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Abstrakt 

Vårdpersonal har kategoriserats som en yrkesgrupp med höga stressnivåer och ungefär 70 % 

av tillfrågade sjuksköterskor har beskrivit sitt arbete som psykiskt påfrestande. 

Sjuksköterskestudenter upplever liknande problematik. Tidigare studier har visat att 

mindfulnessbaserade interventioner (MBI) kan reducera stress, öka mindfulnessförmågor samt 

främja mer positiva tidsattityder. Befintlig forskning har dock inte undersökt sambanden 

mellan dessa variabler tillsammans. Syftet i denna studie var att undersöka sambanden mellan 

tidsattityd, mindfulnessförmåga och grad av stress. Ytterligare syften var att granska effekten 

av mindfulnessträning på dessa variabler hos sjuksköterskestudenter samt att undersöka om 

tidsattityd och mindfulness kan predicera stress. Studien var en randomiserad kontrollerad 

studie med pre-post-kontrollgruppsdesign. Urvalet bestod av 75 sjuksköterskestudenter som 

genom randomisering delades in i kontrollgrupp (n=37) och experimentgrupp (n=38). 

Experimentgruppen genomförde ett tvåveckors webbaserat mindfulnessprogram medan 

kontrollgruppen stod på väntelista. Mätningar genomfördes innan och efter interventionen med 

formulären Perceived Stress Questionnaire (PSQ), Adolescent Time Inventory (ATI) samt 

Mindful Attention Awareness Scale (MAAS). Resultaten visade på signifikanta interaktioner 

där experimentgruppen ökade sin mindfulnessförmåga, minskade i grad av stress och fick en 

mer positiv syn på sin framtid medan det omvända gällde för kontrollgruppen. 

Mindfulnessförmåga och negativ attityd till nuet predicerade stress. Resultatet stödjer att MBI 

kan vara en relevant intervention för stressreducering i denna urvalsgrupp. 

Nyckelord: mindfulness, tidsattityd, stress, sjuksköterskestudenter, sjuksköterskor, 

MBI, ATI-TA, ZTPI, PSQ, MAAS. 

 

Abstract 

Health care personnel have been categorized as an occupational group with high levels of stress 

and approximately 70 % of asked nurses have described their work as psychologically de-

manding. Nursing students experience similar problems. Prior studies have shown that mind-

fulness based interventions (MBI) may reduce stress, increase mindfulness ability and facilitate 

more positive time attitudes. Current research, however, has not examined the relationships 

between these variables together. The aim of this study was to examine the connections 

between time attitude, mindfulness ability and degree of perceived stress. A further aim was to 

review the effect of mindfulness training on these variables among nursing student and examine 

whether time attitude and mindfulness may predict stress. The study was a randomized 

controlled study with a pre-post-control-group-design. The participants consisted of 75 nursing 

students that were divided by randomization into control group (n=37) and experiment group 

(n=38). The experiment group performed a two weeks long web-based mindfulness program 

while the control group were on waiting list. Measurements were conducted before and after 

the intervention with the instruments Perceived Stress Questionnaire (PSQ), Adolescent Time 

Inventory (ATI) and Mindful Attention Awareness Scale (MAAS). The results showed 

significant interactions where the experiment group increased their mindfulness abilities, 

reduced their levels of stress and recieved a more positive attitude towards their future while 

the control group showed an opposite development. Mindfulness ability and a negative attitude 

towards the present predicted stress.  The results support MBI as a relevant intervention for 

stress reduction in this selection group. 

Keywords: Mindfulness, time attitude, stress, nursing students, nurses, MBI 
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Effekter av ett internetbaserat tvåveckors mindfulnessprogram på stress och tidsattityd  

Psykosocial stress har beskrivits som den främsta anledningen till var fjärde anmälan 

om sjukdom i arbetsrelaterade sammanhang. Den mentala påfrestningen i arbetet har stadigt 

ökat bland anställda över hela Europa under 2000-talet. (OECD, 2011). I Sverige har antalet 

anmälningar om arbetsrelaterade sjukdomar orsakade av stress mer än fördubblats mellan åren 

2012 och 2015 (Arbetsmiljöverket, 2017). En inspektionskampanj från Arbetsmiljöverket 

(Arbetsmiljöverket, 2013) framhöll en liknande bild, där arbetslivet beskrivs ha genomgått 

stora förändringar de senaste decennierna. Följden av detta har blivit nya krav, ett alltmer 

intensivt arbete och dålig balans mellan arbete och privatliv (Arbetsmiljöverket, 2013). 

Upplevelsen av hög arbetsbelastning har konstaterats vara vanligt förekommande då 

drygt hälften av anställda i en tidigare undersökning (Arbetsmiljöverket, 2017) uppgett sådana 

erfarenheter. Stress och andra psykiska påfrestningar var under 2016 de vanligaste orsakerna 

till arbetsrelaterade besvär (Arbetsmiljöverket, 2017). Arbetsmiljöverket har lyft fram ett antal 

faktorer inom hälso- och sjukvård som riskfaktorer för hög arbetsbelastning. Däribland ingick 

skiftarbete, oregelbundna arbetstider och ständiga förändringar. Brister i organisationen, över-

beläggningar, krångliga datasystem och krav på effektivitet och besparingar bidrog till 

ytterligare risker. Arbetsmiljöverket (2015) konstaterade att denna arbetssituation minskar 

möjlighet till återhämtning och reflektion för hälso- och sjukvårdsanställda. Små möjligheter 

till återhämtning leder tillsammans med den krävande arbetssituationen till en kognitiv be-

lastning som kan resultera i stress (Arbetsmiljöverket, 2015). Psykosociala risker kopplade till 

arbetet inom hälso- och sjukvård har beskrivits som en av de största utmaningarna för att 

anställda ska bibehålla hälsa och säkerhet på sin arbetsplats i modern tid. På 58 % av de arbets-

platser som ingick i Arbetsmiljöverkets inspektion fanns tydliga behov av åtgärder 

(Arbetsmiljöverket, 2013). 

Med detta som grund har denna studie syftat till att undersöka huruvida grad av stress, 

mindfulnessförmåga och tidsattityd hos sjuksköterskestudenter påverkas av mindfulness-

träning. Nedan följer en genomgång av forskningsläget rörande sjuksköterskors och 

sjuksköterskestudenters grad av stress samt grunderna i mindfulness och tidsattityd.  

 

Stress hos sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter 

År 2015 utgjordes den svenska sjuksköterskekåren av cirka 80 % kvinnor och cirka 20 

% män (Socialstyrelsen, 2018). Ungefär 70 % av tillfrågade sjuksköterskor upplevde under 

2015 sitt arbete som psykiskt påfrestande (Arbetsmiljöverket, 2017). Vårdpersonal har 

kategoriserats som en yrkesgrupp med höga stressnivåer (Krasner et al., 2009; Warnecke, 

Quinn, Ogden, Towle & Nelson, 2011) både i och utanför arbetet (Krasner et al., 2009). Den 

arbetsrelaterade stressen har kopplats till negativa konsekvenser för individen i form av upp-

levelse av otillräcklighet, bristande motivation, nedstämdhet och psykosomatiska symtom. 

Samtidigt kan stressen påverka individens arbetsprestation- och miljö i form av låg kvalitet på 

arbetet, sjukskrivningar, hög personalomsättning, konflikter och olyckstillbud. (Arbets-

miljöverket, 2017). Krasner et al. (2009) framhöll att stressen kan kopplas till framtida ut-

brändhet, ”nötning” av personal och sämre vårdkvalitet. 

Rhead (1995) framhöll att stressfaktorerna för sjuksköterskestudenter, exempelvis 

arbetsbörda, konflikter och osäkerhet, liknar den upplevelse som utbildade sjuksköterskor har 

av sin arbetssituation. Sjuksköterskestudenter upplever stress dels kopplad till sin utbildning 

och dess examinationer (Kipping, 2000), dels kopplad till praktiken under utbildningen 

(Gibbons, Dempster & Moutray, 2011). Sjuksköterskestudenters stressnivå i samband med 

praktiska inslag har beskrivits som hög (Li, Lee, Wang & Lin, 2011; Grobecker, 2016; Jimenez, 

Navia-Osorio & Diaz, 2010) och utgjorde enligt Beck, Hackett, McKim, Rockwell och 
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Sriwastava (1997) den högsta upplevda stressnivån i jämförelse med nivåer i andra om-

vårdande yrkesgrupper. Stressen orsakas av varierande faktorer såsom upplevd kunskapsbrist 

och stor arbetsbörda (Li et al., 2011) samt bristande känsla av tillhörighet (Grobecker, 2016), 

men även nya situationer, omvårdnad av patienter och skillnader mellan teori och praktiskt 

utförande (Sheu, Lin & Hwang, 2001). Stressen hos sjuksköterskestudenter relaterat till 

praktiken på utbildningen kan få negativa konsekvenser på fysiskt och psykiskt välmående 

(Grobecker, 2016; Watson, Deary, Thompson & Li, 2008) och öka risken för bristfällig 

motivation, rollförvirring och utbrändhet (Sun, Gao, Zang & Wang, 2015). Utifrån sin studie 

kring sjuksköterskestudenters och sjuksköterskors stress föreslog Jimenez et al. (2010) att 

sjuksköterskestudenter behöver få information om potentiella stressfaktorer och verktyg för att 

hantera det praktiska arbetet. Bland annat har mindfulness visat sig vara ett effektivt verktyg 

för att minska graden av upplevd stress hos sjuksköterskestudenter (Smith, 2014). 

 

Mindfulness som koncept 

Mindfulness som koncept härrör från buddhistiska traditioner (Brown & Ryan, 2003; 

Brown, Ryan & Creswell, 2007) och har starka influenser från österländsk meditationsteknik 

(Kabat-Zinn, 1982). Fokus ligger främst på uppmärksamhet och medvetenhet, där medvetenhet 

syftar på en medveten registrering av och reaktion på stimuli i omvärlden. Genom att sträva 

efter att utelämna filtrering och kategorisering baserat på tidigare erfarenheter har medveten 

närvaro visats kunna öka förmågan till flexibelt tänkande och objektiva bedömningar. Mind-

fulness kan utifrån detta förstås som en process där uppmärksamhet används för att registrera 

stimuli på de sätt som de objektivt förhåller sig. (Brown et al., 2007). Kärnan av mindfulness 

kan sägas innebära dels observation av omvärlden (Brown et al., 2007; Brown & Ryan, 2003) 

men även fokus på vad som händer inuti en själv baserat på öppen och odelad uppmärksamhet 

(Brown & Ryan, 2003).  

 

Mindfulness och stress 

Här nedan presenteras forskning som involverar olika typer av mindfulnessrelaterade 

övningar och program. Dessa kommer att benämnas som mindfulnessbaserade interventioner 

(MBI). I detta sammanhang utgör MBI ett paraplybegrepp som innefattar alla typer av 

interventioner vilka har sin grund i mindfulness som koncept.  

Ett stort antal studier har undersökt och konstaterat mindfulnessbaserade 

interventioners effekt på främst stress (Chang et al., 2004; Miller, Fletcher & Kabat-Zinn, 1995; 

Krusche, Cyhlarova, King och Williams, 2012). Effekten av MBI hos studenter visade i efter-

mätningar på signifikant lägre stressnivå för deltagarna. Utifrån detta drogs slutsatsen att MBI 

kan fungera som en lämplig intervention för stresshantering. (Chang et al., 2004).  

MBI har även visat sig reducera psykiska symtom såsom ångest och depression (Brown 

& Ryan, 2003; Warnecke et al., 2011; Khoury et al., 2013). En metaanalys av MBI visade på 

en konsekvent och relativt stark effektstorlek sett över olika typer av problem. Resultatet 

indikerade att MBI förbättrar generella färdigheter för att hantera ångest och nedsättningar i 

vardagslivet (Grossman, Niemann, Schmidt & Walach, 2004). En annan studie på MBI visade 

att längden på interventionen och hemuppgifternas omfattning inte hade en medierande 

funktion på effekten hos MBI (Khoury et al., 2013). Mindfulness har utöver reducering av ovan 

nämnda psykologiska symtom visat sig vara verksamt för att öka välmående på en generell 

nivå (Brown & Ryan, 2003; Chang et al., 2004; Krasner et al., 2009).  

En uppföljande mätning av deltagare som tidigare genomgått ett MBI-program visade 

på bibehållna minskade ångest- och stressnivåer efter tre år. Miller et al. (1995) konstaterade 

att en intensiv, tidsbegränsad MBI kan ha långvariga positiva effekter på ångest och stress. 
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Warnecke et al. (2011) som studerade läkarstudenter, framhöll att effekten av MBI höll i sig 

över tid vid uppföljande mätning 16 veckor senare. Slutsatsen blev att mindfulness bör 

användas i större skala i framtiden på denna typ av studentgrupp. En studie av Krusche et al. 

(2012) visade på att MBI kan vara verksam även som onlinebaserad kortversion. Resultatet av 

det onlinebaserade programmet presenterade en signifikant minskning av deltagarnas stress-

nivå, vilket höll sig stabilt vid uppföljning.  

Mindfulness för sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Zhu, Chen, Shi, Liang 

och Liu (2016) drog slutsatsen att MBI riktad mot sjuksköterskor kan vara användbara för att 

reducera deras stressnivå. Sjuksköterskor som fått genomgå MBI i en annan studie (Cohen-

Katz et al., 2005) upplevde interventionen som hjälpsam. De upplevde högre grad av av-

slappning, självomhändertagande och förbättringar i sin prestation på arbetet och i nära 

relationer. Svårigheter rörande rastlöshet, fysisk smärta och hantering av svåra känslor för-

bättrades signifikant genom interventionen. Deltagande i MBI har associerats med både kort-

siktiga och långvariga förbättringar i välmående samt attityder kopplade till patientfokuserad 

vård (Krasner et al., 2009).  

Mindfulnessbaserade interventioner har visat sig effektiva även för sjuksköterske-

studenter, då i form av reducering av stress och ångest (Smith, 2014; Kang, Choi & Ryu, 2009; 

Song & Lindquist, 2015) samt grad av depression (Song & Lindquist, 2015). Graden av mind-

fulness har påvisats kunna öka som ett resultat av MBI (Song & Lindquist, 2015). Denna typ 

av intervention har påvisats kunna förbättra fokus, humör och förmåga till empati, vilket har 

kopplats ihop med en på sikt mer positiv utveckling av vårdkvaliteten (Smith, 2014). Utifrån 

dess positiva resultat kan denna typ av metod förespråkas hos sjuksköterskestudenter gällande 

reducering av stress, ångest (Kang et al., 2009; Song & Lindquist, 2015) samt depression (Song 

& Lindquist, 2015).  

 

Mindfulnessförmågor  

Tidigare forskning kring MBI har visat på en koppling mellan de positiva effekterna av 

MBI på välmående och dess inverkan på mindfulnessrelaterade förmågor (Khoury et al., 2013; 

Krasner et al., 2009; Chang et al. 2004; Brown & Ryan, 2003; Jain et al., 2007). Ökad 

medvetenhet och förmåga till bibehållen uppmärksamhet är exempel på mindfulnessrelaterade 

förmågor som har påståtts möjliga att förbättra i samband med MBI (Chang et al., 2004). I en 

meta-analys av MBI (Khoury et al., 2013) blev deltagare mer “mindful” i slutet av 

behandlingen vilket bibehölls vid uppföljning. Där fanns en stark korrelation mellan 

deltagarnas kliniskt förbättrade resultat och deras mindfulnessnivå. I en annan MBI (Krasner 

et al., 2009) syntes förbättringar i deltagarnas mindfulnessförmågor som i sin tur korrelerade 

med övergripande positiv sinnesstämning, perspektivtagande och personlighetsfaktorerna 

samvetsgrannhet och emotionell stabilitet. Mindfulnessbaserade interventioner kan enligt 

Brown och Ryan (2003) kopplas ihop med begreppet ”emotionell intelligens” som innebär 

medvetenhet kring sitt eget känslomässiga tillstånd. Medvetenheten förbättrar förmågan till 

uppmärksamhet på ett mer fördelaktigt beslutsfattande. Negativ uppmärksamhet på det 

förgångna, kallad ruminering, och oro kring framtiden gör det svårt att vara ”här och nu”. 

(Brown & Ryan, 2003). Bland deltagare som genomgick MBI (Jain et al., 2007) framkom 

signifikanta minskningar gällande distraherande tankar och ruminering. Jain et al. (2007) drog 

slutsatsen att interventionens effekter på stress delvis berodde på minskning av ruminerande 

tankar och beteenden. 
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Tidsperspektiv och tidsattityd 

Mindfulness har beskrivits som en förmåga hos individen som främjar utvecklandet av 

tidsrelaterad självreglering, vilket sin tur kan främja utvecklandet av ett hälsosamt tids-

perspektiv (Stolarski, Vowinckel, Jankowski & Zajenkowski, 2016). Tidsperspektiv definieras 

av Zimbardo och Boyd (1999) som grundläggande i individens skapande av tid i psykologisk 

mening, vilket sker genom de kognitiva processer där individens upplevelser kategoriseras in i 

tidsramar utifrån förflutet, nuet och framtid. Dessa tidsramar har stor inverkan på individers 

beteenden. Varje enskild individ har en egen multidimensionell profil för tidsperspektiv som 

utgörs av individens attityd i förhållande till dessa tidsramar (Zimbardo & Boyd, 1999). För att 

mäta och kartlägga individers olika tidsperspektiv skapade Zimbardo och Boyd (1999) 

Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI). I ZTPI beskrivs fem delskalor för tidsperspektiv 

och attityder (se tabell 1). 

 

Tabell 1.  

Beskrivning av delskalor i ZTPI. 

Delskala Beskrivning 

Past Negative (PN) Negativ och aversiv syn på det förflutna. 

Past Positive (PP) Sentimental och varm attityd till det förflutna. 

Present-Hedonistic (PH) Njutningsorienterad och risktagande attityd till livet och nuet. 

Present-Fatalistic (PF) Fatalistisk inställning till nuet och framtiden. 

Future (F) Framtidsorientering präglad av framtida mål och önskningar. 

Ett hälsosamt tidsperspektiv benämns som balanserat tidsperspektiv (BTP). Då en 

individs attityd till det förflutna, nuet och framtiden på ett mångsidigt sätt vävs samman utifrån 

de krav, värderingar och behov som finns i den aktuella situationen uppkommer BTP (Boniwell 

& Zimbardo, 2012). Boniwell och Zimbardo (2012) framhöll att BTP är eftersträvansvärt för 

att främja välmående. 

Tidsperspektiv i sig kan ses som ett övergripande koncept som samlar flera mindre 

begrepp. Ett av dessa är tidsattityd, vilket beskrivs som en individs värderande och 

känslomässiga relaterande till det förflutna, nuet och framtiden (Worrell, McKay, Andretta & 

Ben-Porath, 2018). För att fånga in det smalare begreppet tidsattityd skapades instrumentet 

Adolsecent Time Inventory - Time Attitude Scale (ATI-TA). Syftet med skapandet av ATI-TA 

var att utforma ett mätinstrument som hade ett tydligare fokus på det förflutna, nuet och fram-

tiden, var mer kortfattat än ZTPI samt mer åldersanpassat för ungdomar. (Worrell et al., 2018). 

Enligt Hulbert och Lens (1988) kan tidsattityd och tidsperspektiv tillsammans med andra 

koncept som temporal orientering och tidsperception betraktas som synonyma begrepp. 

 

Tidsperspektiv och mindfulness 

Tidsperspektiv har visat sig korrelera med mindfulnessförmågor (Stolarski et al., 2016; 

Seema & Sircova, 2013; Drake, Duncan, Sutherland, Abernethy & Henry, 2008; Vowinckel, 

2012 ). Drake et al. (2008) belyste hur personer med BTP skattade signifikant högre grad av 

subjektiv lycka och mindfulness. Det framkom en svag tendens att vara mer mindful hos de 

som har en varm attityd till det förflutna (PP). En negativ syn på det förflutna (PN), fatalistisk 

attityd (PF) och njutningsorienterad attityd (PH) till nuet och livet korrelerade med tendenser 

att vara mindre mindful. (Drake et al., 2008). Stolarski et al. (2016) såg att livstillfredsställelse 

hade en positiv relation till mindfulness. BTP och mindfulness predicerade livstillfredsställelse 

och delade en stor del av variansen, vilket indikerar att de två konstrukten är relaterade till 
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varandra. (Stolarski et al., 2016). Stolarski et al. (2016) menade att BTP i förlängningen kan 

resultera i ökad livstillfredsställelse och att mindfulnessträning kan vara ett bra verktyg för att 

närma sig BTP. Drake et al. (2008) och Vowinckel (2012) uttryckte liknande resonemang om 

att mindfulness kan tänkas vara en faktor som positivt främjar skapandet och bibehållandet av 

BTP. Mindfulness har föreslagits bestå av två dimensioner där det å ena sidan kan tänkas vara 

ett tidsperspektiv i sig och å andra sidan utgör förmågan att vara medveten om sina egna tids-

perspektiv (Seema & Sircova, 2013). 

 

Tidsperspektiv, stress och psykisk hälsa 

I en tidigare studie (Papastamatelou, Giotakos & Athanasiadou, 2015) presenterades 

resultat som visade att höga skattningar rörande negativ syn på det förflutna (PN) och fatalistisk 

inställning till livet och nuet (PF) visade samband med hög grad av stress. Samtidigt visade 

resultatet att låga skattningar gällande framtidsorientering (F) korrelerade med ångest. Sailer 

et al. (2014) såg att välmående relaterades till högre skattningar avseende varm attityd till det 

förflutna (PP) samt lägre skattningar rörande negativ syn på det förflutna (PN) och fatalistisk 

inställning till nuet och livet (PF). Höga skattningar på en njutningsorienterad attityd till nuet 

och livet (PH) samt låga skattningar på en fatalistisk attityd (PF) korrelerade med välmående. 

Vidare har BTP uppvisat samband med välmående (Boniwell, Osin, Linley & Ivanchenko., 

2010). I linje med detta såg Papastamatelou et al. (2015) att avvikelser från BTP korrelerade 

med psykisk ohälsa i form av ångest och hög grad av stress.  

Buhl och Lindner (2009) studerade tidsattityders inverkan på psykisk hälsa. De såg då 

att personer som överlag hade en mer positiv syn på dåtiden, nuet och framtiden rapporterade 

signifikant högre nivåer av tillfredsställelse med livet och högre ambitioner för sin framtid än 

personer med mer negativ inställning. En studie inriktad på ungdomar och tidsattityd (Wyman 

et al., 1992) kom fram till att stresståliga personer uppvisade mer positiva förväntningar på 

framtiden än personer som var mer stresspåverkade. Andretta, Worrell och Mello (2014) såg 

att ungdomar med mer positiva tidsattityder överlag rapporterade lägre nivåer av grad av stress 

än personer med mer negativa tidsattityder. Worrell och Mello (2009) kom fram till att högre 

grader av stress var relaterat till negativ attityd till det förflutna, nuet och framtiden och att 

lägre grader av stress var relaterade till positiva tidsattityder. Relationen till stress var 

signifikant starkare avseende positiva och negativa tidsattityder rörande nuet i jämförelse med 

attityder rörande det förflutna och framtiden (Worrel & Mello, 2009). Worrell och Mello 

(2009) resonerade att detta kunde bero på att det instrument som använts för att mäta stress 

fokuserar på upplevelser från senaste månaden och således kan anses vara nutidsorienterat. 

Worrell, McKay och Andretta (2018) lyfter frågor rörande huruvida konstrukt relaterade till 

tidsperspektiv enbart kan anses vara korrelat till variabler som depression, självförtroende, och 

grad av stress, eller om de även har en inverkan på dessa. De frågar sig huruvida den inverkan 

som till exempel stress och depression har på mående kan medieras och modereras av 

tidsattityd, samt om en förändrad tidsattityd i sådana fall kan leda till mer funktionella 

beteenden.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka eventuella samband mellan tidsattityd, mind-

fulnessförmåga och grad av stress, samt att undersöka effekten av mindfulnessträning på dessa 

variabler hos sjuksköterskestudenter. Syftet var även att undersöka om tidsattityd och mind-

fulness kan predicera stress. Då dessa kombinationer av variabler inte tidigare tycks ha 

undersökts i denna urvalsgrupp, syftade studien till att tillföra ny kunskap inom detta 

forskningsfält. 
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Utifrån slutsatser av Andretta, Worrell och Mello (2014) samt Worrell och Mello 

(2009) att stress korrelerade med samtliga delskalor i ATI-TA förväntade vi oss att grad av 

stress skulle ha negativa samband med positiva attityder till det förflutna, nuet och framtiden 

samt positiva samband med negativa attityder till det förflutna, nuet och framtiden. Vi för-

väntade oss att de starkaste sambanden skulle visa sig mellan stress och delskalorna för nutids-

attityd. Vi förväntade oss att positiv attityd till det förflutna och nuet skulle visa positiva 

samband med mindfulness, vilket tidigare lyfts fram av Drake et al. (2008). Med grund i 

tidigare studier (Chang et al., 2004; Miller et al., 1995; Krusche, et al., 2012) som påvisat 

sambandet mellan förbättrad mindfulness och minskad stressnivå, förväntades ett negativt 

samband mellan mindfulnessförmåga och grad av stress. Utifrån nämnda resultat rörande stress 

och tidsattityd (Worrell & Mello, 2009) samt mindfulnessförmåga (Chang et al., 2004; Miller 

et al., 1995; Krusche, et al., 2012) förväntades att mindfulnessförmåga tillsammans med positiv 

och negativ attityd till nuet skulle predicera stress. Sammantaget förväntades effekten av 

mindfulnessprogrammet skulle leda till ökad mindfulnessförmåga samt reducerad grad av 

stress. Utöver detta förväntades mindfulnessprogrammet ha en reducerande effekt på negativ 

attityd till det förflutna och nuet samt förhöjande effekt på positiv attityd till det förflutna och 

nuet.  

 

Metod 

Deltagare 

Denna studie avsåg att utifrån ett tillgänglighetsurval inkludera cirka 100 deltagare med 

inklusionskriteriet att samtliga vid tidpunkt för studien studerade sjuksköterskeprogrammet vid 

universitet eller högskola i Sverige. Vid rekrytering av deltagare anmälde 91 personer intresse 

av att delta. Sjuttiofem av dessa besvarade första enkäten och utgjorde således studiens urval. 

Urvalet bestod av 72 kvinnor och tre män. Deltagarnas ålder varierade mellan 20 och 50 år 

(M=29.13, SD=6.97) och hade i genomsnitt gått tre (M=3.03, SD=1.62) av sex terminer på 

sjuksköterskeprogrammet. Den största andelen (26.7%) hade gått två terminer. Deltagarna 

delades efter förmätningen slumpmässigt in i experimentgrupp (n=38) och kontrollgrupp 

(n=37). Vid eftermätningen besvarade 23 personer ur experimentgruppen och 34 ur kontroll-

gruppen enkäten, vilket resulterade i ett totalt urval på 57 deltagare. Det totala bortfallet från 

interventionens start var 18 personer. Vid uppföljande mätning var det 13 personer ur 

experimentgruppen och 28 ur kontrollgruppen som besvarade enkäten. Således resulterade 

detta i ett bortfall av ytterligare 16 personer från eftermätningen och ett totalt bortfall av 34 

personer. Vid fråga om tidigare erfarenhet av mindfulness svarade störst andel (n=21, 36,8 %) 

att de hört eller läst lite om mindfulness. Vidare svarade 15.8 % (n=9) att de inte hade någon 

erfarenhet av mindfulness, samtidigt som 10.5 % (n=6) angav att de inte hade någon erfarenhet 

och läst/hört lite om mindfulness. Sju procent (n=4) hade läst/hört lite om mindfulness samt 

provat enstaka övningar. Vidare hade 14 % (n=8) provat enstaka övningar, 1.8 % (n=1) hade 

deltagit i kurs/program om mindfulness och 3.5 % (n=2) hade provat mindfulnessövningar 

många gånger. 1.8 % (n=1) av deltagarna svarade att de provat övningar många gånger samt 

deltagit i kurs/program om mindfulness. Lika många (n=1) hade provat övningar många gånger 

samt utövar mindfulness regelbundet. Slutligen svarade 7 procent (n=4) av deltagarna att de 

utövar mindfulness regelbundet.  

 

Material 

Perceived Stress Questionnaire (PSQ). Formuläret PSQ, som utformats av 

Levenstein et al. (1993) användes i en svensk version (Bergdahl & Bergdahl, 2002) för att mäta 
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grad av stress. För att passa studiens tidsram modifierades formuläret till att utgå från de senaste 

två veckorna istället för att gälla den senaste månaden eller året. Items kunde i original-

versionen indelas i sju faktorer (Levenstein et al., 1993) och i den svenska versionen i fem 

faktorer (Rönnlund et al., 2015). Fokus i denna studie låg dock på det index för generell stress 

som beskrivs sedan. 

Formuläret innehåller 30 items där deltagaren ska skatta frekvensen av en efterfrågad 

upplevelse utifrån fyra svarsalternativ. Dessa alternativ utgörs av en skala som poängsätts från 

1 till 4 poäng där alternativen sträcker sig från “nästan aldrig” till “för det mesta”. De samman-

lagda poängen av en individs skattning subtraheras med 30 och divideras därefter med 90. 

Uträkningen genererar ett index som varierar från 0 till 1, där 1 utgör den högsta graden av 

stress. (Levenstein et al., 1993). Bergdahl och Bergdahl’s (2002) studie på grad av stressnivå 

hos en svensk population resulterade i ett medelvärde på .22 och där index mellan .34 och .46 

indikerade måttliga nivåer av upplevd stress. Värden på .46 och högre indikerade höga nivåer 

av upplevd stress (Bergdahl & Bergdahl, 2002) och är på en jämförbar nivå med skattningar 

hos en klinisk grupp såsom de beskrivs av Levenstein et al. (1993). 

Bergdahl & Bergdahl (2002) rapporterade Cronbach’s alfavärde på .90 för den svenska 

versionen. Alfavärdet var för PSQ i denna studie .92. Reliabiliteten var i originalversionen 

utifrån test-retest .82 (Levenstein et al., 1993). PSQ har validerats genom att jämföras med 

alternativa mått för stress och har visat hög korrelation med trait anxiety (the State-Trait 

Anxiety Inventory: r = .75, p < .001) och stress (Cohen’s Perceived Stress Scale, r = .73, p 

<.001) samt måttlig korrelation med depression (the Center of Epidemiologic Studies 

Depression Scale, r = .56, p < .01). 

Adolescent Time Inventory (ATI). Mello och Worrell (2007) utvecklade ATI för att mäta hur 

ungdomar känner och tänker om det förflutna, nuet och framtiden. Tidsattityd (ATI-TA) är en 

av fem komponenter i ATI (Mello & Worrell, 2016) och den komponent som i svensk 

översättning av Mello, Worrell, Åström och Carelli (2014) har använts i denna studie. ATI-TA 

berör positiva och negativa attityder till det förflutna, nuet och framtiden och består av sex 

delskalor. Dessa utgörs av en positiv och en negativ skala vardera för det förflutna (Past 

Positive och Past Negative), nuet (Present Positive och Present Negative) och framtiden (Future 

Positive och Future Negative) (Mello & Worrell, 2016). I tabell 2 ges exempel på de olika 

delskalornas innehåll.  

 

Tabell 2.  

Exempelfrågor från de sex delskalorna i ATI-TA. 

Delskala Exempel 

Past Negative  “Jag önskar att mitt förflutna sett annorlunda ut” 

Past Positive  “Jag har glada minnen från min uppväxt” 

Present Positive “Jag är tillfreds med nuet” 

Present Negative “Mitt nuvarande liv oroar mig” 

Future Positive “Jag är förväntansfull inför framtiden” 

Future Negative “Jag gillar inte att tänka på min framtid” 

Formuläret består av 30 items där deltagarna väljer ett av fem svarsalternativ som bäst 

passar in på dem. Svarsalternativen utgörs av en femgradig likertskala där alternativen sträcker 

sig från “instämmer inte alls” till “instämmer helt”. Den interna konsistensen har visat sig vara 

acceptabel (> .70) med Cronbach’s alfavärden mellan .83 och .94 för den svenska versionens 

sex delskalor (Mello et al., 2014). I denna studie har alfavärden mellan .77 och .91 påvisats. 

Den strukturella validiteten har framhållits som god i originalversionen utifrån resultat av 

konfirmatorisk faktoranalys (Mello & Worrell, 2016). De sex delskalorna korrelerade med 
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måttlig till stor effektstorlek med hopp, optimism, självkänsla, grad av stress och upplevda 

chanser i livet. Negativa korrelationer varierade från -.27 till -.66 och positiva korrelationer 

varierade från .29 till .80. (Mello & Worrell, 2009).  

Då ATI är ett formulär utformat för ungdomar (Mello & Worrell, 2007) har två items 

formulerats om för att bättre passa denna studies urvalsgrupp som består av vuxna. Item fyra 

var tidigare “Jag tvivlar på att jag kommer att uppnå någonting när jag blir vuxen” och 

formulerades om till “Jag tvivlar på att jag kommer att uppnå någonting längre fram i livet”. 

Item 10 ändrades till “Jag tror inte att jag kommer vara värd mycket längre fram i livet” då den 

tidigare var formulerad “Jag tror inte att jag kommer vara värd mycket när jag blir vuxen”. 

Mello et al. (2016) har lyft fram god reliabilitet hos ATI-TA vid användning i en grupp av 

vuxna individer.  

Mindful Attention Awareness Scale (MAAS). Originalversionen av MAAS ut-

formades av Brown och Ryan (2003). I den här studien användes dock en svensk översättning 

(Hansen, Lundh, Homman och Wångby-Lundh, 2009). MAAS avser att mäta närvaro av upp-

märksamhet och medvetenhet rörande det som sker i nuet. Detta har operationaliserats genom 

att varje item indikerar avsaknad av mindfulness. (Brown & Ryan, 2003). 

Formuläret består av 15 item som beskriver olika typer av upplevelser där individen 

skattar hur frekvent den efterfrågade upplevelsen förekommer. Svarsalternativen utgörs av en 

sexgradig likertskala där alternativen sträcker sig från “nästan alltid” till “nästan aldrig”. Högre 

poäng indikerar mer mindfulness och totalpoängens intervall varierar från 15 till 90 poäng. 

(Hansen et al., 2009) 

Den svenska versionen av MAAS har visat intern konsistens med Cronbachs’ alfa-

värden mellan .77 och .86 och itemtotalkorrelationer med värden mellan .41 och .74 för 

formulärets 15 items (Hansen et al., 2009). I denna studie uppgår alfavärdet på MAAS till .89. 

Brown och Ryan (2003) påvisade via konfirmatorisk faktoranalys att originalversionen av 

MAAS har god strukturell validitet. I en valideringsstudie har MAAS visats korrelera med 

olika mått på självkänsla (Adult Self-Perception Profile: r = .29, p = .005; Rosenberg self-

esteem scale: r = .29, p < .0001) och självrapporterad hälsa (r = .31, p= .003). Negativa 

korrelationer framkom mellan MAAS och utbrändhet (Maslach Burnout Inventory - General 

Survey: r= -.52, p < .001), ångest (State-Trait Anxiety Inventory, Trait version: r= -.35, p = 

.014) samt självskadebeteenden (Deliberate Self-Harm Inventory - short version: r= -.31, p < 

.001). (Hansen et al., 2009). 

Mindfulnessprogram. Materialet för denna studies intervention bestod av ett web-

baserat mindfulnessprogram vid namn “Prova på; Mindfulness för fokus och energi”. 

Programmet tillhandahölls av Mindfulnesscenter AB (Mindfulnesscenter, u.å). Upplägget på 

programmet innebar att deltagarna förväntades att på egen hand utföra mindfulnessövningar 

två gånger per dag i tio minuter. Tidsåtgången för programmet bestämdes till två veckor. 

Mindfulnessövningarna genomfördes via självinstruerande program som utvecklats av Mind-

fulnesscenter. I programmet ingick 7 mindfulnessövningar i 24 pass samt regelbundna råd om 

träningen via ljudfiler. Det fanns för deltagarna möjlighet att följa sin träning, skriva dagbok 

och sätta upp intentioner med sin träning. Programmet har på Mindfulnesscenters webbsida 

beskrivits som verksamt för att minska stress och sömnsvårigheter samt öka fokus, lugn och 

energi. Detta mindfulnessprogram har visats leda till signifikant ökad mindfulnessförmåga och 

signifikant minskad grad av stress hos tidigare deltagare (Vesa, Liedberg & Rönnlund, 2016). 

 

Design 

Studien var en randomiserad kontrollerad studie med pre-post-kontrollgruppsdesign. I 

analyserna användes data insamlat före och efter mindfulnessinterventionen. 
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Procedur  

Inför studien rekryterades deltagare genom annonsering i slutna Facebookgrupper 

riktade till sjuksköterskestudenter. Annonsering om studien i dessa grupper bestod av över-

gripande information om studiens syfte samt dess upplägg med förmätning, mindfulness-

program, eftermätning och uppföljande mätning. Vid intresseanmälan fick deltagarna utökad 

information om medgivande, frivillighet och anonymitet. Deltagarna genomförde en web-

baserad förmätning. De deltagare som inte genomförde förmätningen exkluderades från 

studien. Genom randomisering av slumptal i dataprogrammet Excel delades resterande 

deltagare in i antingen experimentgrupp eller kontrollgrupp. Respektive grupp fick information 

via mejl om gruppindelning och studiens fortsatta förlopp. Experimentgruppen fick i 

informationsmejlet instruktioner och personlig kod för att aktivera mindfulnessprogrammet. 

De informerades om att programmet skulle pågå under två veckor och uppmuntrades till att 

genomföra två övningar per dag under denna period. Under de två veckor som programmet 

pågick registrerade Mindfulnesscenter experimentgruppens aktivitet i form av minuter och 

övningsnivå. Denna information skickades löpande till oss. Sexton dagar efter uppstart av 

programmet skickades en webbaserad eftermätning ut till båda grupperna. Efter ytterligare 16 

dagar skickades en webbaserad uppföljande mätning ut till respektive grupp. Kontrollgruppen 

fick sedan tillgång till mindfulnessprogrammet. På grund av stort bortfall vid uppföljande 

mätning (n=16) användes inte data från denna i analysen. Övrig insamlad data analyserades 

statistiskt i statistikprogrammet SPSS.  

 

Statistiska beräkningar 

För att genomföra statistiska beräkningar på den insamlade datan användes statistik-

programmet SPSS (IBM SPSS/AMOS 23). Beräkning av Pearson’s r genomfördes på datan 

insamlad vid förmätningen för att undersöka eventuella samband mellan variablerna stress, 

mindfulnessförmåga och de sex delskalorna i ATI-TA. För att studera potentiella prediktorer 

för stress utfördes linjära regressionsanalyser på förmätningens data. Effekterna av 

mindfulnessprogrammet på stress, mindfulnessförmåga och de sex delskalorna i ATI-TA 

utvärderades med hjälp av en mixed ANOVA. Cohen’s d (Morris, 2008) användes för att 

undersöka effektstorlekar hos förändringen i medelvärden mellan för- och eftermätning. Vidare 

användes t-test för att granska de interaktioner som framkom och visade sig signifikanta genom 

analys med mixed ANOVA. Mätinstrumentens interna konsistens granskades utifrån 

Cronbach’s alfa-värden och bortfallsanalys gjordes med hjälp av ANOVOR. 

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden för riktlinjer gällande annonsering i samband med rekrytering togs 

i beaktande. Informationen i annonseringen formulerades på ett neutralt sätt som syftade till att 

inte utöva press på läsaren att delta i studien. I den utökade informationen specificerades 

anonymiteten genom avkodat material. Frivillighet och rätt att avbryta studien utan förklaring 

formulerades tydligt. Deltagarna ombads att läsa igenom och kryssa i att de gett informerat 

samtycke i inledningen av samtliga enkäter. Deltagarna erbjöds att ta del av studiens resultat 

på en gruppnivå.  
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Resultat 

Genomförande av mindfulnessprogrammet 

Vid eftermätningen skattade 30.4 % av deltagarna i experimentgruppen att de genom-

fört övningarna i mindfulnessprogrammet enstaka gånger under interventionens två veckor. 

Ytterligare 30.4 % i experimentgruppen uppskattade att de gjort övningarna cirka 1-2 gånger i 

veckan under interventionen. Tretton procent av experimentgruppen uppskattade att de gjort 

övningarna cirka 3-4 gånger i veckan och 26.1 % uppskattade att de gjort övningar varje dag.  

I experimentgruppen uppgav 39.1 % av deltagarna att de genomfört ungefär 0-10 % av 

mindfulnessprogrammet. Vidare uppgav 13 % att de genomfört ungefär 25 % av programmet, 

21.7 % uppgav att de genomfört ungefär 50 % av programmet och 13 % uppgav att de 

genomfört ungefär 75 % av programmet. Slutligen uppgav 13 % att de genomfört ungefär 100 

% av programmet.  

Data insamlad från Mindfulnesscenter visade att 30 personer i experimentgruppen 

startat mindfulnessprogrammet. I genomsnitt har deltagarna tränat 60,66 minuter av 

programmet där träningstiden varierade mellan 0 och 240 minuter. 

 

Bortfallsanalys 

En analys av bortfallet genomfördes med hjälp av ANOVOR där bortfallet jämförts 

med övriga deltagare. Analysen visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 

grupperna avseende någon av variablerna PSQ, MAAS och delskalorna i ATI-TA (alla p-

värden > .20).  

 

Samband mellan tidsattityd, mindfulnessförmåga och grad av stress.  

Analyser med Pearson’s korrelationskoefficient på data insamlad vid förmätningen 

visade på ett signifikant positivt samband med stor effektstyrka mellan indexpoängen på PSQ 

och delskalan Present Negative (r(73)= .620, p < .001). Analyserna visade även ett signifikant 

positivt samband med måttlig effektstyrka mellan PSQ och delskalan Future Negative (r(73)= 

.424, p < .001). Det fanns signifikant negativa samband mellan indexpoängen på PSQ och 

delskalorna Present Positive (r(73)=-.495, p<.001) och Future Positive (r(73)= -.251, p < .05). 

Sambandet mellan indexpoängen på PSQ och delskalan Present Positive var av måttlig 

effektstorlek medan sambandet mellan indexpoängen på PSQ och delskalan Future Positive 

var av ringa effektstorlek. Korrelationsanalys visade ett signifikant negativt samband mellan 

PSQ och MAAS (r(73)= -.51, p < .01) av stor effektstyrka. MAAS visade sig även korrelera 

signifikant positivt med delskalan Past Positive i ATI-TA (r(73)= .26, p < .05) och negativt 

med Present Negative (r(73)= -.23, p < .05) med en ringa effektstyrka.  

Det fanns inga signifikanta samband mellan PSQ och delskalorna Past Positive (r(73)= 

-.13, p =.25) och Past Negative (r(73) = .14, p = .23). Variabeln MAAS hade inga signifikanta 

korrelationer med delskalorna Past Negative (r(73)= -.2, p = .096), Present Positive (r(73) = 

.19, p =.1), Future Positive (r(73)= .11, p =.34) och Future Negative (r(73)= -.19, p = .11).  

 

Prediktorer för stress 

En linjär regressionsanalys av förmätningsdata visade att alla variabler tillsammans 

signifikant predicerade variabeln stress och förklarade 58.5 % av variansen, R2 =.59, F(7,67) 

=13,52, p<.00. Då enbart variablerna mindfulnessförmåga och Present Negative var 

signifikanta prediktorer (p=.000) för stress genomfördes en ny linjär regression med endast 
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dessa två variabler inkluderade. Denna analys visade att mindfulnessförmåga och Present 

Negative signifikant predicerade variabeln stress och förklarade 52.6 % av variansen, R2 = .53, 

F(2, 72) = 39.89, p < .00. Variabeln mindfulnessförmåga predicerade signifikant variabeln 

stress, β= -.37, t(67)= - 4.40, p < .00 och förklarade 25.9 % av variansen i variabeln stress. 

Variabeln Present Negative predicerade signifikant variabeln stress, (β = .52, t(67) = 3.82, p < 

.00) och förklarade 38.4 % av variansen i variabeln stress. Present Negative utgjorde den 

viktigaste variabeln i modellen för att predicera stress (β=.52). 

 

Effekter av mindfulnessbaserad intervention  

Grad av stress. Medelvärdet för indexpoäng på PSQ var vid förmätning .50 (SD=.13) 

för experimentgruppen och .51 (SD=.16) för kontrollgruppen. Jämfört med en tidigare svensk 

normering (Bergdahl & Bergdahl, 2002) kunde deltagarnas stressnivå räknas som hög (>.46). 

De kunde utifrån samma gränsvärde även ses som en klinisk grupp (Levenstein et al, 1993). 

Vid eftermätning skattade experimentgruppen lägre poäng (M=.42, SD=.16) på PSQ i jäm-

förelse med förmätningen. Minskningen kunde betraktas som stor (d=-.55). Kontrollgruppen 

hade en högre poäng (M=.53, SD=.18) vid eftermätningen i jämförelse med förmätningen, där 

effektstorleken betraktades som liten (.12).  

En tvåvägs mixed ANOVA med PSQ som beroende variabel visade en signifikant 

interaktion mellan grupp och mättillfälle, F(1, 55) = 13.278, MSE = .006, p = .001, ηp2 = .194) 

med stor effektstorlek (d = -.67). Det förelåg inga signifikanta huvudeffekter för mättillfälle 

(F(1, 55) = 3.56, MSE = .006, p = .065, ηp2 = .061)  eller  grupp (F(1, 55) = 2.19, MSE = .045, 

p = .145, ηp2 = .038). Interaktionen illustreras i figur 1. 

Independent samples t-test visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i index-

poäng på PSQ mellan för- och eftermätning i experimentgruppen, t(44)=1,853, p = .07. Inte 

heller inom kontrollgruppen fanns en signifikant skillnad i indexpoäng på PSQ mellan för- och 

eftermätning, t(66)= -.631, p = .53. 

Figur 1. Interaktion mellan kontroll- och experimentgrupp avseende indexpoäng i PSQ. 

Tidsattityd. Medelvärdet för totalpoäng på delskalan Past Positive i ATI-TA var vid 

förmätning 15.39 (SD=3.95) för experimentgruppen och 15.59 (SD=5.18) för kontrollgruppen. 

Vid eftermätning hade experimentgruppen lägre poäng på Past Positive i jämförelse med för-

mätningen (M=15.22, SD=4.08). Minskningen betraktades som mycket liten (d = -.042). Vid 

eftermätning hade kontrollgruppen oförändrad poäng (M=15.59, SD=5.19) i jämförelse med 

förmätningen på Past Positive, med en obefintlig effektstorlek (d = 0). En tvåvägs mixed 
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ANOVA med Past Positive som beroende variabel visade ingen signifikant interaktion mellan 

grupp och mättillfälle, F(1, 55) = .11, MSE = 1.866, p = .74, ηp2 = .002. Det förelåg inte heller 

några signifikanta huvudeffekter för mättillfälle (F(1, 55) = .11, MSE = 1.866, p = .74, ηp2 = 

.002) eller grupp (F(1, 55) = .05, MSE = 43.3, p = .82, ηp2 = .001).  

Medelvärdet för delskalan Past Negative i ATI-TA var vid förmätning 14.48 (SD=4.8) 

för experimentgruppen och 13.91 (SD=5.29) för kontrollgruppen. Vid eftermätning skattade 

experimentgruppen lägre poäng (M=13.74, SD=4.62) på Past Negative i jämförelse med för-

mätningen. Minskningen kunde ses som liten (d = -.16). Vid eftermätning hade kontrollgruppen 

högre poäng (M=14.18, SD=5.4) i jämförelse med förmätningen med en minskning som kunde 

räknas som liten (d = .05). En tvåvägs mixed ANOVA med Past Negative som beroende 

variabel visade ingen signifikant interaktion mellan grupp och mättillfälle, F(1,55) = 2.35, MSE 

= 2.937, p = .13, ηp2 = .041. Det förelåg inte heller några signifikanta huvudeffekter för mät-

tillfälle (F(1,55) = .53, MSE = 2.937, p = .47, ηp2 = .009) eller grupp (F(1, 55) = .002, MSE = 

49.17, p = .96, ηp2 = .00). 

Medelvärdet för delskalan Present Positive i ATI-TA var vid förmätning 16.74 

(SD=3.05) för experimentgruppen och 16.56 (SD=3.54) för kontrollgruppen. Vid eftermätning 

skattade experimentgruppen högre poäng (M=17.83, SD=3.86) på Present Positive i jämförelse 

med förmätningen. Ökningen betraktades som måttlig (d = -.31). Vid eftermätning hade 

kontrollgruppen lägre poäng (M=16.21, SD=3.69) i jämförelse med förmätningen där 

minskningen som kunde räknas som liten (d = -.1). En tvåvägs mixed ANOVA med Present 

Positive som beroende variabel visade ingen signifikant interaktion mellan grupp och mät-

tillfälle, F(1,55) = 3.36, MSE = 4.233, p = .07, ηp2 = .058. Det förelåg inte heller några 

signifikanta huvudeffekter för mättillfälle (F(1,55) = .87, MSE = 4.233, p = .35, ηp2 = .016) 

eller grupp (F(1, 55) = 1.05, MSE = 21.11, p = .31, ηp2 = .02).  

Medelvärdet för delskalan Present Negative i ATI-TA var vid förmätning 13.57 

(SD=3.75) för experimentgruppen och 13.59 (SD=3.73) för kontrollgruppen. Vid eftermätning 

skattade experimentgruppen lägre poäng (M=12.74, SD=4.08) på Present Negative i jämförelse 

med förmätningen. Minskningen kunde ses som måttlig (d = -.21). Vid eftermätning hade 

kontrollgruppen högre poäng (M=13.97, SD=3.57) i jämförelse med förmätningen med en 

ökning som kunde räknas som liten (d = .1). En tvåvägs mixed ANOVA med Present Negative 

som beroende variabel visade ingen signifikant interaktion mellan grupp och mättillfälle, 

F(1,55) = 1.77, MSE = 5.648, p = .19, ηp2 = .031. Det förelåg inte heller några signifikanta 

huvudeffekter för mättillfälle (F(1,55) = .24, MSE = 5.648, p = .63, ηp2 = .004) eller grupp 

(F(1, 55) = .48, MSE = 22.63, p = .49, ηp2 = .009). 

Medelvärdet för delskalan Future Negative i ATI-TA var vid förmätning 8.57 

(SD=2.86) för experimentgruppen och 9.97 (SD=3.65) för kontrollgruppen. Vid eftermätning 

skattade experimentgruppen lägre poäng (M=8.04, SD=2.92) på Future Negative i jämförelse 

med förmätningen. Minskningen kunde ses som liten (d = -.18). Vid eftermätning hade 

kontrollgruppen högre poäng (M=10.24, SD=3.73) i jämförelse med förmätningen med en 

ökning som kunde räknas som liten (d = .07). En tvåvägs mixed ANOVA med Future Negative 

som beroende variabel visade ingen signifikant interaktion mellan grupp och mättillfälle, 

F(1,55) = 1.13, MSE = 3.749, p = .29, ηp2 = .02. Det förelåg inte heller någon signifikant 

huvudeffekt för mättillfälle, F(1,55) = .12, MSE = 3.749, p = .73, ηp2 = .002. Huvudeffekten 

för grupp var dock signifikant, F(1, 55) = 4.62, MSE = 19.23, p = .04, ηp2 = .08. 

Medelvärdet för delskalan Future Positive i ATI-TA var vid förmätning 20 (SD=3.13) 

för experimentgruppen och 19.15 (SD=3.81) för kontrollgruppen. Vid eftermätning skattade 

experimentgruppen högre poäng (M=20.7, SD=3.6) på Future Positive i jämförelse med 

förmätningen. Ökningen kunde ses som måttlig (d = .21). Vid eftermätning hade kontroll-

gruppen lägre poäng (M=18.32, SD=4.1) i jämförelse med förmätningen med en minskning 
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som kunde räknas som måttlig (d = -.21). En tvåvägs mixed ANOVA med Future Positive som 

beroende variabel visade signifikant interaktion mellan grupp och mättillfälle, F(1,55) = 5.59, 

MSE = 2.835, p = .02, ηp2 = .092. Det förelåg inga signifikanta huvudeffekter för mättillfälle 

(F(1,55) = .04, MSE = 2.835, p = .84, ηp2 = .001) eller grupp (F(1, 55) = 2.85, MSE = 25.03, 

p = .1, ηp2 = .05). Interaktionen illustreras i figur 2. Independent samples t-test visade att det 

inte fanns någon signifikant skillnad i poäng på delskalan Future Positive mellan för- och efter-

mätning i experimentgruppen, t(44)= -.699, p = .48. Inte heller inom kontrollgruppen fanns en 

signifikant skillnad i poäng på delskalan Future Positive mellan för- och eftermätning, t(66)= 

.859, p = .39. 

Figur 2. Interaktionen mellan kontroll- och experimentgrupp avseende delskalan Future 

Positive i ATI-TA. 

Mindfulnessförmåga. Medelvärdet för MAAS var vid förmätning 48 (SD=10.94) för 

experimentgruppen och 50.32 (SD=12.28) för kontrollgruppen. Vid eftermätning skattade 

experimentgruppen högre poäng (M=53.3, SD=13.46) på MAAS i jämförelse med förmät-

ningen. Ökningen kunde betraktas som måttlig (d = .43). Vid eftermätning hade kontroll-

gruppen lägre poäng (M=48.47, SD=11.95) i jämförelse med förmätningen med en liten 

minskning (d = -.15). En tvåvägs mixed ANOVA med MAAS som beroende variabel visade 

signifikant interaktion mellan grupp och mättillfälle, F(1, 55) = 13.13, MSE = 26.756, p = .001, 

ηp2 = .193). Det förelåg inga signifikant huvudeffekter för mättillfälle (F(1,55) = 3.05, MSE = 

26.756, p = .09, ηp2 = .053) eller grupp (F(1, 55) = .16, MSE = 269.62, p = .69, ηp2 = .003) 

Interaktionen illustreras i figur 3. Independent samples t-test visade att det inte fanns någon 

signifikant skillnad i poäng på MAAS mellan för- och eftermätning i experimentgruppen, 

t(44)= -1.467, p = .15. Inte heller inom kontrollgruppen fanns en signifikant skillnad i poäng 

på MAAS mellan för- och eftermätning, t(66)= .558, p = .58.  
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Figur 3. Interaktion mellan kontroll- och experimentgrupp avseende MAAS. 

 

Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka effekterna av ett två veckor långt internet-

baserat mindfulnessprogram på tidsattityd, mindfulnessförmåga och grad av stress hos 

sjuksköterskestudenter. Studiens syfte var även att undersöka om tidsattityd och mindfulness-

förmåga kunde predicera stress samt att studera eventuella samband mellan dessa variabler. 

För att undersöka effekter, samband och prediktorer har statistiska beräkningar i form av 

tvåvägs mixed ANOVOR, independent samples t-test, linjära regressionsanalyser och 

korrelationsanalyser genomförts. 

 

Samband mellan tidsattityd, mindfulnessförmåga och grad av stress 

Vid korrelationsanalyserna framkom att stress hade ett signifikant samband med 

skalorna för attityd till nuet och framtiden i ATI-TA. Hög upplevd stress förknippades med 

höga poäng på negativa skalor avseende attityd till nuet och framtiden, medan låg upplevd 

stress förknippades med högre poäng avseende positiv attityd till det nuet och framtiden. Dessa 

resultat bekräftar delvis vår hypotes avseende samband mellan stressnivå och attityder till nuet 

och framtiden. Däremot förväntade vi oss även att se samband mellan stress och attityder till 

det förflutna, vilket resultatet inte visade.   

De påvisade sambanden tyder på att personer som är stressade i högre grad har en 

negativ inställning till nuet och sin egen framtid, medan personer med lägre grad av stress ser 

mer positivt på sin nuvarande och framtida tillvaro. Detta styrks av slutsatser i tidigare studier 

(Wyman, 1992; Worrell & Mello, 2009) som beskrev liknande samband. Worrell och Mello 

(2009) framhöll att sambanden var signifikant starkare till nutidsskalorna i jämförelse med 

framtidsskalorna. Detta går i linje med resultatet från denna studie då sambanden mellan stress 

och nutidsskalorna hade större effektstyrka än sambanden mellan stress och framtidsskalorna. 

Således styrks den uppsatta hypotesen, vilket tyder på att individers syn på sitt nuvarande liv 

utgör den tidsattityd som har den största relevansen för deras stressnivå. Andra studier (Buhl 

& Lindner, 2009; Andretta et al., 2014; Papastamatelou et al., 2015; Sailer et al., 2014) har 

belyst liknande korrelationer men har även påvisat korrelationer mellan stress och attityder till 

det förflutna, vilket står i kontrast till denna studie. Däremot har både Papastamatelou et al. 

(2015) samt Sailer et al. (2014) lyft fram samband mellan stress och nutidsskalan Present 
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Fatalistic i ZTPI. Eftersom Present Fatalistic utgör en attityd till nuet, kan detta samband 

möjligen liknas vid sambanden mellan nutidsattityd och stressnivå i vår studie.  

Som helhet tycks det tidigare forskningsläget således stödja denna studies resultat kring 

tidsattityd till nuet som en central faktor för stressnivå och vice versa. Ett tyngre utslag på 

skalor som mäter attityder till nuet har beskrivits bero på att den skala som använts för att mäta 

stressnivå är nutidsorienterad genom att fokusera på ett kort tidsspann (Worrell & Mello, 2009). 

Det uteblivna sambandet mellan upplevd stress och tidsattityd till det förflutna kan utifrån detta 

resonemang tänkas bero på att PSQ fokuserat på upplevelser från de senaste två veckorna. 

Utöver ovan nämnda korrelationer till tidsattityd hade stress ett signifikant negativt 

samband med mindfulnessförmåga, vilket bekräftar hypotesen avseende samband mellan 

stressnivå och mindfulnessförmåga. Resultatet kan tolkas som att stressade personer överlag 

tenderar att visa lägre grad av mindfulnessförmåga än personer med lägre stressnivå. Grossman 

et al. (2004) såg indikationer på att MBI förbättrar färdigheter för att hantera ångest och ned-

sättningar i livet. Sett i ljuset av detta kan vår studies resultat tolkas som att mindfulness-

förmåga kan hjälpa individen att hantera stress eller sänka stressnivåer. Omvänt kan möjligen 

hög grad av upplevd stress reducera mindfulnessförmåga. Detta skulle kunna innebära att hög 

grad av stress gör det svårt att uppmärksamma och medvetandegöra nuet som det faktiskt är. 

Det är sannolikt att dessa två variabler har en ömsesidig påverkan på varandra. En intervention 

kan då kanske ha en dubbelverkande effekt, där minskad grad av stress också kan medföra ökad 

mindfulnessförmåga och vice versa. Med tanke på sjuksköterskestudenters kommande yrkesliv 

med hög stressnivå (Krasner et al., 2009; Warnecke et al., 2011) kan en intervention inriktad 

på stressreducering och/eller ökad mindfulnessförmåga vara en lämplig insats.  

Om stress kan ses som en aspekt av välmående stödjer tidigare studier sambandet 

mellan stressnivå och mindfulnessförmåga som antagits i denna studie (Khoury et al. 2013; 

Krasner et al. 2009; Chang et al. 2004; Brown & Ryan, 2003; Jain et al. 2007). Förbättringar i 

mindfulnessförmåga har visat samband med bland annat en mer positiv sinnesstämning 

(Krasner et. al, 2009), där den förhöjda sinnesstämningen kan tolkas som utebliven stress. 

Utifrån detta stärks vårt antagande om sambandet mellan hög grad av mindfulnessförmåga och 

låg grad av stress. 

Vidare visade resultatet att mindfulnessförmåga hade samband med en positiv attityd 

till det förflutna och en negativ attityd till nuet. Detta bekräftar våra förväntningar rörande 

sambanden mellan mindfulnessförmåga och positiv attityd till det förflutna. Våra förväntningar 

rörande relationen mellan mindfulnessförmåga och positiv attityd till nuet bekräftas dock inte.  

Resultatet tyder på att personer med god mindfulnessförmåga i högre grad ser positivt 

på sitt förflutna, samtidigt som personer med sämre mindfulnessförmåga har en mer negativ 

inställning till nuet. Drake et al. (2008) kom fram till ett liknande samband rörande 

mindfulnessförmåga och attityd till det förflutna. Deras studie visade även på samband mellan 

mindfulnessförmåga och tidsattityder till nuet, vilket eventuellt kan liknas vid vårt påvisade 

negativa samband mellan mindfulnessförmåga och attityd till nuet. Drake et al. (2008) kom 

dock fram till ett samband mellan mindfulness och en negativ attityd till det förflutna, vilket 

inte syns i våra analyser.  

Våra påvisade samband kan tyckas logiska utifrån mindfulness som koncept. God 

mindfulnessförmåga kan tänkas innebära mindre grad av ruminering kring det förflutna (Brown 

& Ryan, 2003), vilket borde resultera i en mer positiv attityd till densamma. Samtidigt kan en 

bristfällig mindfulnessförmåga ses som svårigheter med att icke-värderat uppmärksamma nuet 

som det är (Brown et al., 2007), vilket mycket väl borde kunna leda till en negativ attityd till 

sin nuvarande tillvaro.  
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Mindfulnessförmåga och negativ attityd till nuet som prediktorer för stress 

Vid linjär regressionsanalys av förmätningens data framkom att alla delskalor i ATI-

TA samt mindfulnessförmåga tillsammans kunde predicera stress. Det framkom dock att endast 

mindfulnessförmåga och en negativ attityd till nuet på en signifikant nivå bidrog till att 

predicera stress. Detta stämmer med det förväntade resultatet avseende prediktorer för stress, 

med undantag för att en positiv attityd till nuet även förväntades vara en prediktor.  

Resultatet ger en indikation på att såväl mindfulnessförmåga som tidsattityd är 

relevanta för den grad av stress som en individ upplever. Vidare fanns ett överlapp mellan 

mindfulnessförmåga och delskalan Present Negative på nästan 12 % av variansen. Detta kan 

tyda på att mindfulnessförmåga och tidsattityd, i detta sammanhang en negativ attityd till nuet, 

är konstrukt som är relaterade till varandra. En teori kring vad denna relation i praktiken innebär 

kan vara att mindfulnessförmåga delvis utgör en form av tidsattityd relaterad till nuet. Seema 

och Sircova (2013) föreslog en liknande förklaring rörande att mindfulness i sig kan tänkas 

utgöra både ett tidsperspektiv och förmågan att vara medveten om sina tidsperspektiv. Även 

Stolarski et al. (2016) menade att tidsperspektiv och mindfulness tycktes vara relaterade 

konstrukt. De undersökte dock BTP och livstillfredsställelse, vilket inte är helt jämförbart med 

delskalan Present Negative i ATI-TA och grad av stress. Samtidigt kan en god livskvalitet 

sannolikt innefatta låga nivåer av stress och vice versa. Vi drar i likhet med Stolarski et al. 

(2016) slutsatser kring att både en individs mindfulnessförmåga och inställning till tid är viktiga 

aspekter relaterade till psykisk hälsa. Vi ser det därmed som tänkbart att en förändring avseende 

mindfulnessförmåga och attityd till nuet skulle medföra en förändring i grad av upplevd stress. 

Dessa prediktorer för stress kan tillsammans med urvalet indikera att sjuksköterske-

studenternas höga stressnivåer till stor del kan tänkas ha sin grund i bristfällig 

mindfulnessförmåga och en negativ syn på sin nuvarande tillvaro. Ett centralt behov tycks 

således utgöras av förbättrad förmåga till att på ett icke-värderande sätt uppmärksamma och 

medvetandegöra nuet, samt att få en vardag de är mer nöjda med.  

 

Effekter av mindfulnessbaserad intervention 

Effekt på stress. Deltagarna i denna studie skattade vid förmätning .50 på PSQ, vilket 

kan räknas som hög grad av stress (Bergdahl & Bergdahl, 2002) och i nivå med en klinisk 

grupp (Levenstein et al., 1993). Detta går i linje med tidigare forskning som beskriver höga 

stressnivåer hos just sjuksköterskestudenter (Rhead, 1995; Kipping, 2000; Gibbons et al., 2011; 

Li et al., 2011; Grobecker, 2016; Jimenez et al., 2010). Detta belyser ytterligare behovet av 

stressreducerande interventioner för denna grupp, särskilt då höga stressnivåer visats sig kunna 

leda till negativa konsekvenser på psykiskt välmående hos både sjuksköterskestudenter 

(Grobecker, 2016; Watson et al., 2008) och sjuksköterskor (Arbetsmiljöverket, 2017; Krasner 

et al., 2009). Detta antagande går i linje med Jimenez et al. (2010) som framhöll behovet av 

information om stressfaktorer och användbara verktyg för sjuksköterskestudenter.  

Då resultatet visade att experimentgruppens upplevda stressnivå minskat med en stor 

effektstorlek vid eftermätning är det möjligt att mindfulnessprogrammet haft en reducerande 

effekt på stressnivå. Repeated measures ANOVA visade att interaktionen mellan grupp och 

mättillfälle var signifikant, vilket i sin tur ytterligare gör det möjligt att anta att experiment-

gruppens reducerade stressnivå har ett samband med den intervention som de tagit del av.  Detta 

bekräftar våra förväntningar avseende effekten av mindfulnessprogrammet på grad av stress. 

Det är dock viktigt att ha i åtanke att den signifikanta interaktionen mellan grupp och 

mättillfälle kommer dels av en minskning i experimentgruppens stressnivå, dels av en ökning 

i kontrollgruppens stressnivå. Eftersom kontrollgruppens stressnivå ökade under tiden de stod 

på väntelista, är det möjligt att sjuksköterskestudenter med hög nivå av stress, som de i vårt 
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urval, över tid upplever allt högre stress om de inte får tillgång till en stressreducerande 

intervention. Orsaken bakom kontrollgruppens ökning i upplevd stressnivå under tiden de stod 

på väntelista förblir dock oklar. En förklaring kan vara att deltagarna vid besvarande av frågor 

rörande stress blivit mer medvetna om sin faktiska stressnivå, vilket blivit mer centralt för dem 

inför eftermätningen. Ett ökat fokus på negativa känslor hos sig själv kan eventuellt öka upp-

levelsen av dess förekomst. Att urvalet inledningsvis upplevde en hög grad stress samt att 

kontrollgruppens stressnivå sedan ökat vid eftermätningen kan också vara en indikation att 

sjuksköterskeutbildningens beståndsdelar har en negativ påverkan på deras upplevda stress. Att 

se över utbildningens utformning borde utifrån detta ligga i universitetens intresse för att 

förbättra studenternas psykiska hälsa.  

Mindfulnessprogrammets effekt på stressnivå kan tyda på att sjuksköterskestudenter 

som grupp kan dra nytta av denna typ av intervention. Denna slutsats stöds av tidigare studier 

rörande MBI:s positiva effekter på stressnivå hos sjuksköterskor (Zhu et al., 2016; Cohen-Katz, 

2005; Krasner et al., 2009;) och sjuksköterskestudenter (Smith, 2014; Kang et al., 2009; Song 

& Lindquist, 2015). Resultatet tyder även på att en onlinebaserad kortversion av MBI kan 

fungera mot stress, i likhet med resultat av Krusche et al. (2012).  

Effekt på tidsattityd. I jämförelsen mellan för- och eftermätningen syntes skillnader i 

medelvärden gällande tidsattityd hos deltagarna i experimentgruppen. Denna effekt bestod i att 

experimentgruppen i eftermätningen skattade lägre resultat på samtliga negativt kodade 

delskalor (Past Negative, Present Negative och Future Negative) och högre resultat på samtliga 

positivt kodade delskalorna (Past Positive, Present Positive och Future Positive) i jämförelse 

med förmätningen. Det tyder på att mindfulnessprogrammet i viss mån påverkade deltagarnas 

tidsattityd till att bli mer positivt inställda till det förflutna, nuet och framtiden. Detta kan dock 

inte ses som en definitiv slutsats då det inte framkom några signifikanta skillnader inom 

grupperna. Resultatet går överlag emot de förväntade effekterna av mindfulnessprogrammet på 

tidsattityd. Våra förväntningar var främst inriktade på effekter i delskalorna för attityd till det 

förflutna och nuet. Det framkom dock inga signifikanta resultat kring detta. Däremot framkom 

att positiva skalor ökat och negativa skalor minskat, vilket ändå delvis styrker förväntningarna. 

Dessa marginella ökningar och minskningar kan därför ses som fokusområden för kommande 

forskning.  

Den signifikanta interaktionen mellan grupp och mättillfälle för delskalan Future 

Positive kan tolkas som att träning i mindfulnessprogrammet ledde till en mer positiv attityd 

till framtiden, medan utebliven intervention minskade kontrollgruppens positiva attityd till 

framtiden. Detta gör det möjligt att anta att utebliven MBI i en grupp med hög stressnivå kan 

leda till försämrad framtidssyn, medan en förbättring avseende framtidssyn kan ske då MBI 

används. Brown och Ryan (2003) beskrev hur bland annat oro kring framtiden hindrar 

människor från att vara “här och nu”. Denna oro kan eventuellt liknas vid bristfällig positiv 

attityd till framtiden och således vara grund för låga skattningar på Future Positive.  

Tidigare forskning (Stolarski et. al., 2016) kom fram till att ett balanserat tidsperspektiv 

(BTP) och mindfulness delade en stor del av variansen och troligen var relaterade till varandra. 

Om konceptet BTP appliceras på vår studies resultat kan en mer positiv attityd till framtiden 

möjligen ses som en aspekt av ett mer balanserat tidsperspektiv. Med detta i åtanke går 

resultatet av mindfulnessprogrammets förhöjande effekt på Future Positive i linje med tidigare 

studier (Stolarski et al., 2016; Drake et al., 2008; Vowinckel, 2012) som framhöll mindfulness-

träning som lämpligt för att främja BTP.  

Det framkom även en signifikant huvudeffekt för grupp för delskalan Future Positive. 

Denna effekt antas mest sannolikt bero på att grupperna skiljde sig med mer än ett poäng i 

skattningarna redan vid förmätningen och sedan med liten effektstyrka utvecklats 
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poängmässigt åt olika håll. Det går därför inte att tillskriva just denna signifikanta huvudeffekt 

en stark statistisk relevans. 

Effekt på mindfulnessförmåga. Resultatet visade att experimentgruppens medelvärde 

på MAAS hade ökat vid eftermätning, dock inte på en signifikant nivå. Trots det kan ökningen 

i medelvärde möjligen tyda på att mindfulnessprogrammet hade viss effekt på deltagarnas 

mindfulnessförmåga. Resultatet från repeated measures ANOVA visar att interaktionen mellan 

mättillfälle och grupp var signifikant. Det bör dock betonas att den signifikanta effekten fram-

kommit i jämförelse mellan grupperna vid för- och eftermätning och inte vid jämförelse inom 

experimentgruppen. Samtidigt som experimentgruppen ökat i mindfulnessförmåga vid efter-

mätningen, hade kontrollgruppens skattade mindfulnessförmåga minskat. Detta tyder 

sammantaget på att deltagare av en mindfulnessbaserad intervention kan öka sin mindfulness-

förmåga, medan deltagare på väntelista där mindfulnessträning uteblir snarare blir mindre 

mindful allteftersom tiden går. Detta styrker förväntningarna kring mindfulnessprogrammets 

effekt avseende mindfulnessförmåga. 

Mindfulnessprogrammets troliga effekter på mindfulnessförmåga kan kopplas till 

resultat från tidigare studier som framhåller sambandet mellan MBI och ökning i sådana 

förmågor (Khoury et al., 2013; Krasner et al., 2009; Chang et al., 2004; Brown & Ryan, 2003; 

Jain et al., 2007). Det är möjligt att spekulera kring beståndsdelarna i de förbättrade 

mindfulnessförmågorna och huruvida de går i linje med resultatet av Chang et al. (2004) och 

således inneburit en ökad medvetenhet och bibehållen uppmärksamhet. 

 

Metoddiskussion 

Då denna studie hade en randomiserad och kontrollerad design säkerställs att resultatet 

inte beror på några befintliga skillnader i urvalsgrupperna. Detta gör det möjligt att med större 

säkerhet koppla de påvisade effekterna till just mindfulnessprogrammet och inte någon annan 

påverkande faktor. Det faktum att studien genomfördes via internet kan ha utgjort en fördel på 

flera olika sätt. Detta möjliggjorde att deltagarna kunde rekryteras över hela landet. Således 

kan resultatet generaliseras till mer än en enskild region. Programmets tillgänglighet på internet 

och dess korta version kan tillsammans utgöra faktorer som lockat personer som annars inte 

skulle ha deltagit i en intervention som kräver fysisk närvaro. Samtidigt kan detta också ha 

fungerat som en implicit urvalsprocess där personer som inte lockas av internetbaserade 

program väljer att avstå. Den webbaserade formen kan även ha underlättat avhopp och bidragit 

till studiens stora bortfall. En intervention med krav på fysisk närvaro kan eventuellt medföra 

större engagemang och följsamhet. I och med att urvalet upplevde hög grad av stress kan det 

möjligen krävas en mer omfattande intervention än två veckors webbaserad MBI för att minska 

stressnivåer. 

Kontrollgruppens tilldelade intervention i form av väntelista har möjliggjort 

jämförelser mellan urvalets “grundtillstånd” och tillstånd efter MBI.  Dock uteblir möjligheten 

att jämföra mindfulnessprogrammet mot en likvärdig intervention. Vi går således miste om att 

kunna identifiera och analysera vilka specifika aspekter av mindfulnessprogrammet som 

påverkar effekterna. 

På grund av den ringa storleken på studiens urval kan det finnas begränsningar i 

generaliserbarhet till sjuksköterskestudenter. Ett större urval skulle möjligen utgöra ett bättre 

underlag för att dra slutsatser om effekter av interventionen. Deltagarna utgjordes till 

övervägande del av kvinnor, vilket går i linje med hur könsfördelningen inom 

sjuksköterskeyrket ser ut överlag (Socialstyrelsen, 2018). Urvalet kan således ses som 

representativt för yrkesområdet, samtidigt som resultatet inte kan generaliseras till de 

sjuksköterskestuderande av annan könstillhörighet. 
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De mätinstrument som användes i denna studie kan tyckas vara utformade för att mäta 

ett tillstånd över längre tid, då till exempel PSQ i originalversionen syftar till skattningar om 

upplevd stress den senaste månaden (Levenstein et al., 1993) snarare än de senaste två 

veckorna. Resultatet hade möjligen sett annorlunda ut om tiden mellan mätningarna varit längre 

eller om andra instrument som varit mer specifikt utformade att mäta tillstånd över kortare 

tidsspann hade använts. De ändringar som gjorts i instrumenten ATI-TA samt PSQ är inte 

beprövade sedan tidigare vilket innebär att instrumentens validitet och reliabilitet kan ifråga-

sättas. Instrumenten har dock visat på god intern konsistens vid analys. 

Det är viktigt att ta hänsyn till att tidigare studier av Papastamatelou et al. (2015), Sailer 

et al. (2014) samt Drake et al. (2008) använt ZTPI för att mäta tidsperspektiv, vilket är en annan 

skala än den skala som använts i denna studie. Instrumentet ZTPI avser mäta tidsperspektiv, 

vilket kan anses vara ett större och bredare konstrukt än tidsattityd (Worrell, McKay, Andretta 

& Ben-Porath, 2018) och eventuellt fånga in fler aspekter av inställning till tid än ATI-TA. 

Detta kan möjligen förklara den diskrepans som finns i resultat till de ovan nämnda studier 

genomförda med ZTPI.  

En central begränsning i denna studie utgörs av det stora bortfallet och den varierande 

graden av genomförande bland deltagarna. Med tanke på bortfallet (n=18) och den stora andel 

deltagare (52.1 %) som genomförde mindre än halva mindfulnessprogrammet hade effekten 

möjligen sett annorlunda ut om fler personer fullföljt programmet. Eftersom endast 13 % 

procent genomfört hela programmet och 26.1 % genomfört övningar varje dag kan effekterna 

av programmet upplevas som svårtolkade. Samtidigt tillkommer det faktum att deltagarna 

startade sin träning vid olika tillfällen under tvåveckorsperioden och därför hade kommit olika 

långt då eftermätningen skickades ut. Detta kan tänkas ha påverkat resultatet att bli än mer 

svårtolkat avseende mindfulnessprogrammet effekt. Resultatet hade troligen varit tydligare om 

alla deltagare genomfört träningen med samma struktur och tidsåtgång. En tanke är att 

programmet skulle ha visat signifikanta effekter på fler variabler samt större effekt på redan 

signifikanta sådana. Khoury et. al (2013) framhöll dock att interventionens längd och 

hemuppgifters omfattning inte hade en medierande funktion på effekten av MBI. Utifrån detta 

förblir det snarare högst oklart ifall effekten hos deltagarna hade blivit större vid ökat 

fullföljande eller stannat på samma nivå som nu. Vidare forskning på området kan med fördel 

undersöka detta eventuella samband. 

 

Slutsats 

Denna studie tydliggör sjuksköterskestudenters höga stressnivå vilken kan prediceras 

av grad av mindfulnessförmåga och en negativ attityd till nuet. Dessa två prediktorer delade en 

stor del av variansen och kan därför tolkas som överlappande konstrukt. De främsta sambanden 

med stress utgjordes av mindfulnessförmåga och attityd till nuet. Utifrån detta gör vi 

antagandet att en förändrad mindfulnessförmåga och attityd till nuet medför förändringar i grad 

av upplevd stress. Sammantaget visar resultatet att ett två veckors mindfulnessbaserat program 

kan ha reducerande effekt på stressnivå samt leda till förbättrade mindfulnessförmågor och en 

mer positiv syn på sin framtid. Mindfulnessprogrammet resulterade överlag i en viss ökning 

avseende samtliga positiva tidsattityder. Med tanke på den höga stressnivå som sjuksköterske-

studenter tycks uppleva, samt risken för stress i sjuksköterskeyrket, kan en webbaserad MBI 

vara en aktuell intervention. 
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