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Abstrakt 

 Denna studie syftade till att utvärdera effekter av ett webbaserat mindfulness– och 

medkänslabaserat program (MMSU: mindfulness och medkänsla för stressade unga) på upplevelser av 

stress och tidsperspektiv. Av 93 unga vuxna mellan 18-25 år identifierades 84 som stressade och 

fördelades slumpmässigt till MMSU eller väntelista (VL). Totalt slutförde 35 deltagare (15 i 

interventionsgruppen, 20 i kontrollgruppen) för– och eftermätningen av Cognitive and Affective 

Mindfulness Scale Revised (CAMS–R), Self–compassion Scale short form (SCS–SF), Perceived 

Stress Scale (PSS–14), och Swedish Zimbardo Time Perspective Inventory short version (S–ZTPI). 

Interventionsgruppen genomförde dagliga 15-minuters övningar i mindfulness och medkänsla som 

pågick i två veckor. Hypotesen var att MMSU i jämförelse med VL ökar mindfulnessnivåer och 

självmedkänsla, samt reducerar upplevd stress, självkyla och avvikelser från en balanserad 

tidsperspektivprofil. Resultatet av grupp (MMSU, VL) X tid (förmätning, eftermätning) visade på 

interaktioner för självmedkänsla, självkyla, upplevd stress och nutid hedonistisk. Hög effektstorlek 

(Cohens´d) för ökad självmedkänsla dppc2=1.00 och medelhög effektstorlek för reducerad självkyla 

dppc2= –0.65, reducerad upplevd stress dppc2= –0.67 och förbättring av nutid hedonistisk dppc2= 0.61 

påträffades. Programmet i mindfulness och medkänsla ökade deltagarnas självmedkänsla och 

reducerade deltagarnas upplevda stress signifikant. Mindfulnessnivåer och balans i tidsperspektiv 

förbättrades inte signifikant. Vi föreslår ytterligare studier som följer upp resultatet för att fortsätta 

studera programmets effektivitet. 

 Nyckelord: Mindfulness, självmedkänsla, upplevd stress, tidsperspektiv, intervention, unga vuxna 

 

 

 

Abstract 

 This study aimed to evaluate effects of a web-based mindfulness and compassion program 

(MMSU: mindfulness and compassion for emerging adults) on perceived stress and time perspectives. 

Of 93 emerging adults between 18-25 years, 84 were identified as stressed and randomly assigned to 

MMSU or waiting list (VL). In total, 35 participants (15 in the intevention group, 20 in the control 

group) completed the follow-up of Cognitive and Affective Mindfulness Scale Revised (CAMS–R), 

Self–compassion Scale short form (SCS–SF), Perceived Stress Scale (PSS–14), and Swedish 

Zimbardo Time Perspective Inventory short version (S–ZTPI). The intervention group conducted daily 

15-minutes exercices in mindfulness and compassion that lasted for two weeks. The hypothesis was 

that MMSU compared to VL would increase mindfulness levels and self-compassion, as well as 

decreased levels of percevied stress, self-coldness and deviation from a balanced time perspective 

profile.  The result of a group (MMSU, VL) X time (pre, post) declared on interactions for self-

compassion, self-coldness, percevied stress and present hedonistic. Strong effect size (Cohens´d) for 

increased self-compassion dppc2=1.00, and medium effect size for decreased self-coldness dppc2= –

0.65, reduced perceived stress dppc2= –0.67 and medium effect size on improvement of present 

hedonistic dppc2=0.61 were found. The program in mindfulness and compassion increased participants 

self-compassion and reduced their levels of perceived stress significantly. Mindfulness levels and 

balanced time perspective did not significantly improve. We propose additional studies that follow up 

the results to continue studying the program´s effectivness.  

 Keywords: Mindfulness, self-compassion, perceived stress, time perspective, intervention, 

emerging adulthood 
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Ett webbaserat program i mindfulness och medkänsla: effekter på stress  

och tidsperspektiv i en grupp unga vuxna 

 

 Arnett, Zukauskiene och Sugimura (2014) förklarar att unga vuxnas utvecklingsövergång från att 

vara ungdom till att bli vuxen har förskjutits, speciellt i höginkomstländer. Numera utgör denna 

övergång inte bara en kortare period, som var fallet för 50 år sedan, utan har kommit att bli ett nytt 

livsstadium inom åldersspannet 18 till 29 år. Författarna benämner detta nya livsstadium ”emerging 

adulthood”. De menar att förskjutningen främst beror på samhällsförändringar, som sedan ger 

konsekvenser för hur de unga vuxna gör individuella livsval. Istället för ett stabilt vuxenliv relativt 

tidigt efter ungdomen, har denna tid blivit extraordinär med avseende på instabilitet, kärleksrelationer, 

arbete och bostad. Vuxenroller inom äktenskap, föräldraskap, stabila anställningar och egna boenden 

etableras senare för de flesta, till skillnad från hur det såg ut förr. Arnett, Zukauskiene och Sugimura 

(2014) understryker att detta nya livsstadium även får implikationer för sjukvård och hälsosystemet. 

Vidare menar de att yrkesprofessionella som arbetar med unga vuxna har behov av att känna till de 

nya utvecklingsförändringar som unga idag genomgår, eftersom det påverkar ungas mående, upplevda 

stress, känsla av trygghet och psykiska hälsa. Med tanke på dessa utvecklingsövergångar och att se det 

i ljuset av den växande psykiska ohälsan bland unga, så antas denna grupp vara särskilt sårbar för 

stressorer och motgångar (Dvorakova, Kishida, Li, Elavsky, Broderick, Agrusti & Greenberg, 2017). 

Jämfört med äldre vuxna så använder vuxenblivande (emerging adults) fler maladaptiva 

copingstrategier (Blanchard–Fields, 2007), troligtvis för att de saknar tillräckliga erfarenheter av livet 

och färdigheter att hantera stressöverbelastning. Vid bristfällig stresshantering eller utebliven 

bemästring kan stressen riskera att bli kronisk och få inflytande på hälsa och välbefinnande.  

 

Stress och bemästringsförmågor 

 Stress kan beskrivas som nya upplevelser som påverkar en individ så att denne tycker sig tappa 

kontrollen och kommer riskera negativa påföljder (Ramasubramanian, 2016). Stressen uppstår när det 

föreligger obalans mellan upplevd förmåga att hantera de krav som individen uppfattar att dessa 

förmågor måste möta (Ray, 2004). Stress används dock för att beteckna fyra olika fenomen: själva 

stimuleringen (stressorn), upplevelsen av denna stimulering, den psykologiska och fysiologiska 

reaktionen, samt återkopplingen på de psykofysiologiska reaktionerna. Kroppen reagerar på 

stresstimuli genom att amygdala aktiverar sympatiska nervsystemet och flykt– och kampsystemet, 

som gör kroppen redo för att bekämpa eller fly från stresstimulus. Kroppen responderar hormonellt 

förmedlat via hypofysen till binjuren. Där frisätts kortisol i ett endokrint system med benämningen 

HPA–axeln. Det gör att fysiska och mentala resurser mobiliseras och ökar, men samtidigt blir nedsatt 

immunförsvar också dess följd.  

 Exempel på varningssignaler som avspeglas i beteenden vid ”kamp/flykt” beskrivs av Perski och 

Rose (2017) som sömnsvårigheter, överaktivt energiläge som gör individen rastlös, känslor av 

irritation, aggressivitet, rädsla och ångest, minnesproblem, tankesnurr och koncentrationsproblem, 

hjärtklappning, muskelspänning, samt mag– och tarmproblem. Währborg (2013) beskriver 

stressresponsen som resultat av ett komplicerat samspel mellan omgivningsfaktorer och individens 

unika förutsättningar. Vad som avgör om något är en stressor är individens tidigare erfarenhet och 

enskilda bedömning om huruvida situationen framstår som farlig, hotfull eller krävande. De här 

erfarenheterna benämns stimulus– och responsförväntningar (Boulton, Couto, Grimmer, Earley, 

Canario, Wilson & Walling, 2015). Gemensamt för stresstimuli är att de signalerar osäkerhet eller 

någon form av brist inför att bemöta det som sker. När hjärnan inte känner igen stimulus reagerar 

hjärnan med en generell alarmreaktion. Stimulus medvetandegörs gradvis tills hela den totala 
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situationen med kognitivt och emotionellt innehåll har nått medvetandet. Om upplevelsen tolkas som 

obehag betecknas upplevelsen som ”stress” (Arnetz & Ekman, 2013). Efter denna tolkning av 

upplevelsen sker biokemiska förändringar i centrala nervsystemet (CNS). Stressen påverkar 

muskulaturen, beteendet, endokrina systemet, immunsystemet, samt sympatiska och parasympatiska 

nervsystemet (McEwen, 2016). Återkopplingen på stressreaktionen brukar tolkas som en 

varningssignal, som obehag och som möjlig orsak till ytterligare obehag, men är också beroende av 

hur individens responsförväntning har formats. Den biologiska sårbarheten i centrala nervsystemet 

(stressbelastning) kan över tid utvecklas till psykopatologi, t.ex. ångest och depression, om individen 

lever i en ogynnsam psykosocial miljö över tid (Wasserman & Nilunger–Mannheimer, 2012).  

 Responsförväntningarna kan grovt förenklat delas upp i bemästring eller hjälplöshet, där 

bemästring syftar till strategier för att lösa problem och uppfattningen av att ha förmågan att hantera 

problemet (Arnetz & Ekman, 2013). När en person har uppfattningen att bemästring av problem är 

möjligt, så kommer den kroppsliga alarmreaktionen att försvagas, vilket i sin tur minskar risken för 

ohälsa. Vid bristfällig eller utebliven stressbemästring kan alarmreaktionen bli bestående (kronisk 

stress). Exempel på ineffektiv bemästringsstrategi är hjälplöshet, som föreligger i de fall där individen 

lärt in att det individen gjort inte fått någon effekt på det som sker. Individen ser inte någon koppling 

mellan egna handlingar och det som händer runt omkring. Maier och Seligman (1976) beskriver 

tillståndet som inlärd hjälplöshet. Över tid infogas bemästring eller hjälplöshet i erfarenheten genom 

generaliseringseffekten, som innebär att inlärda förväntningar överförs till andra situationer och sättet 

att fungera kognitivt. Bovier, Chamot och Perneger (2002) har funnit att upplevd stress och interna 

resurser så som bemästringsförmågor korrelerar starkt hos unga vuxna; och att dessa variabler 

förklarar mer än hälften av den totala variansen i psykisk ohälsa. Vidare menar de att bemästring har 

en direkt positiv effekt på psykisk hälsa och buffrar mot upplevd stress och psykisk ohälsa.  

 Ett sätt att systematiskt reducera stress på är genom regelbundna mindfulnessövningar (Chiesa & 

Serretti, 2009). Astin (1997) och Shapiro, Oman, Thoresen, Plante och Flinders (2008) har 

dokumenterat minskad stress bland unga vuxna. Mindfulness anses vara en metod som kan hjälpa 

individer att hantera stress reflexivt, till skillnad från reflexmässigt (Hofman, Sawyer, Witt & Oh, 

2010).  

 

Mindfulness – medveten närvaro 

 Det finns ett växande intresse för att använda mindfulnessbaserade interventioner till att främja 

unga vuxnas personliga utveckling och välbefinnande genom självhjälpsprogram som syftar till att 

odla insikt och resiliens (Dvorakova, Kishida, Li, Elavsky, Broderick, Agrusti & Greenberg, 2017). 

Begreppet mindfulness har funnits i den buddistiska traditionen i 2500 år och härrör från religionens 

zenmeditation och vipassana, att ”se något som det verkligen är” (Janessen, Heerkens, Kuijer, van der 

Heijden & Engels, 2018). Jon Kabat–Zinn (1990) som introducerade mindfulness i västvärldens 

sjukvård definierar mindfulness som icke–dömande närvaro, ögonblick för ögonblick. Mindfulness är 

att systematiskt betrakta det som utspelar sig i sinnet, med en öppen och accepterande hållning. Denna 

medvetna närvaro brukar beskrivas som en hållning, en egenskap och en praktik. Det är en attityd och 

metod för att utveckla insikt, visdom, empati och minska lidande (Baer, 2003). I modern psykologi ses 

mindfulness som ett sätt att öka medvetenhet och att reagera hjälpsamt på kognitiva mönster som leder 

till emotionellt lidande och maladaptivt beteende (Bischop et al., 2004). Mindfulness har 

konceptualiserats genom en tvåkomponentsmodell (Bischop et al., 2004; Brown & Ryan, 2003). Den 

första komponenten består av ett mentalt tillstånd som kännetecknas av att reglera uppmärksamheten 

till interna och externa upplevelser som de framträder här–och–nu. Den andra komponenten beskrivs 

som förmågan att aktivt se nyfiket och tillåtande mot de tankar och känslor som närvarar. Feldman 

(2001) menar att vänlighet finns som outtalat element i mindfulnessförmågan, att mindfulness inte är 
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neutral eller tom närvaro, utan uppfylld med värme–intresse–vänlighet. I den odlade 

mindfulnessförmågan blir det därför svårt att förakta eller frukta något (a.a.).  

 I mindfulnessforskning gör man skillnad på två typer av mindfulness: mindfulness som 

personlighetsdrag och mindfulness som praktisk färdighet (Brown & Ryan, 2003). Mindfulness som 

personlighetsdrag bestäms av gener–miljö, medan praktiska färdigheter i mindfulness är ett resultat av 

att öva mindfulness (Brown & Ryan, 2003; Davidson, 2010). Forskningen om effekterna på kognition, 

affekt och motivation har ökat de senaste åren (Tang, Hölzel & Posner, 2015). Författarna har 

föreslagit en modell med självreglering i centrum. Mindfulnessträningens effekter på kognitiv och 

emotionell förmåga antas vara kopplad till den förbättring av exekutiva funktioner som sker när man 

tränar mindfulness, så som förbättrad prefrontal styrning och integration av hjärnans regioner, som gör 

att individen kan utnyttja hjärnans potential bättre (Tang, Yang, Leve & Harold, 2012). Tang, Hölzel 

och Posner (2015) menar att mindfulnessutövande förändrar uppmärksamhetskontroll, emotionell 

reglering och självmedvetande – komponenter som tillsammans samverkar vid självreglering. 

Författarna understryker emellertid att mindfulnessträning initialt kräver möda och blir allt mer 

automatiserad med ökad träningserfarenhet. I en systematisk granskning som Chiesa, Calati och 

Serretti (2011) gjort beskrivs effekter på förbättrad funktion i nätverk som involveras i 

uppmärksamhetskontroll och orientering av interna och externa stimuli i ett tidigt skede av 

mindfulnessträningen, medan mindfulnessträning över tid även förbättrar funktion i nätverk som 

involveras i alerthet. Andra effekter på kognitionen som tidigare forskning funnit är minskad 

ruminering (Kumar, Feldman & Hayes, 2008) och emotionell reaktivitet (Raes, Dewulf, van 

Heeringen & Williams, 2009). Personer som fortsätter att utöva mindfulness har vid längre 

uppföljningar rapporterat ökad positiv affekt och minskad negativ affekt (Williams, 2010). Men 

biverkningar av mindfulness har också dokumenterats. Exempelvis har Wilson, Mickes, Stolars-

Fantino, Evrad och Fantino (2015) funnit att mindfulness kan försämra förmågan att diskriminera 

mellan korrekta och felaktiga minnen.  

 Under de senaste tre decennierna har mindfulness införlivats i en rad olika terapeutiska program. 

Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) är ett 8-veckorsprogram utvecklat av Kabat–Zinn (1990) 

som reducerar stress och främjar välbefinnande hos patienter med kronisk smärta. En variant inom 

Mindfulnessbaserad intervention (MBI) benämns Integrativ body-mind träning (IBMT) som innehåller 

huvudinslagen kroppsavslappning, föreställning av mentala bilder (mentala resor inåt) och 

mindfulnessträning (icke-dömande uppmärksamhet). Senare utvecklades KBT–modeller med 

mindfulnessinslag: för depression, Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT, Segal, Teasdale, 

Williams & Gemar, 2002), Acceptance and commitment therapy (ACT, Hayes, Strosahl & Wilson, 

1999), och för emotionellt instabil personlighetsstörning: Dialektisk beteendeterapi (DBT, Linehan, 

1993). MBSR och MBKT har väldokumenterade effekter, men studier på 4-veckorsprogram 

(stressreduktion) och korta program online har också demonstrerat effekter (Chiesa & Serretti, 2009; 

Vesa, Liedberg & Rönnlund, 2016), även om resultat av de korta programmen pekar i olika riktningar 

(Gluck & Maercker, 2011). Spijkerman, Pots och Bohlmeijer (2016) sammanställde övergripande 

effekter på psykisk hälsa hos mindfulnessbaserade interventioner som genomfördes online. De fann att 

interventionerna generellt sett har en liten men signifikant positiv effekt på minskad depression och 

ångest, samt ökat välbefinnande och mindfulnessnivåer. Den största effekten återfanns på stress. 

Reducerad upplevd stress, ökad stresshanteringsförmåga, förbättrad koncentration och fysisk resiliens 

(Janssen m.fl., 2018), emotionellt välbefinnande (Rosenzweig, Reibel, Greeson & Brainard, 2003), 

förbättrade relationer (Cohen & Miller, 2009) och sömn (Greeson, Juberg, Maytan, James & Rogers, 

2014) är andra aspekter som framgångsrikt gynnat unga vuxna efter mindfulnessträning. Överlag 

modereras effekten av mindfulnessinterventioner av antalet sessioner (Spijkerman, Pots & Bohlmeijer, 

2016). Det bör också nämnas att mindfulness som forskningsfält generellt sett har kritiserats för brister 
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i forskningsmetodiken, så som avsaknad aktiva kontrollgrupper, skevhet i urvalsprocesser och att 

utfall ofta involverar självskattningar (Tang, Hölzel & Posner, 2015). 

 

Medkänsla och självmedkännande  

 Medkänsla har liksom mindfulness också stark anknytning till buddismen. Dalai Lama (1995) 

definierade medkänsla som ”An openness to the suffering of others with a commitment to relieve it”. 

Medkänslan ses inte bara som en emotionell respons, utan som ett gensvar grundat i förnuft och 

visdom, inbäddad i en etisk beteenderepertoar avsaknad själviskhet i befriandet av andras lidande. 

Denna öppenhet som Dalai Lama talar om beskrivs utförligare i Kanov, Maitlis, Worline, Dutton, 

Frost och Lilius (2004) beskrivning av medkänsla: upptäcka–märka–känna–svara. Att identifiera 

lidande involverar att vara öppen för att bli medveten om att något eller någon lider. ”Känna” i 

Kanovs modell beskrivs som emotionell oro, genom att inta en annans perspektiv och föreställning om 

hur tufft det måste kännas att vara i den situationen. ”Svara” är det beteende som utgör önskan om att 

lindra. Där följer en handling som syftar till att lindra lidandet. I definitionerna av medkänsla refereras 

det ofta till termer som relaterar till medkänsla, så som empati. Och andra sidan brukar dessa andra 

begrepp vanligtvis användas för att definiera varandra. Goetz, Keltner och Simon-Thomas (2010) har 

också noterat likheter mellan medkänsla och konstrukt som exempelvis snällhet, medömkan och 

altruism. Strauss, Taylor, Gu, Kuyken, Baer, Jones och Vanvagh (2016) beskriver det som 

konstruktivt och lärorikt att ta del av och överväga överlappningar och skillnader mellan termerna.  

 Medkänsla i likhet med mindfulness antas ha en främjande effekt på välbefinnande och psykisk 

hälsa (Cosley, McCoy, Saslow & Epel, 2010; Feldman & Kuyken, 2011; MacBeth & Gumley, 2012). 

Vissa argumenterar för att medkänsla buffrar mot stressreaktioner. De ser medkänsla som en central 

process i återhämtning från psykopatologi. Följaktligen har man uppmanat att hälsofrämjande och 

terapeutiska interventioner bör involvera träning i deltagarnas förmåga att ge och ta emot medkänsla 

(Gilbert, 2005; Gilbert, 2010). Neff (2003b) gör gällande att unga vuxna ofta tror att deras erfarenheter 

och upplevelser är unika och omöjliga för andra att förstå, vilket antas bidra till ett självkritiskt 

förhållningssätt, isolering och överidentifikation med sina svåra tankar och känslor, vilket tillsammans 

representerar individens nivåer av ”självkyla” = isolering + självkriticism + överidentifikation 

(Gilbert, McEwan, Matos & Rivis, 2011). Ett sätt att bearbeta denna uppfattning och beteende är 

genom träning i medkänsla till sig själv. Att ge medkänsla menar Neff är att visa förståelse, vänlighet, 

tålamod och icke–dömande. Det är att behandla sig själv med samma omtänksamhet och stöd som de 

flesta brukar visa en god vän, när vännen genomlever en svår tid (Neff & Dahm, 2015). 

Självmedkänsla definieras utifrån tre dimensioner bestående av mindfulness, vänlighet och 

samhörighet. Förhållningssättet involverar att göra sig uppmärksam på smärtsamma tankar och 

känslor (mindfulness), att vara vänlig, omtänksam och förstående mot sig själva i svåra tider, då man 

möter motgångar och misslyckanden (vänlighet), samt se lidande och besvikelse som del av att vara 

människa (samhörighet). Att bli medveten om att ingen är ensam om att lida och känna sig otillräcklig 

antas bidra till känslan av att höra samman (Muris & Petrocci, 2017), medan bilden av att vara sämre 

(eller bättre) än andra ökar känslan av isolering (Neff, 2013).  

 De mest kända programmen som tränar medkänsla och självmedkänsla benämns CMT: 

Compassionate Mind Training (Gilbert & Procter, 2006) och MSC: Mindful Self-compassion Training 

(Neff & Germer, 2012). Självmedkänsla har i studier uppvisat många fördelar. Arch, Brown, Dean, 

Landy, Brown och Laudenslager (2014) menar att självmedkänsla har en buffrande effekt på 

hälsotillståndet då den är positivt länkad till nöjdhet med livet, lycka, optimism, positiva känslor, 

visdom och nyfikenhet. Träning i självmedkänsla över webbaserade program har visat sig utveckla 

mindfulness, självmedkänsla, förmågan att uppmuntra sig själv och ökat nöjdhet med livet. Träningen 

har samtidigt minskat självförakt, stressupplevelser och ett nedbrytande förhållningssätt sina 
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tillkortakommanden (Krieger, Martig, Brink & Berger, 2016). Att öva upp självmedkänsla kan 

underlätta för att förstå sitt lidande och hjälpa individer att klara av emotionella krav (Beaumont & 

Martin, 2016). Raes (2010) har funnit att träning i självmedkänsla minskar ångestnivåer och 

depressiva symtom, framför allt genom minskning av ruminering. Även fysiska processer antas 

uppvisa samband mellan självmedkänsla, ångest och depressiva symtom. Gilbert och Irons (2005) har 

föreslagit att självmedkänsla sätter igång antistressystemet, ett fysiologiskt system som associerad 

med oxytocin, trygghet och social närvaro, samt att självmedkänsla inhiberar hotsystemet, ett system 

som relaterar till otrygghet, försvarsbeteende och autonoma responser. Till stöd för denna teori har 

Rockliff, Gilbert, McEwan, Lightman och Glover (2008) funnit att en kortare övning i självmedkänsla 

reducerade deltagarnas nivåer av stresshormonet kortisol, som brukar vara förhöjt vid ångest och 

depression.  

 Neff och Dahm (2015) argumenterar för att självmedkänsla kan läras in och vidmakthållas över tid, 

vilket de menar ger stöd för att psykologiska insatser som syftar till att förbättra välbefinnande bör 

innehålla ett tydligt fokus på att utveckla en inre självmedkännande röst. Vidare uppmanar dem 

forskningen att studera hur det bäst går att uppnå detta mål, på ett sätt som uppfyller individuella 

behov.  

 

Balanserade och avvikande tidsperspektiv  

 Uppfattningen om tid är subjektivt införlivad i kognitioner och emotioner. Människan kan genom 

sinnet göra en mental resa i tiden som tillåter henne projicera sig själv till olika tidpunkter på sin 

livslinje – ett kontinuum av tid (Tulving & Kim, 2007). Zimbardo och Boyd (2008) som utformat 

konceptet ”tidsperspektiv” menar att förhållningssätt till tid varierar mellan människor, att vissa 

engagerar sig mer i tankar och känslor från det förflutna, i nuet eller i framtiden – och att dessa tankar 

och känslor oftast har en positiv eller negativ karaktär. Tidsperspektiv kan beskrivas som den 

kognitiva representationen av tid, där människan ordnar – negativt eller positivt – sina livserfarenheter 

mot det förflutna, nutiden eller framtiden (Holman & Zimbardo, 2009). Tidsperspektiven 

kännetecknas som: dåtid positiv: positiva stunder från dåtiden; nutid hedonistisk: ta dagen som den 

kommer utan konsekvenstänk; framtid positiv: planering av måluppfyllelse mot framtiden; dåtid 

negativ: minnen från dåtiden som skapar obehag; nutid fatalistisk: hopplös och hjälplös attityd till 

livet; framtid negativ: osäkra förväntningar inför framtiden (Carelli, Wiberg & Åström, 2014). 

Tidsperspektivens perceptuella processer är dynamiska, men individer brukar lägga en tonvikt eller 

utveckla ett fokus mot en av tidsramarna, som återspeglas i den individuella tidsperspektivprofilen 

(Boniwell & Zimbardo, 2004). Tiden är begränsad och överanvändande av en tidskategori stjäl tid åt 

en annan. T.ex., att vara fast i det förflutna eller i framtiden kan inverka på förmågan att leva ett 

meningsfullt liv i nuet (Åström, 2018). Dessa dominerande eller undertryckta tidsperspektiv antas 

påverka hur individen upplever världen, löser problem och tar beslut. Ett välintegrerat och gynnsamt 

beteende till sina tidsperspektiv och andra sidan, har konceptualiserats som ”a balanced time 

perspective”. Att ha denna profil kännetecknas av måttligt höga dåtid positiv, nutid hedonistisk och 

framtid positiv, men låga nivåer av dåtid negativ, nutid fatalistisk och framtid negativ. Det balanserade 

tidsperspektivet är förknippat med aspekter som minskad negativ affekt, högre positiv affekt, 

livstillfredsställelse, självbestämmande, vitalitet och tacksamhet (Zhang, Howell & Stolarski, 2013). 

Zimbardo och Boyd (1999) har definierat balans som en mental förmåga att växla effektivt mellan 

tidsperspektiv beroende på vad individen gör, i vilken kontext och vilka personliga resurser som står 

till buds – till skillnad från att vara snedvriden mot en specifik tid och mindre adaptiv över olika 

situationer. I termer av en maladaptiv tidsperspektivprofil skattar individen högt på dåtid negativ och 

nutid fatalistisk och framtid negativ, samt lågt på dåtid positiv, nutid hedonistisk och framtid positiv. 

De här individerna tenderar att uppvisa en emotionellt stressfylld profil som kan tolkas som motsatsen 
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till ett balanserat tidsperspektiv. Empiriska studier har visat att uppfattningen om sina tidsperspektiv 

kan omformas som respons på livsomställningar, så som stressorer, motgångar och trauman. Men 

dessa händelser kan också skapa en annan innebörd av den tid som individen har kvar i sitt liv 

(Carstensen, Isaacowitz & Charles, 1999; Holman & Silver, 1998). 

 Tidsperspektiv har uppvisat relationer till mindfulness (Drake, Duncan, Sutherland, Abernethy & 

Henry, 2008; Seema & Sircova, 2013) och stress (Olivera–Figueroa, Juster, Morin–Major, Marin & 

Lupien, 2015). Stolarski, Vowinckel, Stenling och Zajenkomwskis (2016) studier pekar på att 

mindfulness kan bidra till kognitiv flexibilitet mellan olika tidsperspektiv, vilket genererar en mer 

balanserad profil. Mer av medveten närvaro ger mer balans i tidsperspektiven. Tvärsnittsdata har visat 

att avvikelser från ett balanserat tidsperspektiv medierar länken mellan mindfulness och upplevd 

stress. Rönnlund, Koudriavtseva, Germundsjö, Eriksson, Åström och Carelli (2018) fann att 

mindfulness främjar ett mer balanserat tidsperspektiv, främst genom att reducera en negativ 

tillbakablick på det förflutna, samt reduktion av negativa prediktioner mot framtiden. Resultatet 

indikerar att uppfattningen av tidsperspektiven går att omförhandla, samtidigt som upplevelsen av 

stress minskas.  

 

Syfte 

 Utgångspunkten i föreliggande undersökning var unga vuxna med stressupplevelser och deras 

stresshanteringsförmågor. I undersökningen betraktades övningar i mindfulness och medkänsla som 

inlärningsbara verktyg för att hantera stress och motgång. Syftet med föreliggande studie var att 

undersöka om interventionen i mindfulness och medkänsla (MMSU) ger effekter på mindfulness, 

självmedkänsla, upplevd stress och tidsperspektiv. Hypotesen var att MMSU i jämförelse med VL 

ökar mindfulnessnivåer och självmedkänsla, samt reducerar upplevd stress, självkyla och avvikelser 

från en balanserad tidsperspektivprofil.  

 

Metod 

Procedur  

 Undersökningens design var en randomiserad kontrollerad studie (RCT). De två 

undersökningsarmarna i studien var MMSU: den aktiva interventionen och en VL: väntlistegrupp utan 

aktiv intervention. Deltagarna besvarade för– och eftermätning (MMSU=15, VL=20). Vi valde att 

använda väntelista av etiska skäl och för att kontrollera mot tidseffekter, då de aspekter vi studerar kan 

påverkas av tid. Deltagare rekryterades i februari 2018 genom ett bekvämlighetsurval. 

Rekryteringsannonser lades ut i facebookgrupper och mejl sändes ut via Mindfulnesscenters 

veckobrev, till deras medlemmar och instruktörer. De tillfrågades om de ville vidarebefordra inbjudan 

via deras kanaler till personer som kunde vara lämpliga för att delta i studien. I rekryteringsannonserna 

och i e-postmeddelandena framgick en inledande text och länk till en anmälningsblankett där 

information om studien presenterades. Deltagarna vi sökte var unga vuxna med stress som ville träna 

mindfulness och minska sin stress. Rekryteringsmetoden användes för att nå ut till en bred variation 

med avseende på utbildning och sysselsättning. Utskicket gick till runt 700 medlemmar och 

mindfulnessinstruktörer. n=93 visade intresse för deltagande. n=9 mötte exklusionskriterier. n=84 

randomiserades till MMSU och VL. n=56 besvarade förmätningen. n=28 missade deadline när 

förmätningen pågick. n=28 registrerades för MMSU och n=28 registrerades till VL. MMSU fick e-

post om information om hur de kunde påbörja det webbaserade programmet. Programmet pågick i två 
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veckor och eftermätningen genomfördes efter att programmet var avslutat. VL fick ingen aktiv 

behandling under tiden som interventionen pågick, men VL blev informerade om att de får tillgång till 

programmet efter andra insamlingen av data, samt att det var några veckor mellan dessa tillfällen. VL 

fick ingen explicit kunskap om att de medverkade i kontrollgruppen. Förmätningen pågick under sju 

dagars tid i början av mars och eftermätningen pågick under sju dagar i början av april 2018. För att 

undvika bias i form av social önskvärdhet och utvärderingsbias var aldrig instruktörerna involverade i 

kontakten med deltagarna avseende screening, informerat samtycke, randomisering, datainsamling 

eller statistisk analys. Studien genomfördes utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 

experimentell psykologisk forskning i Sverige.  

 

Deltagare  

 Undersökningsgruppen var unga med stress i åldern 18-25 år. 93 % definierade sig av kvinnligt 

kön, fem % män och två % hade en annan könstillhörighet. Nio % av deltagarna hade examen från 

grundskola, 65 % från gymnasiet och nio % från yrkeshögskola. 14 % av deltagarna hade 

kandidatexamen och fyra % hade magister– eller masterexamen. Via webbformuläret fick personer 

som var intresserade av att delta i undersökningen besvara generella inklusions- och exklusionsfrågor, 

samt lämna sin e-postadress. Inklusionskriterierna var 18 till 25 år med stress, utan tidigare utövande 

av mindfulness eller medkänsla; ha möjlighet att avsätta minst 15 minuter på övningar online; ha 

internetuppkoppling. Exklusionskriterier var att ha erfarenheter av mindfulnessutövande mer än 20 

min/månad och indikationer för kliniska tillstånd. Indikationer för kliniska tillstånd undersöktes 

utifrån en kort halvstrukturerad screeningintervju om erfarenheter månaden innan. Personer som 

uppskattades ligga nära ett kliniskt signifikant tillstånd fick veta att dem mötte kriterier som inte 

matchade målgruppen vi eftersökte. De fick råd om hur de kan gå vidare med att kontakta 

vårdcentralen, om de vill bli undersökta och få behandling vid behov. Att exkludera individer 

motiverar vi utifrån att programmet inte hade ett kliniskt behandlande syfte. n=93 anmälde sitt intresse 

för att delta i interventionen varav n=9 mötte exklusionskriterier. Deltagarna som blev kvar efter 

urvalsprocessen (n=84) randomiserades till MMSU eller VL. Av etiska och forskningsrelevanta skäl 

erbjöds väntelistan att delta i programmet efter andra datainsamlingsomgången, vilket också tros kan 

ha ökat motivationen att medverka och stanna kvar i studien. Information mejlades ut kontinuerligt till 

deltagarna för att de skulle ha kunskap om varje steg i interventionen. Deltagarna besvarade 

undersökningens mätinstrument i form av självskattningsformulär online en veckan innan och en 

vecka efter den två veckors långa interventionen.  

 

Material och instrument 

 Interventionens program: Mindfulness och medkänsla för stressade unga (MMSU) är ett två 

veckors långt självadministrerat program som tränar mindfulness och medkänsla. Programmet startade 

2017 och ges via Mindfulnesscenter. Upphovskvinnan till programmet är fysioterapeuten Beatrice 

Blidner. Deltagandet genomfördes online via webb eller mobilapplikation. Programmet inleds med en 

inspelad psykoedukativ introduktion om vad mindfulness och medkänsla är, samt hur träningen syftar 

till att intervenera. Varje övning pågår i 15 minuter. Sammanlagt är hela programmet tio övningar. 

Övningarna fungerar som ljudinspelningar med en vägledande röst som ger instruktioner om hur 

övningarna ska utföras. Programmet genomförs stegvis så varje övning blir tillgänglig när den 

förgående övningen har avklarats i sin helhet. Deltagarna fick instruktioner om att utföra en övning 

om dagen och sammanlagt fem övningar per vecka. Tiden som deltagarna lade ner på övningar 

registrerades efter att varje övning var avslutad. Programmet var inspirerat av MBSR, MSC och CMT. 

Innehållet i programmet var: tillämpad avslappning; kroppskanning; andningsövningar; 
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koncentrationsövning; bearbeta svåra känslor; vänlig uppmärksamhet och medkänsla; möta 

utmaningar; avslappning med hjälp av andetaget; utforska känslor i kroppen. I programmet görs ingen 

uppdelning av medkänsla utåt och medkänsla inåt (självmedkänsla). Föreliggande undersökning är 

den första utvärderingen av MMSU-programmet. 

 Cognitive and Affective Mindfulness Scale revised, CAMS–R: Skalan i reviderad form har tio item 

som mäter fyra komponenter hos mindfulness bestående av uppmärksamhet, här–och–nu–fokus, 

medvetenhet och acceptans. Den mäter tankar och känslor i vardagen. Item skattas på en likertskala 1-

4 där lägsta nivån representerar ”sällan/nästan aldrig” och högsta ”nästan alltid”. Höga värden 

indikerar starkare mindfulness. Feldman, Hayes, Kumar, Greeson och Laurenceau (2007) bedömer 

skalans psykometriska kvalitet som god. Intern konsistens på urval i liknande ålder har uppvisat 

α=0.74–0.80 (Thompson & Waltz, 2008). Måttet är konvergent valid med andra etablerade 

mätinstrument som används för att mäta mindfulness. Den diskriminerande validiteten har godkänts 

utifrån mindfulness, emotionell klarhet, undvikande och överengagemang (Thompson & Waltz, 2008). 

Utfallsforskning har funnit att skalan fångar upp skillnader före och efter träning i medveten närvaro 

(Greeson, Webber, Smoski, Brantley, Ekblad, Suarez & Wolever, 2011). Intern konsistens hos vår 

urvalsgrupp i föreliggande studie är α=0.85. Författaren översatte mätinstrumentet från engelska till 

svenska innan tillämpningen.  

 Self-compassion Scale short form, SCS–SF: Skalan har 12 item och är en kortversion av originalet 

med 26 item. Skalan användes för att bedöma deltagarnas förmåga att hantera motgångar och svåra 

stunder med självvänlighet och förståelse, istället för självkritiskt och hårt; förmåga att uppfatta svåra 

tider som del av att vara människa; och förmåga att omvärdera svåra tankar och händelser som 

separerade från kärnsjälvet. Skalan har sex subskalor: mindfulness, självvänlighet, samhörighet 

(självmedkänsla), samt överidentifiering, självkritik och isolering (självkyla). Måttet har likertskala 1-

5 där 1 representerar ”i stort sett aldrig” till 5 ”i stort sett alltid”. Totalpoängen räknas ut genom att 

reversera de negativa subskalorna för självkyla och sedan beräknas skalans medelvärde. I föreliggande 

studie har en uppdelning av självmedkänsla och självkyla använts i analyserna. Originalskalan har 

visat på god psykometrisk kvalitet i tidigare studier på unga vuxna (Greeson m.fl., 2014). Den korta 

versionen har nästintill en perfekt korrelation med originalet med 26 item och har visat på god intern 

konsistens α=0 .86 (Raes, Pommier, Neff & Van Gucht, 2011). En översättning av måttet från 

engelska till svenska har använts i undersökningen. Intern konsistens för vårt urval är α=0.87. 

 Perceived Stress Scale, PSS–14: Skalan mäter frekvens och svårighetsgrad av deltagarnas upplevda 

stress den senaste månaden. Skalan användes för att mäta stress i förhållande till upplevelsen av hur 

oförutsägbart, okontrollerbart och övermäktigt som livet hade känts. Frågorna är ställda utefter hur 

ofta deltagarna känt eller tänkt i en specifik riktning. Hälften av frågorna är positivt ställda (mäter 

stressbemästring) och den andra hälften är negativt ställda (mäter stressupplevelse). Måttet har 14 item 

med likertskala från 1–5 där 5 indikerar den högsta nivån av endera stressbemästrande eller 

stressupplevelse. De item som mäter stressbemästringen reverseras innan hela skalans värden 

summeras. Tidigare studier har funnit att skalan är valid och tillförlitlig som mätinstrument för 

upplevd stress hos unga vuxna (Moeini, Shafil, Hidarnia, Babaii & Birasch, 2008; Reis, Hino & 

Rodrigues–Anez, 2010). Intern konsistens i den föreliggande studien är α=0.83 

 Swedish Zimbardo Time Perspective Inventory short version, S–ZTPI: Tidsperspektiv mäts genom 

den korta versionen av S–ZTPI som består av 30 item och sex subskalor (Carelli & Olsson, 2015). 

Subskalorna benämns dåtid negativ, nutid fatalistisk, framtid negativ, dåtid positiv, nutid hedonistisk 

och framtid positiv. Svaren ges på en likertskala 1–5 punkter där 1 återspeglar ”instämmer inte alls” 

och 5 ”instämmer helt”. Skalan används för att beräkna koefficienter som undersöker hur deltagarna 

avviker från den optimala tidsperspektivprofilen. DBTP–E–koefficienten mäter avståndet mellan 

deltagarnas skattning och det optimala värdet vid balans. Ju större avvikelser desto mer obalanserat 

tidsperspektiv. DBTP–E–koefficienten motsvarar avståndet som deltagarna är från en maladaptiv 
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tidsperspektivprofil. Ju längre ett DBTP–E–värde är från noll, desto mer balanserad är 

tidsperspektivprofilen. DBTP–E beräknades enligt formeln i Rönnlund, Åström, Adolfsson och Carelli 

(2018): √ (𝒐𝑷𝑵 − 𝒆𝑷𝑵)² + (𝒐𝑷𝑷 − 𝒆𝑷𝑷)² + (𝒐𝑷𝑭 − 𝒆𝑷𝑭)² + (𝒐𝑷𝑯 − 𝒆𝑷𝑯)² + (𝒐𝑭𝑷 − 𝒆𝑭𝑷)² + (𝒐𝑭𝑵 − 𝒆𝑭𝑵)²  

Intern konsistens för subskalorna i den föreliggande studien var dåtid negativ: α=0.72, framtid negativ: 

α=0.76, nutid fatalistisk: α=0.56, dåtid positiv: α=0.76, nutid hedonistisk: α=0.68, framtid positiv: 

α=0.6. 

 

Statistiska beräkningar  

 Data har bearbetats med IBM SPSS Statistics 25.5. Extrema värden och normalfördelning testades 

med boxplot. Oberoende t–test undersökte om variablerna skilde sig signifikant mellan grupperna. 

Medelvärden och standardavvikelser redovisas för båda mättillfällena. Skalorna reliabilitettestades 

internt genom Cronbach´s alfa. Tvåsidig variansanalys med interaktion och upprepade mätningar (2x2 

ANOVA) undersökte om det fanns en skillnad i interaktionen mellan grupperna (MMSU, VL) i 

förhållande till varandra och mellan för– och eftermätning. Beroende variabel var mindfulness, 

självmedkänsla, självkyla, upplevd stress och tidsperspektiv. Oberoende variabler var tiden mellan 

för- och eftermätning och typ av grupp (MMSU, VL). T–test för beroende mätningar användes för att 

undersöka om skillnaden mellan för- och eftermätning var signifikant eller icke-signifikant inom 

vardera grupp (MMSU, VL) där signifikansnivån ändrades till 97.5 % (Bonferroni p<0.025) för att 

inte få typ 1 fel. Effektstorlek (Cohens´d) analyserades för att undersöka förändringar i medelvärden 

innan och efter programmet. Morris (2007) och Klauers (2001) design användes för att beräkna 

effektstorlek. Metoden tillämpar den sammanslagna standardavvikelsen och kan användas när man har 

olika urvalsstorlekar och vill få det sammansatta eftermätningsvärdet automatiskt. 

 

Etiska överväganden 

 Alla deltagare blev informerade om syftet med studien. De lämnade sitt informerade samtycke 

innan de besvarade förmätningen. Samtycket var förståelsen att: de när som helst kunde avbryta 

deltagande och att dem inte behövde förklara sig eller att det skulle ge någon konsekvens; våra namn 

vi som ansvarat för forskningen; programmets struktur och vad dem som deltagare förväntas göra; att 

medverkan är utan kostnad; att data hanteras och lagras utan att obehöriga kan ta del av dem; om dem 

vill ta del av sin data kunde de höra av sig till oss; att data används för undersökningens ändamål och 

ligga till grund för resultatet i en rapport som redovisas på gruppnivå; att ingen enskild deltagares 

resultat kommer kunna urskiljas. Innan interventionen startade fick MMSU information om att 

övningar i mindfulness i vissa avseenden kan upplevas som smärtsamma; och att de får lov att avbryta 

om de vill, utan att känna sig pressade att fortsätta. Om det blev tufft och svårt på något sätt i samband 

med övningarna rekommenderades deltagarna att vända sig till någon i sin närhet för att få stöd, eller 

till oss, för att inte känna sig ensam i sitt tillstånd. Deltagarna informerades om hur de kan kontakta 

vårdcentralen och ungdomsmottagningen om detta behov eventuellt uppstod.  

 

Resultat 

Bortfall 

 Inga extrema värden eller snedfördelning påträffades i boxplotdiagrammet. Externa bortfall 

berodde på att vissa missade deadline vid förmätningen n=28, vissa påbörjade aldrig programmet n=6 
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och några personer missade deadline vid eftermätningen n=7. Inga signifikanta skillnader påträffades 

mellan gruppen som besvarade både för- och eftermätningen (n=15 MMSU, n=20 VL) och de som föll 

bort i samband med eftermätningen (n=13 MMSU, n=8 VL). Ett oberoende t–test visade inga 

signifikanta skillnader mellan MMSU och VL utifrån ålder, utbildning, mindfulness (CAMS–R), 

självmedkänsla (SCS–SF), upplevd stress (PSS–14) eller tidsperspektiv (S–ZTPI). I de tvåsidiga 

variansanalyserna nedan redovisas endast data från deltagare som deltog i studiens båda mättillfällen. 

 

För och eftermätningar 
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2.8 

 

0.98 

 

3.11 

 

0.84 
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3.13 

 

0.72 
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Tabell 1: Tabellen visar skillnader i medelvärden hos MMSU och VL innan och efter interventionen för undersökningens variabler. DBTP-E 

är förkortning av avvikelser från ett balanserat tidsperspektiv. 
 

 

Mindfulness 

 Ingångsvärdet hos MMSU var SUM=23.06, M=2.30, SD=4.52. I jämförelse med studien som 

Greeson med flera (2014) gjorde på studenter i åldrarna 18–50 (SUM=23.90, M=2.39, SD=5.63) hade 

deltagarna i föreliggande studie näraliggande baslinje. Resultatet av en 2 (grupp: intervention vs. 

kontroll) X (mättillfällen: för- och eftermätning) ANOVA visade på en tendens till interaktion mellan 

grupp och tid (mättillfällen), (F(1.00)=3.17, MSE=10.24, p<0.08, ηp2=0.09) med en större ökning av 

poäng mellan för- och eftermätning hos MMSU (tabell 1). Signifikanta tidseffekter påträffades för de 

sammanslagna grupperna (F(1.00)=4.42, MSE=10.24, p<0.04, ηp2=0.12). Interventionens effekt på 

mindfulness utifrån effektstorlek ses som medelhög dppc2=0.52. 

 

Självmedkänsla – självvänlighet, samhörighet och mindfulness 

 Vid en uppdelning av SCS–SF i positiva och negativa indikationer för självmedkänsla visar den 

positiva indikationen för MMSU vid förmätningen M=2.56, SD=0.77. I jämförelse med testgruppen i 

Greeson med flera (2014) M=2.83, SD=0.79 hade deltagarna i föreliggande studie något lägre baslinje. 
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Resultatet av en 2 (grupp: intervention vs. kontroll) X (mättillfällen: för- och eftermätning) ANOVA 

visade på en interaktion mellan grupp och tid (mättillfällen), (F(1.00)=13.18, MSE=0.77, p<0.00, 

ηp2=0.29), med en större ökning av poäng mellan för- och eftermätning hos MMSU (se tabell 1). 

Signifikanta huvudeffekter av tid uppvisades för de sammanslagna grupperna (F(1.00)=4.28, MSE=0.77, 

p<0.05, ηp2=0.12). Interventionens effekt på självmedkänslans positiva dimension anses som stor 

utifrån effektstorleken dppc2=1.00.  

 

Självkyla – självkriticism, isolering och överidentifikation 

 Faktorerna överidentifikation, självkriticism och isolering som tillsammans kännetecknar självkyla 

var för MMSU vid förmätningen var M=3.86, SD=0.92. I jämförelse med testgruppen i Greeson med 

flera (2014) (M=2.63, SD=0.84) hade deltagarna i föreliggande studie 1.23 lägre baslinje. Resultatet av 

en 2 (grupp: intervention vs. kontroll) X (mättillfällen: för- och eftermätning) ANOVA visade på en 

interaktion mellan grupp och tid (mättillfällen), (F(1.00)=6.80, MSE=0.21, p<0.01, ηp2=0.17), med en 

större förändring av poäng mellan för- och eftermätning hos MMSU (se tabell 1). Inga signifikanta 

huvudeffekter av tid uppvisades för de sammanslagna grupperna (F(1.00)=1.41, MSE=0.21, p<0.24, 

ηp2=0.04). Interventionens inverkan på självmedkänslans motpol självkyla är att betrakta som 

medelhög dppc2= –0.65 och hög dKorr= –0.85 utifrån effektstorlek. 

 

Upplevd stress 

 Medelsummering för MMSU vid förmätningen var SUM=49.27, M=3.52 och SD=7.61. I 

jämförelse med gruppen i undersökningen som Bodenlos, Wells, Noonan och Mayrsohn (2015) 

genomförde på studenter i åldrarna 18–24 år (SUM=37.58, M=2.68, SD=7.51) hade deltagarna i 

föreliggande studie en högre baslinje. Resultatet av en 2 (grupp: intervention vs. kontroll) X 

(mättillfällen: för- och eftermätning) ANOVA visade på en interaktion mellan grupp och tid 

(mättillfällen), (F(1.00)=5.99, MSE=19.24, p<0.02, ηp2=0.15), med en större förändring av poäng 

mellan för- och eftermätning hos MMSU (tabell 1). Signifikanta huvudeffekter av tid uppvisades för 

de sammanslagna grupperna (F(1.00)=23.55, MSE=19.24, p<0.00, ηp2=0.42). Interventionseffekten på 

upplevd stress i termer av effektstorlek anses som medelhög dppc2= –0.67.  

 

Avvikelser från ett balanserat tidsperspektiv 

 Medelvärdet för MMSU vid förmätningen var M=3.5, SD=0.88. Medelvärdet för DBTP–E har inte 

tagits fram i tidigare studier på vuxenblivande (emerging adults). Resultatet av en 2 (grupp: 

intervention vs. kontroll) X (mättillfällen: för- och eftermätning) ANOVA visade inte på en 

interaktion mellan grupp och tid (mättillfällen), (F(1.00)=0.44, MSE=0.31, p<0.24, ηp2=0.04). Inga 

signifikanta huvudeffekter av tid uppvisades för de sammanslagna grupperna (F(1.00)=0.06, MSE=0.31, 

p<0.80, ηp2=0.00). Dimensionen nutid hedonistisk inom S–ZTPI uppvisade en interaktion för 

signifikant närmande mot optimalt värde för nutid hedonistiskt (F(1.00)=7.98, MSE=0.14, p<0.01, 

ηp2=0.20), med en förbättring i poängvärde mellan för- och eftermätning hos MMSU (se tabell 1). 

Ingen tidseffekt uppvisades för nutid hedonistisk (F(1.00)=0.28, MSE=0.14, p<0.60, ηp2=0.01). De 

resterande dimensionerna uppvisade inget signifikant närmande. Programmets påverkan på ett 

balanserat tidsperspektiv anses som låg utifrån effektstorleken dppc2=0.32. Effektstorlek på nutid 

hedonistisk anses som medelhög dppc2=0.61. 
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Diskussion 

 Syftet med studien var att utvärdera effekter av en intervention online i mindfulness och medkänsla 

för unga, på upplevelser av stress och tidsperspektiv. Resultatet visade att programmet gav 

signifikanta förbättringar av självmedkänsla, minskad stress och självkyla, samt närmande mot 

optimal nutid hedonistisk. Resultatet fann tendenser till ökade mindfulnessnivåer, men inga 

signifikanta effekter på en balanserad tidsperspektivprofil.  

 

Resultatdiskussion  

 Interventionens positiva inverkan på självmedkänsla, stressupplevelse och nutid hedonistisk 

framstår som effektiv, samtidigt visade programmet bara tendenser till att förbättra mindfulnessnivåer 

och ingen förbättring mot ett balanserat tidsperspektiv. Att programmet ökade självmedkänsla och 

stressupplevelse samstämmer med tidigare forskning som undersökt träning i mindfulness och 

medkänsla. I undersökningen som Greeson med flera (2014) gjorde på studenter, med delvis liknande 

ålder, fick studenterna ökad självmedkänsla och minskad stressupplevelse efter träning. Även 

onlinebaserade program som tränar självmedkänsla har ökat självmedkänsla och minskat stress hos 

studenter som gör arbetspraktik (Finlay-Jones, Kane & Rees, 2016). Andra populationer som skiljer 

sig från vår studiegrupp har också förbättrat självmedkänsla och reducerad upplevd stress genom 

webbaserad träning i självmedkänsla. Krieger, Martig, Brink och Berger (2016) undersökte en grupp 

med kliniskt låg självmedkänsla, som fick ökad självmedkänsla, minskad självkyla och 

stressupplevelse genom övningarna. I resultatet påträffades en lägre destruktiv hållning till deltagarnas 

jag-imperfektionism. Sammantaget visar tidigare forskning och våra resultat att självmedkänslaträning 

online kan utveckla individers självmedkänsla och stressupplevelser.  

 Våra resultat har också olikheter med tidigare studier på området. Vanligtvis så brukar program 

som övar mindfulness förbättra mindfulnessförmågor (t.ex. Vesa, Liedberg & Rönnlund, 2016), men 

resultatet från föreliggande studie visar bara tendenser till förbättrade mindfulnessnivåer. Att 

interventionen inte visade på signifikanta förändringar kan ha samband med att programmet var kort 

och endast pågick i två veckor. I Spijkerman, Pots och Bohlmeijer (2016) granskning om effekter av 

mindfulnessinterventioner online visade resultatet att effekterna modereras av antalet 

interventionssessioner. Det finns anledning att tro att programmet hade fått starkare effekt och därmed 

bättre mindfulnessfunktioner om det pågått längre än två veckor – förslagsvis fem veckor. En annan 

svaghet med självhjälpsprogram över nätet är bristen på mänsklig respons. Kabat-Zinn (1990) och 

Segal med flera (2002) hävdar att mänsklig närvaro är viktigt för att lära sig mindfulnesstekniker. De 

menar att deltagarna behöver socialt stöd och möjlighet att delge sina sinneserfarenheter med 

mindfulnessinstruktören. Våra resultat av mindfulnessnivåer samstämmer istället med de resultat som 

Gluck och Maercker (2011) fick när de undersökte ett onlinebaserat mindfulnessprogram. Ingen 

signifikant effekt på mindfulness, men små effekter hade demonstrerats. Deras slutsats är ändå att 

mindfulness kan övas och läras online, samt att träningen kan reducera psykiskt lidande hos 

normalanvändaren.  

 Att självmedkänsla och stressupplevelse förbättrades signifikant men inte mindfulness kan antyda 

att självmedkänsla var enklare att tillgodogöra sig över nätet, till skillnad från att lära sig de 

mindfulnesskomponenter som kognitiva och affektiva mindfulnesskalan mäter. Resultatet kan också 

komma av att en grupp med generellt högre stressnivå (vårt urval) kan använda självmedkänslaträning 

mer effektivt som stressbemästring, i jämförelse med att arbeta på att öka sina mindfulnessnivåer. Neff 

och Dahm (2015) framhåller att mindfulness och medkänsla är operationellt lika varandra genom att 

individen vänder sig till smärtsamma upplevelser med en accepterande hållning, så att destruktiva 

reaktionsprocesser reduceras. Både mindfulness och självmedkänsla härstammar från buddistisk 
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psykologi och mindfulness är en huvudkomponent inom självmedkänsla (a.a.). Det som skiljer dem åt 

är bland annat att mindfulnesskomponenten i självmedkänsla har snävare omfång än mindfulness i 

allmänhet. Mindfulnesskomponenten i självmedkänsla riktar sig mot en balanserad medvetenhet till 

sina negativa tankar och känslor, eftersom självmedkänslan framför allt praktiseras i svåra stunder. 

Det andra som skiljer mindfulness och självmedkänsla åt är att självmedkänsla också innefattar 

dimensionerna självvänlighet och samhörighet (Neff, 2003). Självvänligheten innebär att aktivt lugna 

och trösta när hen upplever smärtsamma tankar och känslor, medan samhörigheten i träningen 

påminner individen om att hen inte är ensam om att lida, utan att lidande är en del av att vara 

människa. En förklaring till varför våra undersökningsresultat pekar på signifikant ökning av 

självmedkänsla, men inte mindfulness i allmänhet, kan vara att våra deltagare som vi rekryterade var 

inne i en tuffare period med mer fler prövningar än normalt, som gjorde dem mer mottagliga för att 

praktisera självmedkänsla, i förhållande till att lära sig fokuserade mindfulnesstekniker. Oavsett detta 

antar vi att träningen i mindfulness och medkänsla har bidragit till ökade personliga resurser 

(stressbemästring) som i sin tur medfört en minskad upplevelse av stress.  

 En upptäckt i föreliggande studie i förhållande till tidigare studier var den signifikanta ökningen av 

nutid hedonistisk. Eftersom Drake, Duncan och Sutherland (2008) fann en negativ (dock svag men 

signifikant) korrelation mellan egenskapsmässig mindfulness (mätt med MAAS) och nutid hedonistisk 

kan man föreställa sig att mindfulnessträning potentiellt sett kan minska nutid hedonistisk. Brown och 

Vansteenkiste (2006) har också föreslagit att mindfulness motverkar nutid hedonistisk. Våra resultat 

visar och andra sidan att träningen i mindfulness och medkänsla främjar nutid hedonistisk. Samtidigt 

är det värt att påpeka att Drake med flera (2008) undersökte mindfulness som egenskap och hade en 

urvalsgrupp som skiljer sig från unga vuxna med stress. Detta gör att baslinjerna ser olika ut och ger 

olika utgångspunkter för våra studier. Dessutom har vi och Drake med flera (2008) använt olika mått 

för mindfulness. Seema och Sircova (2013) gjorde också en liknande undersökning som Drake med 

flera, men i deras studie påträffades ingen negativ association mellan mindfulness och nutid 

hedonistisk. Utifrån våra resultat föreslår vi att träning i mindfulness och medkänsla fick en ”lugnande 

inverkan” på tidskategorier genom den ökade effekten på nutid hedonistisk, en lite mer ”avslappnad 

attityd”, något som möjligtvis kan ha samvarierat med den reducerade stressupplevelsen (förbättrad 

stressbemästring) som programmet uppvisade. Det finns trots allt teoretiskt förenliga beröringspunkter 

mellan nutid hedonistisk och mindfulness, exempelvis att båda har en positiv ansats, riktar beteende 

mot nutid, intresse/nyfikenhet mot vad som sker här–och–nu, samt har ansatsen att kunna distansera 

sig till dåtidens misslyckanden och framtidens måsten. I övrigt kunde vi inte se några signifikanta 

förbättringar på avvikelser från en balanserad tidsperspektivprofil, där samtliga tidskategorier är 

medräknade. Stolarski, Vowinckel, Stenling och Zajenkomwskis (2016) studier föreslår att 

mindfulness kan bidra till mer balans i tidsperspektiven. Att denna effekt uteblev kan bero på att 

deltagarna i föreliggande studie ökade sin självmedkänsla signifikant (till skillnad från mindfulness) 

och att självmedkänsla inte har samband med balanserade tidsperspektiv eller kognitiv flexibilitet. Om 

programmet istället hade förbättrat mindfulness signifikant antar vi att detta lett till en större positiv 

inverkan på deltagarnas avvikelser från ett balanserat tidsperspektiv.  

 Hitintills är forskningen om självhjälpsprogram online i mindfulness och medkänsla för 

vuxenblivande sparsamt beforskade, även om självadministrerade program online har vuxit generellt 

sett den senaste tiden. Det som talar för webbaserade program är tillgängligheten, att de är flexibla att 

använda, samt kostnadseffektiva ur hälsoekonomisk synvinkel (Finlay-Jones, Kane & Rees, 2016). 

Tillgängliga på så vis att personer i hela Sverige har kunnat medverka utan att behöva åka någonstans, 

förutsatt att de har uppkopplingsmöjligheter till nätet. Och flexibla utifrån att deltagarna inte behöver 

boka in samma övningstider. De har kunnat genomföra programmet på tider som passat deras 

individuella vardag. Som stressreduktion är interventionen kostnadseffektiv eftersom den inte kräver 

lika mycket tid från instruktörer och administration som traditionella mindfulnesskurser gör. De har 
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också visat att de kan vara lika verksamma som mindfulnessprogrammen ansikte mot ansikte som 

utförs gemensamt i grupp (Krusche, Cyhlarova, King & Williams, 2012). 

 

Metoddiskussion  

 En styrka hos studien är att undersökningsdesignen är randomiserad och kontrollerad. En 

randomiserad kontrollerad design ger resultaten mer styrka eftersom systematiska skillnader mellan 

grupperna kan undvikas. Detta ökar sannolikheten för att förändringarna före och efter interventionen 

beror på träning istället för andra faktorer.  Vår kontrollgrupp vi använde var en väntelista till 

programmet, något som inte är exakt samma som en passiv kontrollgrupp. Väntelista är också 

motiverat av etiska skäl. De som undersökt jämförelser mellan väntelistor och passiva kontrollgrupper 

har funnit att väntelistor utvecklas mer positivt över tid, till skillnad från de totalt passiva kontrollerna 

(Gallin & Ognibene, 2007). De som befinner sig på väntelista har förhoppningar om att snart få 

påbörja interventionen och denna förväntade ”vändpunkt” kan påverka hur de mår och tar hand om sig 

själva fram till eftermätningen i studien. Detta kan tolkas som att effekter blir större när man har en 

helt passiv kontroll, till skillnad från väntelista. Istället för väntelista är det många studier som har s.k. 

aktiva kontroller. De här deltagarna genomför en annan intervention än det primära programmet som 

undersöks. Tyvärr fanns det inte tillräckligt med tid för att organisera en aktiv behandling för 

kontrollgruppen, men ett förslag till fortsatta studier är exempelvis läsa en bok i mindfulness och 

medkänsla med tillhörande reflexionsuppgifter. Att väntelistan inte gavs någon behandling kan ha 

givit större skillnader mellan grupperna. 

 Andra aspekter som kan bidra till skillnader mellan MMSU och VL är placeboeffekter. En 

placeboeffekt är en förväntan om att något ska hända, således kan förväntningarna på att träningen ska 

fungera påverka de resultat som studien finner. Omvänt kan väntelistan uppfatta att deras tillstånd inte 

förändrats på grund av att de inte fått någon behandling, trots att tiden kan ge effekter på vissa 

variabler. Här kan man säga att deltagarnas föreställningsvärld kan påverkas av förväntningen, medan 

reella effekter kan ifrågasättas. Det finns i övrigt en hel del risker med självskattningar och många 

forskare kritiserar dessa metoder. I framtida undersökningar föreslår vi att även använda biologiska 

markörer som mätinstrument, för att se om effekten av interventionen återfinns där. Ett exempel på en 

biomarkör som Rockliff, Gilbert, McEwan, Lightman och Glover (2008) tillämpade var 

stresshormonet kortisol. När de undersökte en intervention som tränade självmedkänsla kunde de 

påvisa att biomarkören stämde överens med de värden som deltagarna självskattat. Ytterligare ett 

komplement är olika former av undersökningar av hjärnan, för att se om nätverksaktiviteter och 

neuropopulationer uppvisar förändringar som inte uppvisas i kontrollgruppen. Mindfulness och 

hjärnan har studerats en del senaste decenniet, medan neurovetenskap om självmedkänsla lyser med 

sin frånvaro.  

 Eftersom studien inte kunde påvisa signifikanta förbättringar för mindfulnessnivåer kan det vara 

värt att diskutera det mindfulnessmått som användes. Även om utfallsforskning tidigare konstaterat att 

CAMS-R är mottagligt för att fånga upp effekter av mindfulnessutövande (Greeson, Webber, Smoski, 

Brantley, Ekblad, Suarez & Wolever, 2011), så kan det ändå funnits urvalsskiljaktigheter mellan dessa 

studier och föreliggande studie. Ett annat mindfulnessmått hade eventuellt fångat upp förändringarna 

bättre i relation till gruppen vi studerade, 18 till 25 år med olika utbildnings- och 

sysselsättningsbakgrunder. Ytterligare en svaghet som sänker kvaliteten i undersökningen är att två av 

mätinstrumenten (CAMS-R, SCS-SF) har översatts från engelska till svenska utan att ha blivit 

validerade innan de användes i föreliggande undersökning. Även om den interna konsistensen varit 

god så är denna analys inte tillräcklig för att skalorna ska kunna betraktas som valida mätindikatorer.  

 En annan brist har med generalisering av studieresultatet att göra, framför allt med tanke på att 

majoriteten som medverkade definierade sig som kvinnor. Resultatet kan inte generaliseras till andra 
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kön eller åldrar utanför 18-25. Sättet att rekrytera (bekvämlighetsurval) begränsar också 

generaliserbarheten av resultatet. Ett slumpmässigt urval hade varit att föredra istället för att söka 

deltagare via facebookgrupper och mejlutskick. Trots dessa svagheter kan man nog ändå bedöma 

underlaget av resultatet (n=35) som tillräckligt för att påvisa en statistiskt säkerställd effekt. Ett större 

urval och en bättre representation av populationen hade dock höjt kvaliteten i undersökningen. I övrigt 

drabbades undersökningen tyvärr av bortfall och följsamhetsbrister. Ett stort antal missade att delta vid 

förmätningen (n=28) och blev därför aldrig inbjudna till att påbörja programmet. Samtidigt var det 

några ur MMSU som fastnade vid första övningen utan att ta sig vidare (de räknades inte in i 

resultatet). Vid eftermätningen var det sju personer ur MMSU och åtta från VL som missade att svara. 

Bortfall och problem med följsamhet vid internetbaserade interventioner har dock visat sig vara 

ganska vanligt förekommande (Eysenbach, 2005; Christensen, Griffiths, Korten, Brittliffe & Grooves, 

2004). De föreslår diverse åtgärder som kan minska risken för stora bortfall i dessa här 

undersökningarna. Det vi gjorde för att minska bortfall och avhopp var tydliga instruktioner och 

påminnelser till de som väntade med att påbörja programmet eller hade varit frånvarande. Även för– 

och eftermätningar skickades ut flera gånger inom den tidsram som hade angivits. Deltagarna 

bemöttes med värmande ord och välkomnades att höra av sig till oss om de undrade över något som 

hade med programmet eller undersökningen att göra. Sammantaget kan dessa åtgärder ha lett till att 

bortfallet inte blev ännu större än det var.  

 

Slutsatser  

 Sammanfattningsvis ger denna första utvärdering av programmet MMSU stöd för att den 

onlinebaserade träningen i mindfulness och medkänsla har fungerat verksamt för utveckling av 

självmedkänsla och närmande mot optimalt värde för nutid hedonistisk, samt för reducering av 

självkyla såväl som upplevd stress. Föreliggande studie kunde dock inte ge stöd för att träningen ökar 

mindfulnessnivåer eller att den balanserar en komplett tidsperspektivprofil. Studiens deltagare hade i 

inledningsskedet en förhållandevis hög stressnivå i jämförelse med vad andra vuxna 

normalpopulationer brukar ha, vilket ger stöd för att programmet i mindfulness och medkänsla lär ut 

verktyg som vuxenblivande kan använda vid hantering av stress och motgång. För framtida studier 

föreslår vi uppföljningar av resultatet samt replikeringar, för att fortsätta studera programmets 

effektivitet.   
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