoretisk och praktisk 

undervisning samt 45–60 minuters meditationsutövande dagligen. Antal minuter som 

mediterats besvarades också dagligen. Resultat: Upplevelsen av stress och nervositet 

minskade, förmågan att hantera irritationsmoment ökade och känslan av att inte ha kontroll 

över viktiga saker i livet minskade hos samtliga deltagare. Ingen tydlig skillnad observerades 

mellan självskattning av de tre aspekterna hos varje enskild individ under interventionen. 

Konklusion: Meditation kan ha positiva effekter på alla tre aspekterna av stress. Andra 

metoder som multipel baslinje-design, längre baslinje och strategier för att fånga upp 

externa faktorer hade behövts, vilket kunde ha producerat mer trovärdiga resultat.  
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ABSTRACT 

Background: Cases of stress-related disorders have increased in Sweden. Stress is related 

to several diseases and mental illness and could cause or aggravate pain. Meditation has 

previously shown positive effects on brain functioning and could reduce perceived stress. 

Problem: Few studies have examined the subjective experience of stress in association with 

meditation. To reduce and prevent stress is of interest from a physiotherapeutic perspective, 

as stress could deteriorate health conditions. Purpose: To examine if meditation during five 

weeks could reduce stress in a small number of meditation-practitioners with no or little 

experience. Method: Three participants assessed perceived stress using a modified version 

of the PSS-14 existing of three questions during baseline and intervention concerning the 

sensation of stress and anxiety, sources of irritation and the ability to control important 

things in life. The intervention included taking part of a beginners’ course in sitting 

meditation including four course meetings consisting of both theoretical and practical 

teachings and 45-60 minutes of meditation practice daily. Results: Perceived stress and 

anxiety were reduced, the ability to control irritations in life was improved and the feeling of 

being unable to control important things in life was reduced in all participants. No distinct 

differences were noted between assessments of all three aspects of stress in every individual 

separately. Conclusion: Meditation could have positive effects on all three aspects of stress. 

Other methods such as multiple baseline design, longer baseline and strategies to identify 

external factors should have been used which might have produced more credible results.  
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1. BAKGRUND 

	

1.1 Begreppet stress 

Stress är ett svårdefinierat begrepp inom medicinen. Det finns ingen bestämd definition av 

begreppet då det inkluderar många olika aspekter både psykologiskt och fysiologiskt. I 

litteraturen och i genomförda studier om stress definieras stress ofta ur dessa två olika 

perspektiv, antingen som en upplevelse eller en fysiologisk reaktion. Exempel på definitioner 

utifrån dessa perspektiv är bland annat ”en negativ upplevelse som är associerad med hot, 

skada eller krav” (1) som fokuserar på själva upplevelsen eller ”den biologiska och 

psykologiska reaktionen på olika påfrestningar” (2) som fångar båda perspektiven. Vilket 

perspektiv man än väljer att ta går det inte att isolera de olika aspekterna eftersom de är 

beroende av varandra. Den psykologiska effekten av stress påverkar en rad olika reaktioner i 

kroppen som i sin tur kan påverka upplevelsen av stressen. Samtidigt påverkas upplevelsen 

av olika stressorer, alltså sådant som ger upphov till stress och som överstiger eller 

understiger vår förmåga, exempelvis krav från arbete eller studier (3). De påverkas av 

individens egenskaper, erfarenheter och känslor för den specifika situationen och kan 

således variera mellan olika individer i samma situation (4).  

 

1.2 Stress och dess verkningsmekanismer  

Den biologiska reaktionen är alltså kroppens sätt att hantera effekten av olika stressorer 

genom fysiologiska reaktioner och den psykologiska stressen är både den direkta 

upplevelsen av situationen eller en stressor samt de fysiologiska reaktionerna som sker. 

Stressreaktioner vid akut stress är normala funktioner som hjälper kroppen att hantera och 

anpassa sig till olika påfrestande situationer. Däremot kan påfrestningen bli för hög för en 

individ att hantera psykologiskt eller fysiologiskt vilket kan ske vid exponering för intensiv 

stress eller vid långvarig stress då individen inte får chans att återhämta sig. När en individ 

utsätts för långvarig stress aktiveras system som kan ha en skadlig effekt hos individen (5). 

Bland annat ökar frisättningen av glukokortikoider så som kortisol från binjurebarken och 

aktiviteten i det sympatiska nervsystemet höjs. Följden blir bl.a. att energiförbrukningen i 

kroppen ökar, matspjälkningen försämras och immunförsvarets funktion sänks (6). 

Det finns idag stark evidens för att både långvarig stress och stressrelaterad 

psykisk ohälsa har en skadlig effekt på hippocampus som har en avgörande roll för inlärning 

och minne (7,8). Andra regioner i hjärnan som påverkas negativt av stress är prefrontala 
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cortex som har betydelse för den kognitiva förmågan, bl.a. koncentration och bearbetning av 

sinnesintryck, och amygdala vars funktion har betydelse för emotionella reaktioner så som 

rädsla (9,10). 

 

1.3 Effekter av stress 

Effekten av långvarig stress kan öka risken att utveckla ett flertal sjukdomar, bl.a. hjärt- och 

kärlsjukdomar (6,11) och infektionssjukdomar (6). Dessutom ökar det risken för psykisk 

ohälsa, depression och utmattningssyndrom (12). De verkningsmekanismer som stress har 

på hjärnan kan göra att oväntade situationer eller irritations- eller stressmoment blir svårare 

att hantera eller anpassa sig till då känslor så som nervositet, rädsla eller oro upplevs 

starkare hos en person som utsatts för långvarig stress (13). Det finns också evidens för att 

långvarig stress kan orsaka smärta eller ökad känslighet för smärta (14,15). När man är 

stressad påverkas upplevelsen av att ha kontroll. Det har t.ex. noterats bland stressade 

studenter som upplevt minskad kontroll över faktorer som att klara av skola och ekonomi 

(16). Känslan av kontroll samt tilltro till sin förmåga att klara av saker som är betydelsefulla i 

livet är en viktig resurs för att kunna anpassa sig till förändringar och är en stark prediktion 

av stress (17). 

 

1.4 Stress och det moderna samhället 

Stressrelaterad ohälsa har blivit allt vanligare i Sverige. En förklaring till detta skulle kunna 

vara förändringar i samhället det senaste årtiondet där kraven ökar, exempelvis i skola och 

arbetsliv (18), förändrad balans mellan arbets- och privatliv (19), förändrade 

levnadsförhållanden och ekonomiska situationer (16). Stress kan därmed både orsakas av 

och påverka biopsykosociala faktorer och påverka hur väl viktiga situationer i livet kan 

hanteras. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten har andelen svenskar som upplevt sig 

stressade eller mycket stressade i åldrarna 16-84 år ökat med 4 procent-enheter sedan 2008 

(3). 2018 uppgav 16 procent av Sveriges befolkning att de upplevde sig stressade. Samtidigt 

är psykiatriska diagnoser den största orsaken till sjukfall i arbetet i Sverige där 49 procent av 

sjukfallen orsakas av anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress enligt 

Försäkringskassans rapport från 2016. Antalet personer som var sjukskrivna för psykisk 

ohälsa år 2012 var 48 000 och ökade till 71 000 år 2015 (20). Samtidigt rapporterar 

folkhälsomyndigheten att de personer som står utanför arbetsmarknaden (studerande, 

arbetslösa eller sjukskrivna) uppger att de känner sig stressade dubbelt så ofta som 

yrkesarbetande. 
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1.5 Begreppet meditation  

Meditation är ett paraplybegrepp och av det skälet också svårdefinierat. Varianterna är 

många och jämförelser dem emellan kan göras i fråga om bakomliggande syfte eller 

utövande (metodik och teknik). En likhet mellan olika meditationsformer är en 

bakomliggande tanke att utforska och utveckla den kroppsliga och mentala hälsan (21,22). 

Konkret kan det handla om utforskandet och utvecklingen av ett öppensinnat 

förhållningssätt/vidgat perspektiv till uppfattningar och upplevelser, som utöver kroppslig ro 

också kan stimulera den personliga utvecklingen (23–25). Formerna i fråga om metod och 

teknik är många och kan mycket grovt delas in i två kategorier: de kroppsligt stilla respektive 

dynamiska varianterna (22,24). Exempel på dynamiska meditationsformer är Yoga, Tai chi 

eller Qi gong. Några stilla varianter är bland annat mantra-meditation (ex Transcendental 

meditation) och mindfulness-meditation (ex Vippassana) (22). Inom samtliga former sker en 

medveten fokusering på en process eller sensation som kan härröra både från individen 

(exempelvis andningen) eller omgivningen (exempelvis ett ljud) (24). Meditation i denna 

studie syftar på den stilla typen. 

 

1.6 Meditation och dess verkningsmekanismer  

En relativt direkt effekt av meditation är aktiveringen av det parasympatiska nervsystemet. 

Den kroppsliga stillheten aktiverar systemet som konsekvent sänker andningsfrekvensen, 

blodtrycket och koncentrationen av stresshormon (18). Andra effekter kan observeras över 

tid. Gotink R.A. et. al. presenterar i en studie från 2018 att meditation på längre sikt har en 

betydande roll för hjärnans utveckling (26). Utvecklingen sker i hjärnstrukturer involverade i 

processer kopplade till bland annat medvetande, fokus, minne, emotion och stress och är 

enligt författarna som mest observerbara hos erfarna meditatörer. Ur ett psykologiskt och 

beteendemässigt perspektiv har de fysiologiska förändringarna en stor betydelse. I samma 

studie beskrivs att meditatörer över tid utvecklar psykologisk flexibilitet och tanke- och 

känslohanteringsstrategier, vilket påverkar hur de reagerar på negativa stimuli. Detta är 

betydande för både upplevelsen och hanteringen av stress. Sammanfattningsvis finns det 

fysiologiska och psykologiska förklaringar till att meditation kan minska upplevd stress. 

Evident är att verkningseffekterna är många och ur ett holistiskt perspektiv går det att 

argumentera för synergistiska förhållanden (24). 

 

1.7 Meditation och stressreducering  

Eftersom stress kan studeras både fysiologiskt och psykologiskt beskrivs här meditationens 

effekt ur båda infallsvinklarna. Stress ur ett fysiologiskt perspektiv mäts med objektivt 
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kvantifierbara parametrar. Exempel är blodtrycksvärden och nivåer av stresshormon (24). De 

två nämnda parametrarna har i en randomiserad kontrollerad studie av Lindsay E.K. et al. 

visats vara påverkbara av meditation (24). I studien presenteras resultat som starkt indikerar 

att meditation sänker det systoliska blodtrycket och minskar mängden av stresshormonet 

kortisol. Ur ett psykologiskt perspektiv kan meditationens stressreducerande effekt istället 

studeras med utgångspunkt från den subjektiva upplevelsen. L. Ribeiro et al. har studerat 

sambandet mellan meditation och upplevd stress och redovisar resultat som talar för en 

signifikant effekt (23). I studien av L. Ribeiro et al. deltog 55 personer i en sex-veckor lång 

intervention av självständig meditation, med en målsättning på 30-45 minuters utövande per 

dag. Varje vecka fick deltagarna också 60-90 minuter handledning. Stressnivån mättes med 

självskattningsformuläret Perceived Stress Scale (PSS) och efter interventionen hade den 

upplevda stressnivån baserat på data från PSS, minskat i genomsnitt med 28 %. Upplevelse 

av kontroll och tilltro till sin egen förmåga är andra teman som har visat sig vara påverkbara 

av både stress och meditation. Det påstår Recabarren R.E. et al. som i en studie refererar till 

tidigare forskning som talar för att meditation minskar stress och ökar både känslan av 

kontroll och tilltron till sin egen förmåga (16).  

Vidare finns det en utbredd uppfattning om att meditation är 

stressreducerande. Det redovisar Upchurch D. et al. i en studie gjord på en vuxen 

amerikansk population publicerad år 2019 (22). Utifrån insamlad data från över 30 tusen 

deltagare konstaterades det att den främsta anledningen till att personer valde att meditera 

var stresshantering.  

 

1.8 Meditation och stress, ur ett fysioterapeutiskt perspektiv  

Reaktioner på stressorer kan orsaka, förvärra samt förlänga smärtupplevelser, oroskänsla, 

katastroftankar och rörelserädsla (27), vilka är exempel på viktiga teman inom 

fysioterapeutiskt arbete. Av anledningen att stressrelaterade tillstånd och sjukdomar både 

kan försämra hälsan och utgöra hinder för både vårdare och vårdtagare, går det att 

argumentera för åtgärder i syfte att både förebygga och behandla stress. En åtgärd kan vara 

meditation.  

2. PROBLEMFORMULERING 
	
Till skillnad från det stora antalet studier på de fysiologiska effekterna av stress, finns det 

färre studier som fokuserar på de psykologiska aspekterna och vidare den subjektiva 

upplevelsen av stress. Evident är att det också finns olika aspekter av subjektivt upplevd 
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stress, vilket kan exemplifieras med de många frågor som ingår i frågeformuläret PSS-14. 

Men eftersom frågorna främst används som delar av en helhet och i huvudsakligt syfte att 

skatta generell stressnivå (28), finns det få studier som fokuserar på de enskilda aspekterna. 

Genom att separera frågorna går det exempelvis att studera en behandlings effekt på 

specifika aspekter.   

Vidare ska det nämnas att det finns interventionsstudier med fokus på upplevd 

stressnivå. Det som saknas inom detta forskningsområde är studier med många mätpunkter 

(antal tillfällen deltagare självskattat upplevd stressnivå). Som exempel, självskattade 

deltagarna (n=55) i en 14-veckor lång interventionsstudie av L. Riberio et al. den upplevda 

stressnivån endast vid tre tillfällen (23). Nackdelen med få mätpunkter är att det begränsar 

förutsättningen att på djupet studera exempelvis trend, latens och variation.  

3. SYFTE 
	
Syftet med denna studie är att studera den stressreducerande effekten av meditation för ett 

mindre antal meditationsutövare med ingen eller liten meditationserfarenhet, under en 

begränsad tidsperiod omfattande fem veckor. Fokus är den subjektiva upplevelsen utifrån tre 

aspekter. Aspekterna är upplevd stress och nervositet, förmåga att kontrollera 

irritationsmoment och känsla att ha kontroll över viktiga saker i livet.  

4. FRÅGESTÄLLNINGAR 
	

1. Hur påverkas upplevelsen av stress och nervositet under fem veckors 

meditationsutövande hos personer med lite eller ingen erfarenhet av meditation, mätt 

med daglig självskattning? 

2. Hur påverkas förmågan att kontrollera irritationsmoment hos personer med liten eller 

ingen erfarenhet av meditation under fem veckors meditationsutövande, mätt med 

daglig självskattning? 

3. Hur påverkas upplevelsen av att ha kontroll över viktiga saker i livet under fem 

veckors meditationsutövande hos personer med lite eller ingen erfarenhet av 

meditation, mätt med daglig självskattning? 
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5. METOD 
	
5.1 Design  

Föreliggande studie är en experimentell fallstudie och genomfördes med en single-subject-

design. I en experimentell fallstudie studeras olika variablers relation till varandra. I denna 

studie var den beroende variabeln ”upplevd stressnivå” och den oberoende variabeln 

”meditation”. Det finns flera varianter av single-subject-design (29). Den mest 

grundläggande har en AB-design och består av två faser: en baslinjefas (A) och en 

interventionsfas (B). AB-designen användes i denna studie. Den beroende variabeln mättes i 

båda faserna och den oberoende variabeln introducerades i interventionsfasen. Baslinjefasen 

var fem dagar och interventionsfasen 36 dagar. Designen möjliggör att studera sambandet 

mellan meditation och upplevd stress. I en single-subject-design tillåts ett litet deltagarantal 

och mätpunkterna ska minst vara tre till fem stycken i varje fas (29,30). 

I denna studie var deltagarantalet tre och mätpunkterna 41 (fem under 

baslinjen och 36 under interventionen). Mätningarna gjordes en gång dagligen under både 

A- och B-fasen.  

 

5.2 Urval   

Tre deltagare rekryterades genom bekvämlighetsurval via annonsering på anslagstavlor på 

Biomedicinskt centrum i Uppsala. Inklusionskriterierna för att få delta var att man skulle vara 

18 år eller äldre, kunna läsa och skriva på svenska och ha tillgång till internet dagligen. 

Exklusionskritererna var tidigare meditationsvana, som i denna studie definierades som 

regelbundet utövande i mer än en månad. Deltagarna rekryterades i september år 2019.  

 

5.3 Intervention 

Interventionen genomfördes mellan 30 september och 4 november år 2019. Deltagarna gick 

då en grundkurs i meditation på ett meditationscenter i Uppsala. Meditationscentret i fråga 

valdes då detta erbjöd en grundkurs tidigt under hösten vilket passade tidsramen för 

föreliggande arbete. Grundkursen omfattade fem träfftillfällen, en gång i veckan under fem 

veckor. Deltagarna stod själva för kostnaden på 1200 kr ordinarie pris alternativt 800 kr för 

studenter. Vid träfftillfällena kombinerades praktik och teori. Utöver att meditera, var de 

veckovisa mötena tillfällen för interaktivt lärande och reflektion i form av grupp-diskussioner 

och föredrag. Deltagarna handleddes av en kursledare med 40 års erfarenhet av meditation. 

Utöver att närvara vid träfftillfällena, uppmanades deltagarna att under hela 

kursen/interventionen meditera 45 minuter till en timme dagligen. Meditationsformen var en 
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stillasittande variant med fokuseringen riktad mot ett så kallat metodljud. Beskrivet av 

meditations-centret är ett metodljud ett ord utan språklig, religiös eller filosofisk betydelse 

eller innebörd, som endast i tanke oansträngt och ledigt uppmärksammas och upprepas. När 

deltagarnas uppmärksamhet gick ifrån metodljudet och riktades till annat (tankar, känslor, 

bilder, minnen och kroppsförnimmelser etc.), uppmanades deltagarna då de blev medvetna 

om detta, att återgå till upprepningen av metodljudet. I grundkursen deltog åtta personer.  

 

5.4 Datainsamlingsmetoder 

Bakgrundsdata om deltagare inkluderade information om ålder, könstillhörighet, 

sysselsättning, samt tidigare erfarenhet av meditation. Frågan om sysselsättning hade 

svarsalternativen ”Arbetande”, ”Studerande”, eller ”Annat (ange vad)”. Svarsalternativen för 

frågan om erfarenhet av meditation var ”Ingen” samt ”Lite (regelbunden utövning under 

max en månads tid)” (se bilaga 1). 

För att mäta deltagarnas upplevda stressnivå användes en modifierad version 

av mätinstrumentet ”Percieved Stress Scale” (PSS-14) (se bilaga 2 och 3). PSS-14 är en 

självskattningsskala om upplevd stress och hantering av stress i diverse situationer 

bestående av 14 frågor där varje fråga har fem svarsalternativ (28,31). Svarsalternativen är 

Aldrig (0), Nästan aldrig (1), Ibland (2), Ganska ofta (3) och Väldigt ofta (4). Hälften av 

frågorna är av positiv karaktär; andra hälften av negativ karaktär, vilket innebär att i en 

sammanställning av totalpoängen ska de positiva frågorna omvändas (exempel 0=4). Hög 

totalpoäng motsvarar hög upplevd stressnivå. Frågorna är formulerade retrospektivt en 

månad. 

I den modifierade versionen som använts i denna studie är frågorna färre och 

specifikt utvalda för denna studies frågeställningar (fråga 2,3 och 9 från PSS-14) och är inte 

ställda retrospektivt den senaste månaden, utan endast inom ramen av det senaste dygnet.  

 

Den modifierade versionen av PSS-14 består av följande frågor:  

1. Hur ofta har du under det senaste dygnet känt dig nervös och stressad? 

2. Hur ofta har du under det senaste dygnet kunnat kontrollera irritationsmoment i ditt liv? 

3. Hur ofta har du under det senaste dygnet känt att du inte kunnat kontrollera viktiga saker 

i ditt liv? 

 

Vidare mättes också deltagarnas meditationsutövande. Meditationsutövandet mättes i antal 

minuter och med en fråga om hur mycket deltagarna hade mediterat det senaste dygnet. 
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Validiteten och reliabiliteten för PSS-14 bedöms vara god (28,31). De övriga instrumenten är 

inte validitets- och reliabilitets testade.  

 

5.5 Genomförande 

Studien annonserades på anslagstavlor på Biomedicinskt centrum i Uppsala i september 

2019 (se bilaga 4). De som var intresserade hade möjligheten att kontakta studieansvariga 

för mer information. Efter upprättad korrespondens skickades ett informationsbrev till de 

potentiella deltagarna (se bilaga 5). I samband med detta ombads de också att svara på 

frågor avseende ålder, könstillhörighet, sysselsättning och tidigare erfarenhet av meditation 

(se bilaga 2). Denna process skedde löpande fram till och med den sista anmälningsdagen, 

24 september. Personer som visade intresse för att delta, hade fyllt i bakgrundsfrågorna, 

samt uppfyllde inklusionskriterierna inkluderades i studien. Dagligen under hela 

studieperioden (mellan 25 september och 4 november), fick deltagarna sedan svara på 

frågorna från den modifierade versionen av PSS-14 samt på frågan om utövad meditation 

(se bilaga 2). Detta gjorde deltagarna genom den internetbaserade formulärtjänsten Survey 

Hero, av det Zürichbaserade företaget enuvo GmbH. Åtkomst till frågorna fick de via 

internetadresslänkar. Utskick av länkarna till frågorna om upplevd stress och 

meditationsutövande var under hela baslinje- och interventionsperioden dagligen schemalagt 

till klockan 16.00. En sådan länk var aktiv i ett dygn innan den inaktiverades och ersattes 

med en ny, det vill säga deltagarna hade ett dygn på sig att läsa och fylla i varje sådant 

formulär. Efter att ha svarat på ett formulär kunde de inte på nytt öppnas. Gällande frågorna 

avseende bakgrundsinformation skickades en adresslänk till deltagarna tillsammans med 

informationsbrevet. Denna länk inaktiverades efter den sista anmälningsdagen. I övrigt fick 

deltagarna i samband med det första utskicket av de dagliga frågorna ett individuellt 

deltagarnummer, som i varje formulär sedan fylldes i. All kontakt relaterat till studien skedde 

via e-mail, med undantag för informell uppföljning efter avslutad intervention, som gjordes 

genom att träffa studiedeltagarna.  

 

5.6 Databearbetning 

Insamlad data bearbetades i enlighet med normen för single-subject-studier med AB-designs 

(30). Beräkningar och sammanställning av data gjordes i kalkylprogrammet Microsoft Excel 

och presenteras i denna studie utöver i skrift, också i grafiskt format. Den grafiska 

redovisningen gjordes för att skapa förutsättningar för en visuell analys av variablernas 

relation, med fokus på förändring, median, trend, latens och variation både inom och mellan 

de olika faserna. Den visuella analysen är central i Single-subject designs (30,32). 
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5.7 Etiska överväganden  

Deltagarna var informerade att de närsomhelst, och utan att behöva ange orsak, kunde välja 

att avbryta deltagandet. Under hela studieperioden sparades data på ett lösenordskyddat 

konto på internetformulärtjänsten som endast studieansvariga hade tillgång till. Av respekt 

för deltagarnas integritet och skydd av personuppgifter, läste de studieansvariga om 

formulärtjänstens hantering av data. Företaget som äger tjänsten är EU-baserat och 

hanterar data i enlighet med dataskydds-förordningens (engelska: General Data Protection 

Regulation) bestämmelser. Detta var av stor vikt i ställningstagandet att använda tjänsten. 

Efter datainsamlingsperiodens slut raderades all data från formulärtjänsten och sparades på 

studieansvarigas lösenordskyddade datorer. Användningen av deltagarnummer möjliggjorde 

konfidentiell hantering av data och vidare redovisades resultat avidentifierat. Slutligen 

förklarades också studiens syfte och deltagarna erbjöds de individuella resultaten efter att 

interventionen var slut.  

6. RESULTAT  
	
6.1 Deltagare  

Fem personer (n=5) anmälde sitt intresse till studien. Av dessa fem intresserade anmälde sig 

tre personer (n=3) till deltagande i studien genom att fylla i och skicka in enkäten med 

bakgrundsinformation om sig själv innan den 24 september (bilaga 1). Deltagarna var en 78-

årig pensionerad man (deltagare 1), en 25-årig universitetsstuderande man (deltagare 2) 

och en 29-årig universitetsstuderande kvinna (deltagare 3). Ingen av deltagarna hade sedan 

tidigare någon erfarenhet av meditation. Antal minuter som mediterats under interventionen 

står presenterat i Tabell I. Deltagare 1 mediterade under interventionen totalt 1495 minuter, 

med ett medelvärde på 41,5 minuter per dag. Deltagare 2 och deltagare 3 mediterade totalt 

930 respektive 910 minuter, med ett medelvärde på 25,8 respektive 25,3 minuter per dag. 

Svarsresponsen var 100 % för samtliga deltagare. 

 

6.2 Fråga 1: Stress och nervositet 

Upplevelsen av stress och nervositet minskade under interventionen (fas B) i förhållande till 

baslinjen (fas A) för samtliga deltagare. Poängen för daglig självskattning av deltagare 1–3 

gällande fråga 1 presenteras i figur 1. Medianen för daglig skattad poäng av deltagare 1–3 

står presenterad i tabell II. Deltagare 1 hade en median på 3 poäng (”ganska ofta”) under 

baslinjen som sjönk till 1 poäng (nästan aldrig) under interventionen och hade störst skillnad 

i upplevd stress och nervositet mellan baslinje och intervention bland deltagarna. En tydlig 
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nedåtgående trend observerades hos deltagare 1 halvvägs in i interventionsperioden då 

variationen också minskade. Deltagare 2 hade en median på 2 poäng (”ibland”) under 

baslinjen som sjönk till 1 poäng (”nästan aldrig”) under interventionen. Deltagare 2 hade en 

nedåtgående trend i sin upplevelse av stress och nervositet initialt under 

interventionsperioden med en minskad variation halvvägs in under interventionen. Deltagare 

3 hade en median på 2 poäng (”ibland”) under baslinjen som sjönk till 1 poäng (”nästan 

aldrig”) under interventionsperioden. En nedåtgående trend observerades i baslinjen och 

initialt i interventionen. Deltagare 3 hade hög variation av upplevd stress och nervositet 

under första halvan av interventionen där skattningen varierade mellan ”väldigt ofta” och 

”aldrig”. Variationen minskade i slutet av interventionen. Deltagare 2 var ensam om en ökad 

variation i slutet av interventionen och att vid ett mättillfälle (dag 38) skatta högre än i 

baslinjen. Hos deltagare 1 och 3 syntes en tydligare trend jämfört med hos deltagare 2. 

 

6.3 Fråga 2: Irritationsmoment 

Upplevd förmåga att kontrollera irritationsmoment ökade hos samtliga deltagare under 

interventionsperioden. Poängen för daglig självskattning av deltagare 1–3 gällande fråga 2 

presenteras i figur 2. Deltagare 1 hade en median på 2 poäng (”ibland”) under baslinjen som 

sjönk till 1 poäng (”ganska ofta”) under interventionen. Variationen hos deltagare 1 

minskade halvvägs in i interventionen då en tydlig nedåtgående trend observerades. 

Deltagare 2 hade en median på 3 poäng (”nästan aldrig”) under baslinjen som sjönk till 0 

poäng (”väldigt ofta”) under interventionen och hade störst förändring i upplevelse att 

hantera irritationsmoment mellan baslinje och intervention. Deltagare 2 hade en tydligt 

nedåtgående trend under baslinjen och en mindre tydlig nedåtgående trend under 

interventionen. En hög variation observerades tidigt och sent under interventionen med en 

plötslig ökning mellan dag 36–38. Deltagare 3 hade en median på 2 poäng (”ibland”) under 

baslinjen som sjönk till 1 poäng (”ganska ofta”) under interventionen. Deltagare 3 hade 

störst förändring tidigt under interventionen där en tydligt nedåtgående trend observerades. 

Både deltagare 2 och 3 hade hög variation tidigt och sent under interventionen medan 

deltagare 1 hade minst variation sent under interventionen. 

 

6.4 Fråga 3: Känsla av kontroll 

Upplevelsen av att inte ha kontroll över viktiga saker i livet minskade hos samtliga deltagare 

under interventionsperioden. Poängen för daglig självskattning av deltagare 1–3 gällande 

fråga 3 presenteras i figur 3. Deltagare 1 hade en median på 2 poäng (”ibland”) under 

baslinjen som sjönk till 1 poäng (”nästan aldrig”) under interventionen. Deltagare 1 skattade 
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tidigt samt i mitten av interventionen en minskad förmåga att kontrollera viktiga saker i livet 

i förhållande till baslinjen. Variationen minskade hos deltagare 1 sent under interventionen. 

Deltagare 2 hade en median på 3 poäng (”ganska ofta”) under baslinjen som sjönk till 1 

poäng (”nästan aldrig”) under interventionen och hade störst förändring i upplevelsen att 

kunna kontrollera viktiga saker i livet mellan baslinje och intervention. Deltagare 2 hade 

genomgående hög variation mellan sina mättillfällen under både baslinje och intervention 

och ingen tydlig trend kunde observeras. Deltagare 3 hade en median på 2 poäng (”ibland”) 

under baslinjen som sjönk till 1 poäng (”nästan aldrig”) under interventionen. Deltagare 3 

hade hög variation tidigt under interventionen som minskade halvvägs in i interventionen. 

Hos deltagare 3 observerades en tydligt nedåtgående trend halvvägs in i interventionen.  

 

Tabell I. Antal mediterade minuter total per deltagare och medelvärdet av antalet minuter som mediterats per dag. 

 
Totalt antal minuter som mediterats Medelvärde min/dag 

Deltagare 1 1495 41,5 

Deltagare 2 930 25,8 
Deltagare 3 910 25,3 

 

Tabell II. Median för daglig självskattning av fråga 1–3 under baslinje (A) och intervention (B). 

  

Median fråga 1 Median fråga 2 Median fråga 3 

A B A B A B 

Deltagare 1 3 1 2 1 2 1 

Deltagare 2 2 1 3 0 3 1 

Deltagare 3 2 1 2 1 2 1 
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Figur 1. Daglig självskattning av Fråga 1: ”hur ofta har du under det senaste dygnet känt dig nervös och stressad?” med 
svarsalternativ 0-4 där 0=aldrig, 1=nästan aldrig, 2=ibland, 3=ganska ofta, 4=väldigt ofta. Streckad lodrät linje skiljer fas 

A (baslinje) från fas B (intervention). Streckad vågrät linje representerar medianen för respektive fas. 
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Figur 2. Daglig självskattning av fråga 2: ”hur ofta har du under det senaste dygnet känt att du kunnat kontrollera 
irritationsmoment?” med svarsalternativ 0-4 där 0=väldigt ofta, 1=ganska ofta, 2=ibland, 3=nästan aldrig, 4=aldrig. 
Streckad lodrät linje skiljer fas A (baslinje) från fas B (intervention). Streckad vågrät linje representerar medianen för 

respektive fas. 
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Figur 3. Daglig självskattning av fråga 3: ”hur ofta har du under det senaste dygnet känt att du inte kunnat kontrollera 
viktiga saker i ditt liv” med svarsalternativ 0-4 där 0=aldrig, 1=nästan aldrig, 2=ibland, 3=ganska ofta, 4=väldigt ofta. 
Streckad lodrät linje skiljer fas A (baslinje) från fas B (intervention). Streckad vågrät linje representerar medianen för 

respektive fas  
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7. Diskussion  
	
7.1 Resultatdiskussion  
	

7.1.1 Resultatsammanställning  

Upplevelsen av stress och nervositet minskade, förmågan att kontrollera irritationsmoment 

ökade och upplevelsen av att inte ha kontroll över viktiga saker i livet minskade för 

samtliga deltagare i samband med meditation. Samtliga deltagare hade hög variation i sina 

upplevelser under baslinje och intervention men variationen minskade i vissa avseenden, 

främst känslan av att ha kontroll över viktiga saker i livet, hos deltagare 1 och 3 i slutet av 

interventionen. För deltagare 1 och 3 fanns en tydligare nedåtgående trend än hos 

deltagare 2 som fick en ökad upplevelse av samtliga aspekter under senare delen av 

interventionsfasen. Upplevd nivå av de tre olika aspekterna av stress skattades likartat 

under de flesta mättillfällena under interventionen av den enskilde individen. De olika 

aspekterna verkade således påverkas i ungefär samma grad av meditation. 

 

7.1.2 Känsla av stress och nervositet  

Den minskade upplevelsen av stress och nervositet i samband med meditation som 

observerades i denna studie har även observerats i tidigare studier. Tidigare studier 

antyder att meditation har denna effekt då det hjälper individen att lättare hantera 

negativa emotionella reaktioner, däribland stress och nervositet (33). Wu. R. et al. fann 

bland annat att 15 minuters meditation dagligen under en vecka ökade förmågan att 

hantera emotionella reaktioner hos en grupp universitetsstudenter (34). Liknande resultat 

presenterades i en meta-analys där 20 studier undersökte olika effekter av meditation hos 

universitetsstudenter (35). I 11 av dessa studier undersöktes sambandet mellan meditation 

och stress varav 73% visade signifikant reducering av stress. Nio studier undersökte 

sambandet mellan meditation och upplevd nervositet där 100 % av studierna visade 

signifikant reducering av nervositet. Detta stärker sambandet i denna studie; att meditation 

kan ha en reducerande effekt på stress och nervositet. Andra studier som undersökt 

effekter av meditation har valt olika versioner av PSS som instrument för självskattning av 

stress och nervositet, men presenterar generell upplevd stressnivå snarare än upplevelsen 

av de enskilda aspekterna vilket påverkar resultaten att bli mindre jämförbara till denna 

studie (23,35). 
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7.1.3 Förmåga att kontrollera irritationsmoment  

Den ökade upplevelsen av att kunna kontrollera irritationsmoment i samband med 

meditation som observerades i denna studie skulle kunna förklaras av samma 

verkningsmekanismer som beskrivs i studien av Wu. R et al. där meditation förbättrade 

funktioner i hjärnan, däribland emotionell hantering, samt minskade intensiteten av 

emotionella reaktioner (34). Gotink R.A. et al. fann liknande resultat i en studie där 

sambandet mellan meditation och emotionell hantering undersöktes (26). I studien 

observerades förändringar hos meditationsutövare i bland annat gyrus cinguli och 

amygdala som båda är relaterade till denna funktion. Reduktion av stress har också 

associerats med en minskad volym av amygdala som bidrar med emotioner till sensorisk 

input (26). Förbättrad emotionell hantering skulle därför kunna förklara den ökade 

upplevelsen av att kunna hantera irritationsmoment som observerades i denna studie. Få 

studier har undersökt sambandet mellan meditation och hantering av irritationsmoment 

specifikt och denna kunskapslucka utgör svårigheter att jämföra resultatet i den här studien 

med tidigare forskning.  

 

7.1.4 Känsla av kontroll 

Den minskade upplevelse av inte ha kontroll över viktiga saker i livet i samband med 

meditation som observerades i denna studie är svår att jämföra med andra studier. Att 

stress påverkar upplevelsen av att inte ha kontroll är påvisat, men det saknas studier som 

studerar sambandet mellan upplevelsen och meditation. I en studie av Prasad L., Varrey A. 

& Giovanni S. beskrivs att stress är vanligt förekommande bland studenter och kan 

resultera i att upplevelsen och förmågan att kontrollera viktiga saker i livet påverkas (36). I 

studien presenteras tidigare forskning om stressade studenter i relation till sänkt 

självkänsla, professionalism, social och kognitiv förmåga, välmående, utvecklande av 

färdigheter etc. För en student, med ambition att prestera akademiskt, kan dessa aspekter 

vara av stor betydelse. En annan studie lyfter fram att stress stimulerar social isolering hos 

studenter, vilket leder till att relationer med vänner och familj påverkas negativt, något som 

för många är en viktig sak i livet (16). I studien av Prasad L., Varrey A. & Giovanni S. 

presenteras positiva effekter av meditation på upplevelsen av stress, mätt med bland annat 

PSS (36). Resultatet i studien ställs inte i relation till aspekten “känsla av kontroll”, utan 

istället, liksom i många andra studier, användes PSS för att bedöma den generella upplevda 

stressnivån. Dessutom fick studiedeltagarna i den studien utöver att meditera också 

praktisera yoga, vilket är ytterligare en variabel som försvårar jämförelse med den här 

studien.   
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7.1.5 Placebo, response-shift och confounders  

Evident är att det finns få studier som fokuserar på de enskilda aspekterna av stress och 

hur meditation relaterar till dessa. Samtidigt finns det andra beaktanden som kan 

diskuteras, exempelvis faktorer (utöver meditation), som kan ha påverkat resultatet för 

deltagarna i denna studie. Tänkbara förklaringar till att resultatet ser ut som det gör kan 

bero på bland annat faktorer som “placebo-effekt”, “response-shift” och “confounders”.  

Det går att spekulera om minskningen av upplevd stressnivå (sett ur de tre utvalda 

aspekterna) precis innan och i början av interventionen, berodde på en placebo-effekt av 

meditationen. Deltagarna var både av meditationscentret och studieansvariga informerade 

om meditationens potentiella stressreducerande effekt, vilket kan ha skapat förväntningar. 

Att deltagarna i flera fall skattade lägre mot slutet av baslinjefasen skulle därför kunna 

förklaras av vetskapen om att de strax därpå skulle börja meditera.  

En annan möjlig faktor att lyfta fram som kan ha påverkat utfallet är fenomenet 

response-shift. Fenomenet beskriver en förändring i en individs tolkning av exempelvis 

definitioner och värden som kan påverka hur skalor och formulär skattas respektive 

besvaras (37). I det här fallet går det exempelvis att fundera över hur deltagarna över tid 

har tolkat och värderat frågorna och svarsalternativen i enkäten som de dagligen i över en 

månads tid besvarade. I den här studien går det exempelvis hos deltagare 1 och 3 i senare 

delen av interventionen att observera en ökad stabilitet och minskad variation. Samtidigt 

som det går att spekulera ifall detta kan förklaras av en fördröjd effekt av meditation, går 

det också att fundera över fenomenet response-shift. Således går det inte med säkerhet att 

förklara varför studiedeltagarna skattat som de har gjort. Response-shift är något som 

forskare utav single-subject-design behöver beakta (29). 

Förväxlings- eller störfaktorer (så kallade confounders) kan också ha haft en 

betydande roll för resultatet. Confounders är externa variabler som kan vara individ- eller 

sammanhangsrelaterade (29). En förväxlingsfaktor till variabeln meditation kan exempelvis 

vara ledighet från arbete eller skola, ett besök på ett spa, eller fint väder. Troligt är att den 

upplevda stressnivån hos deltagarna inte bara påverkades av meditation, utan också av 

andra faktorer. Detta konstaterades genom informell uppföljning av deltagarna efter att 

interventionen var slut. Deltagare 2 och 3 rapporterade att de under interventionsfasen 

hade skrivit en varsin tentamen. Datumen för respektive deltagares tentamen identifierades 

och det går att konstatera att deltagarna i samband med dessa händelser till skattade sin 

upplevda stressnivå avvikande högt. Deltagare 2 skrev sin tentamen i slutet av 

interventionen, och deltagare 3 strax innan mitten. Evident är att upplevelsen av stress 
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påverkas av flertalet faktorer och det går inte i denna studie påstå att meditation var den 

enda variabeln som påverkade studiedeltagarna.   

 

7.1.6 Relation mellan de tre aspekterna, samt upplevd stress i relation till tid utövad 

meditation  

En intressant observation var att upplevd nivå av de tre olika aspekterna av stress 

skattades likartat under de flesta mättillfällena under interventionen av den enskilde 

individen. När deltagarna skattade högt på en fråga, skattade de många gånger också högt 

på resterande frågor och vice versa. Utifrån denna observation går det att spekulera om en 

upplevelse påverkar en annan, eller ifall samtliga aspekter är symtom av stress som 

uttrycker sig i olika former. Exempelvis går det att ställa frågan om det är så att 

upplevelsen av stress framkallar irritation eller om de två uttrycker sig parallellt med 

varandra.  

En annan intressant observation var att deltagare 3, som mediterade minst 

under interventionen, också hade minst förändring i median mellan baslinje och 

intervention. Deltagare 1 som mediterade mest hade betydligt större förändring och hade 

också mindre variation i sin upplevelse av stress. Detta fynd skulle kunna tala för ett 

samband mellan mängden utövad meditation och grad av stressreducering. I en studie av 

Allen et al. hade de deltagare som mediterat mer, bättre förmåga att hantera negativ, 

emotionell stimuli än de deltagare som hade mediterat mindre (38). Gotink R.A. et al. 

påstår dock att meditationens effekt på stress kan mättas då ingen ökad effekt 

observerades hos deltagare som mediterade över två timmar per vecka jämfört med de 

som mediterade mellan en till två timmar per vecka (26). Fynden från de två studierna 

talar emot varandra. Vidare undersökning kan behöva göras för att studera sambandet 

mellan mängd utövad meditation och effekt på stressreduktion. Samtidigt ska det också 

beaktas att deltagare 1 till skillnad från de två andra deltagarna, var pensionär. Nivån av 

den observerade effekten behöver inte förklaras av mängden utövad meditation, utan av 

skälet att deltagaren inte var sysselsatt med skola eller arbete. Detta kan ställas i relation 

till de två andra deltagarna som rapporterade skolarbete som en stor stressfaktor.  

 

7.2 Metoddiskussion 

7.2.1 Design  

Single-Subject-designen har både styrkor och svagheter. En styrka med designen är att 

fokus läggs på individen och inte gruppen (29). Designen tillåter flexibilitet att manipulera 

(införa respektive ta bort) oberoende variabler på individuell nivå. Vidare är även 
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analysmetoden designad för bearbetning av data på individuell nivå (29). Konsekvent har 

den visuella analysen mer klinisk än statistisk nytta (32). Vad som fungerar för någon, 

behöver inte fungera för alla och genom att studera den enskildes respons på exempelvis 

en behandling skapas förutsättningar för individanpassning.  

En återkommande frågeställning inom Single-subject-designen är hur lång 

baslinjen respektive interventionen ska vara och när övergången från den ena fasen till den 

andra ska ske. För AB-designen finns det ingen tydlig regel för hur lång en fas ska vara, 

när den ska övergå till nästa fas eller när den ska ta slut. Däremot finns det en riktlinje att 

byta eller avsluta en fas när data stabiliseras och visar ett mönster (29,30). 

En brist i denna studie är att det i samtliga deltagares baslinjefas inte går att observera 

stabil data. Om baslinjen hade varit längre skulle fler mätpunkter generats. Möjligen skulle 

fler mätpunkter över tid kunnat ge en tydligare bild av deltagarnas upplevda stressnivå 

innan interventionen. Anledningen till att baslinjen i denna studie inte var längre än fem 

dagar, var för att studiedeltagarna rekryterades sent.  

En svaghet med designen är svårigheten med att generalisera resultat (30). En 

oberoende variabels effekt på en beroende variabel kan förväxlas av flertalet faktorer så 

som placebo, response-shift och confounders. Detta gör det svårt att påstå att exempelvis 

en behandling ska ge samma effekt för alla. Forskare hanterar denna problematik på olika 

sätt. Gällande AB-designen kan forskare bland annat replikera en studie, från ”A1-B1” till 

”A1-B1-A2-B2”, vilket ökar möjligheten att separera andra variabler och faktorer från 

variabeln av intresse och stärka hypoteser om kausalitet.  

Kritik mot ABAB-design är att den kan anses vara oetisk (30). Att exempelvis 

frånta en person ett läkemedel som effektivt reducerat smärta, för att studera ifall smärta 

kommer tillbaka är ett etiskt dilemma. Kanske är det bakomliggande syftet med en sådan 

studie att fastställa läkemedlets smärtreducerande effekt och erbjuda personen bästa 

möjliga vård. Samtidigt utsätts kanske studiedeltagaren för tillfälligt lidande under 

baslinjefaserna. Dilemmat är diskutabelt. ABAB-designen är kanske inte heller den mest 

lämpade vid studerandet av meditation och stress då det är oklart hur länge effekter av 

meditation kan observeras och hur permanenta förändringar är i hjärnan. Dock bör det 

tilläggas att AB-designen i grunden anses vara en pre-experimentell design  och för att 

ytterligare stärka hypoteser om kausala samband föreslås vidare undersökningar med 

annan design (29).  

Förslag på vidare undersökning kan vara att genomföra en studie med en 

annan design, exempelvis en Single-Subject-studie med Multiple-Baseline-design. I en 

Multiple-Baseline-design är baslinje-faserna olika långa för olika deltagare och 
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interventionsfaserna introduceras inte samtidigt (30). Med olika långa baslinjer introduceras 

den oberoende variabeln inte samtidigt, vilket kan öka förutsättningarna att identifiera och 

tydliggöra fenomenet response-shift, samt effekter av andra faktorer som kan påverka den 

beroende variabeln. Att ha olika långa baslinjer kan vara en effektiv metod för att säkrare 

kunna konstatera att det är den oberoende variabeln (interventionen) och inte annat som 

förklarar utfallet. Om effekt på den beroende variabeln endast observeras vid introducering 

av interventionen, kan utfallet med större säkerhet förklaras. Sambandet kan av metoden 

bli tydligare. 

 

7.2.2 Mätmetod  

Perceived Stress Scale har i studier bedömts vara ett instrument med god validitet och 

reliabilitet. Detta gäller även den svenska versionen. Instrumentet har använts 

internationellt sedan 80-talet (31). Det finns däremot inga studier som talar för de enskilda 

frågornas validitet och reliabilitet. Konsekvent går det att ifrågasätta kvalitén av den 

modifierade versionen. Denna svaghet vägdes upp dels genom att studera sambanden 

mellan upplevd stress och de utvalda aspekterna och dels genom att använda frågor 

formulerade med tydligt fokus på aspekterna. Viktigt var att de centrala begreppen ”stress 

och nervositet, ”irritationsmoment” och ”känsla av kontroll” konsekvent användes i de 

studier som granskades för att finna stöd för dessa samband. Vidare användes en 

blandning av frågor med både positiv och negativ karaktär. Detta gjordes i syfte att minska 

risken för bias. Av att använda frågor av de båda slagen, minskar enligt Eklund M., 

Bäckström M. & Tuvesson H. sannolikheten att deltagare utvecklar ett icke neutralt 

förhållningssätt till svarsalternativen (28).  

Att inte använda fler eller alla frågor i PSS-14 var också strategiskt i syfte att 

göra självskattningen mindre tidskrävande. Tidsåtgången för varje frågeformulär var för 

varje deltagare ungefär 30 sekunder. Enkelheten kan ha varit bidragande till den 100 

procentiga svarsresponsen.  

Eftersom det går att spekulera kring många faktorer som påverkar en persons 

upplevelse av stress, går det också att argumentera för att datainsamlingen av bakgrunds-

information borde varit mer omfattande. Att deltagarna innan studien exempelvis skulle ha 

fyllt i hela PSS-14 hade troligtvis bidragit till en utökad uppfattning av varje persons 

generella stress-nivå. Vidare kunde ytterligare komplement ha varit Quality of Life 

Inventory (QOLI) (39), som är ett mätinstrument med fokus på den subjektiva upplevelsen 

av livskvalitet utifrån 16 olika områden. Exempel på områden är bland annat hälsa, 

självrespekt, vänner och ekonomi.  
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Ytterligare en brist i denna studie är att det saknades en datainsamlingsmetod för 

förväxlings- eller störfaktorer. En svaghet hos Single-Subject-studier med AB-design är att 

det inte går att kontrollera externa variabler. En beroende variabel kan vara påverkbar av 

flertalet oberoende variabler. Konsekvent försvårar det att konstatera kausalitet (29). 

Faktorer utöver meditation, som hade en potentiell påverkan på deltagarnas upplevda 

stressnivå, upptäcktes i denna studie genom informell uppföljning. Denna information 

kunde istället ha samlats in systematiskt. Förväxlings- och störfaktorer är av stor relevans 

och mer data om detta kunde ha utgjort viktiga komplement i analysen av studieresultaten.  

 

7.3 Klinisk nytta och samhällelig nytta  

Av flera anledningar som diskuterats, går det inte att utifrån denna studie påstå att 

meditation påverkar upplevelsen av stress och nervositet, förmågan att kontrollera 

irritationsmoment och känslan av att ha kontroll över viktiga saker i livet hos andra personer 

än studiedeltagarna. Studien kan ha en klinisk nytta för studiedeltagarna, men eftersom det 

inte går att generalisera resultaten har studien en liten samhällelig nytta.  

 

8. KONKLUSION  
 

Meditation skulle kunna ha positiva effekter på stress och nervositet, förmåga att hantera 

irritationsmoment och känslan av att ha kontroll över viktiga saker i livet hos deltagarna i 

denna studie. Resultatet av denna studie stärks av tidigare forskning som visar på att 

meditation har sänkt upplevd stress samt ökat förmågan att hantera känslomässiga 

reaktioner. Brister i att fånga upp eventuell placebo-effekt, response shift-fenomen och 

confounders gör att det inte går att säkerställa att meditation enskilt kan påverka 

stressupplevelsen hos deltagarna i studien.
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10. BILAGOR  
 
Bilaga 1: Bakgrundsinformation  
	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	

Bilaga 2: Enkät - Dagliga frågor   

	
 
 
  



	

Bilaga 3: PSS-14 

	 	



	

	
	
	
	
	



	

Bilaga 4: Inbjudan till studie 
 

Det här är ett meddelande till dig som vill minska på vardagsstressen och är intresserad av 

att börja meditera!  

 

Vi är två studenter från Biomedicinskt Centrum i Uppsala som vill studera sambandet mellan 

meditation och den subjektiva upplevelsen av stress hos individer som inte har någon 

tidigare, eller mycket liten erfarenhet av meditation. Vi tycker att detta samband är 

intressant att studera då det finns studier som redovisar att meditation är ett effektivt 

redskap för stresshantering genom att exempelvis minska på nervositet och irritation, samt 

öka upplevd känsla av kontroll.  

 

Vi söker deltagare till vår experimentella fallstudie. Du som deltar kommer dagligen att 

meditera samt svara på ett fåtal frågor relaterade till stress via en internetbaserad enkät.  

 

För att kunna delta ska du:  

- Ha ingen eller mycket lite erfarenhet av meditation  

- Ha tillgång till internet  

- Vara över 18 år 

 

Hur går studien till?  

Deltagare till studien ska gå en grundkurs i meditation på ett utvalt och väletablerat 

meditationscenter i Uppsala med god koppling till den akademiska världen. Grundkursen 

omfattar fem träfftillfällen mellan 30/9 och 4/11. Mer information om detta kommer att ges i 

samband med intresseanmälan.  

 

Studien äger rum mellan 25/9 och 4/11. Anmälan är öppen till och med 24/9.  

  

Kontakt  

Är du intresserad och vill veta mer?  

Kontakta oss via e-mail på: 

Maja.Mansson.6103@student.uu.se  

Fredrik.Birgegard.1194@student.uu.se 

	
	



	

Bilaga 5: Informationsbrev till deltagare 
	

Vad kul att du är intresserad av att delta i vår studie! Här kommer lite information om hur 

studien kommer att gå till och vad du kan förvänta dig som deltagare. 

 

Information till dig som vill delta i studien 

Vi heter Maja Månsson och Fredrik Birgegård och studerar termin 6 på 

Fysioterapeutprogrammet. Långvarig stress är ett problem i dagens samhälle och studier 

pekar på att stress är en bidragande faktor till många av befolkningens hälsoproblem. Vi är 

intresserade av vilken påverkan meditation kan ha på upplevd stress hos individer och har 

därför valt att studera detta i vårt examensarbete.  

 

Hur går studien till? 

Vi har valt att studera meditation utifrån Acems metod. Acem är ett meditationscenter i 

Uppsala som erbjuder kurser i meditation baserat på psykologisk förståelse och utan religiös 

anknytning för både nybörjare och erfarna. För att kunna delta i studien krävs att du är 

anmäld till Acems grundkurs i meditation. Du ska ha lite (mindre än en månads utövande) 

eller ingen erfarenhet av meditation sedan tidigare. Kursen består av totalt 5 träffar á 2 

timmar och håller på mellan den 30 september och den 4 november. Mer information om 

kursen samt anmälan görs via länken nedan. Utöver kurstillfällena ska man enligt Acems 

metod också sikta på att meditera 2 x 30 minuter eller 1 x 45 minuter per dag. Kostnaden 

för kursen får varje enskild deltagare själv stå för men Acem erbjuder ett reducerat pris för 

de som är heltidsstuderande. 

https://acem.se/allobjects/acemcourse/steg_1_grundkurs_i_acem_meditation32 

 

För att du ska räknas som deltagare i studien krävs lite bakgrundsinformation om dig innan 

studieperioden. Detta ges via ett formulär som finns bifogat via en länk i detta mail. 

Formuläret ska besvaras senast den 24 september. Ifyllt formulär räknas som anmälan till 

studien. 

 

Datainsamlingen under studieperioden kommer ske genom en enkät som kommer skickas ut 

till dig som deltagare. Enkäten består av tre frågor som berör tankar och känsloliv samt 

frågor om hur mycket du mediterat. Enkäten besvaras dagligen och kommer varje dag 

klockan 16:00 skickas till dig via e-mail. Enkäten ska besvaras inom ett dygn. Första 

utskicket görs den 25 september. Studien börjar alltså några dagar innan kursstart och 



	

kommer därför pågå lite längre än själva meditationskursen. Detta bidrar till att vi kan samla 

värdefull information till vår studie. Under studien kommer du att få använda dig av ett 

deltagarnummer, som ska anges i varje daglig enkät. Deltagarnumret kommer du få via e-

mail 25 september, i samband med det första utskicket av den dagliga enkäten.  

 

Kortfattat: 

• Anmälan görs genom att fylla i formuläret, bifogat i detta mail, innan den 24 

september. 

• Den första enkäten med de dagliga frågorna kommer 25 september och den sista 4 

november.  

• Enkäten skickas till dig dagligen och ska besvaras under hela studieperioden.  

• Enkäten får du via en länk bifogat i ett e-mail.   

• Du anger ditt deltagarnummer i början av enkäten varje gång den fylls i.  

• Du är på plats vid kurstillfällena  

• Du mediterar hemma/annan plats resterande dagar. 

 

Hur hanteras uppgifterna? 

Vid studieperiodens slut den 4 november kommer all data att bearbetas av oss. Allt insamlat 

material kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt, vilket innebär att endast 

ansvariga för examensarbetet och handledare kommer ta del av obearbetad data. Resultat 

kommer endast redovisas avidentifierat. När arbetet är färdigställt får du som deltagare ta 

del av resultatet. Att delta är helt frivilligt under hela studieperioden och du kan när som 

helst välja att avbryta utan att ange orsak. 

 

Kontakt 

Har du frågor? Du kan alltid kontakta oss via e-mail på:  

Maja.Mansson.6103@student.uu.se   

Fredrik.Birgegard.1194@student.uu.se 

 

Handledare 

Hedvig Zetterberg 

Universitetsadjunkt och doktorand 

Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet  

	
	


