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ABSTRAKT 

 

Bakgrund: Stress är vanligt förekommande bland studenter och kan ge upphov till såväl 

psykiska som fysiska besvär. Meditation som behandling skulle kunna vara ett alternativ för 

fysioterapeuter att motverka detta. 

 

Syfte: Att genom en systematisk litteraturstudie undersöka det vetenskapliga underlaget för 

meditation som behandling och dess effekt hos studenter med stress. 

 

Metod: En systematisk litteratursökning efter randomiserade kontrollerade studier genomfördes 

i databasen PubMed. De utvalda studiernas kvalitet granskades enligt PEDro-skalan och 

tillförlitligheten av resultatet bedömdes utifrån GRADEstud. 

 

Resultat: Åtta studier inkluderades i litteraturstudien. Sju av åtta studier visade en signifikant 

minskning i upplevd stress hos interventionsgrupperna jämfört med kontrollgrupperna. 

Kvalitetsgranskningen enligt PEDro resulterade i fyra studier med medel kvalitet respektive fyra 

studier med hög kvalitet. De fyra studier med hög kvalitet som sammanvägdes visade alla en 

statistisk signifikant förbättring, men tillförlitligheten av det sammanvägda resultatet bedömdes 

enligt GRADEstud vara låg. 

 

Konklusion: Meditation som behandling kan ha en positiv effekt på stress hos studenter. Mer 

forskning krävs då tillförlitligheten till det sammanvägda resultatet bedöms vara låg. 

 

Nyckelord: Mindfulness, meditation, stress, students, Perceived Stress Scale 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Objective: Stress is widely occurring among students and can give rise to psychological as well 

as physical problems. Meditation could be used as an alternative for physiotherapists to prevent 

these issues. 

 

Aim: The aim of this systematic literature study is to examine the scientific evidence for 

meditation as treatment and its effect in students with stress. 

 

Method: A systematic literature search for randomized controlled trials was conducted in 

PubMed. The quality of the included studies was examined using the PEDro scale and the 

reliability of the result was assessed using GRADEstud. 

 

Results: Eight studies were included in the literature study. Seven out of eight studies found a 

significant reduction in perceived stress among the intervention groups compared to the control 

groups. The quality assessment according to PEDro resulted in four studies with moderate 

quality and four studies with high quality. The four studies with high quality all showed a 

statistically significant improvement, however the reliability assessed with GRADEstud was 

considered low. 

 

Conclusion: Meditation as treatment may have a positive effect on perceived stress in students. 

However, more research is needed to determine the reliability of the effect. 

 

Key words: Mindfulness, meditation, stress, students, Perceived Stress Scale 
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1. Bakgrund 

1.1 Stress 

1.1.1 Fysiologiska och psykologiska verkningsmekanismer 

Stress är ett brett begrepp som studerats och forskats om i många år, det görs ständigt nya fynd 

på vad detta har för påverkan på oss människor både fysiskt och psykiskt (1). Stress kan dels 

förklaras som ett påslag på det sympatiska nervsystemet, detta visar sig på kort sikt genom att vi 

får högre puls, matsmältningssystemet bromsas, minskad salivutsöndring etc. Själva 

stressreaktionen triggar en aktivering av HPA-axeln som är en cykel med hypotalamus, 

hypofysen och binjurarna. Genom biofeedback återställs detta i normala fall, men långvarig 

stress leder till störningar i detta system och att det till slut kan slås ut (2).  

 

Ur ett historiskt perspektiv har stressresponsen varit livsviktig för människan då det skärpt våra 

sinnen för att ge oss bästa möjliga chans till överlevnad. Problemet idag är att denna 

stressreaktion sätts i gång av stimulin som egentligen inte utgör en fysisk fara för oss t. ex. en 

examination eller sociala sammankomster (1).   

 

Forskning från de senaste åren har visat att långvarig stress eller ökad stresskänslighet kan skada 

vår hjärna och kropp genom att viktiga strukturer i hjärnan minskar i volym och i sin tur 

påverkar viktiga kroppsfunktioner (3). Konsekvenserna av långvarig stress kan leda till att vi får 

försämrad inlärningsförmåga, minne, immunförsvar, emotionell kontroll och många andra 

viktiga kognitiva egenskaper (4). Långvarig stress kan även leda till depression som är en 

världsomfattande sjukdom, men också andra vanligt förekommande sjukdomar som astma och 

reumatoid artrit (5).   

1.1.2 Stress hos studenter 

I en studie gjord på cirka 1000 studenter på college visades att över 30% upplever psykisk stress, 

detta gällde främst studenter på vårdprogram (6). En studie gjord på sjuksköterskestudenter 

visade att den upplevda stressen påverkar bland annat deras inlärning, aktiva deltagande samt 

motivation negativt vilket i sin tur leder till att de upplever att de presterar sämre i sitt yrke (7). 
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Insamlad kvalitativ data har visat att det saknas strategier för studenter att handskas med detta 

och att vidare åtgärder bör utforskas för att underlätta för studenters psykiska hälsa. Vid 

intervjuer där dessa vårdstudenter fick svara på vad de upplever är källan till deras stress svarade 

majoriteten att praktik, skola, ekonomi och brist på egentid hade störst påverkan (7).  

Trots att många upplever detta som ett problem finns det dock en positiv sida av stress, där 

termen eustress har fått en stor mening. Denna term innebär att även om stress i stunden inte är 

en behaglig känsla, så kan det även på sikt verka stärkande ifall man klarar de utmaningar man 

ställs inför (7). 

 

En ökad stress i vardagen har en negativ inverkan på sömncykeln (8). Störd sömn har i en studie 

visat att studenter löper större risk för att drabbas av sjukdomar och skador, samt att de upplever 

en försämrad mental hälsa (8). I en annan studie som gjorts på studenter vid universitet visade 

det sig att meditation har en signifikant påverkan på minskning av stress, ångest och depression i 

jämförelse med en kontrollgrupp som ej fick någon behandling (9).  

1.1.3 Fysioterapeutiska behandlingsmetoder mot stress 

Idag finns det inga tydliga riktlinjer vad gäller fysioterapeutisk behandling mot stress då stress ej 

är klassad som en diagnos i sig, men fysisk aktivitet har visat sig vara en effektfull 

behandlingsmetod mot stressrelaterade diagnoser och sjukdomar (10).  

Body Awareness är en fysioterapeutisk behandling som vuxit sig större på senare år som ett 

resultat av den ökade mängden sjukskrivna personer med psykisk stress och mental ohälsa. 

Denna behandling har i en översiktsartikel (11) setts vara fördelaktig vid diagnoser som till 

exempel fibromyalgi.  Det är ett samlingsnamn för behandlingar relaterade till bland annat 

kroppskontakt, andningsteknik, meditation samt mindfulness och har enligt fysioterapeuter i en 

kvalitativ studie visat sig vara effektiv som behandling mot sjukdomar kopplade till stress, ångest 

och depression (12).  

 

En annan fysioterapeutisk behandlingsmetod som har utvärderats i en studie är Qigong hos 

patienter med utmattningssyndrom som rekryterades från en stressklinik i Umeå (13). Deltagarna 

i studien fick under 12 veckor utföra Qigongträning två gånger i veckan utöver den sedvanliga 

vården. Interventionen bestod bland annat av uppvärmningsrörelser med kroppskännedom, 
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andningsträning, muskelavspänning samt meditation. Resultatet av studien visade att både 

interventions- och kontrollgruppen hade signifikanta förbättringar, dock uppvisades inte någon 

skillnad på effekt hos interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen som också fick 

sedvanlig vård (13). 

1.2 Meditation 

Meditation är ett brett och svårdefinierat begrepp som har olika betydelser för olika människor. 

Enligt SBU definieras begreppet enligt något som “omfattar en rad olika tekniker för 

medvetandeträning utformade för att utveckla medvetandets möjlighet att påverka kroppsliga 

funktioner och symtom.” (14). Vår tolkning av meditation i denna studie kan liknas vid 

engelskans begrepp mindfulness, som av många anses härstamma från Buddismen där termen 

Paliterm Sati kommer ifrån och som betyder just mindfulness (15). 

 

Definitionen av mindfulness kan beskrivas som ett tillstånd av att medvetet ha en icke-

värderande uppmärksamhet på nuet. Genom detta tillstånd kan utövaren observera sina tankar 

neutralt och opartiskt (16). Det mest spridda mindfulnessprogrammet heter Mindfulness-Based 

Stress Reduction (MBSR) och utvecklades under 1970-talet i USA. Det används idag vid 

flertalet olika fysiska sjukdomar för att minska stress- och depressionssymtom (14).  

1.2.1 Meditation vid stress 

Huruvida meditation kan ge positiva effekter har länge varit omdiskuterat, och även om fler och 

fler studier utforskar området idag så har det varit svårt att fastställa resultaten med vetenskapliga 

metoder. 2014 gjordes en systematisk review och meta-analys (17) gällande tillförlitligheten av 

meditationsprogram vid psykisk stress och stressrelaterade problem. I 16 av de 47 studierna som 

granskades användes utfallsmåttet stress. Resultaten från dessa visade att tillförlitligheten var 

både låg och otillräcklig för positiva effekter (17). I en annan systematisk review från 2020 (18) 

gällande yoga som intervention hos Helping Health Professionals - vårdpersonal i olika 

organisationer som främst arbetar för att främja mental och fysisk hälsa - och vårdstudenter 

tillhörande dessa organisationer, visar resultatet på mer positiva effekter. Flera utfallsmått 

undersöktes och i 15 av de 25 studierna som inkluderades användes stressreduktion som 

utfallsmått. Syntesen av studierna demonstrerade att yoga som intervention har en välgörande 
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effekt utifrån många utfallsmått gällande hälsa, t. ex. reducering av depression, ångest och stress 

(18).  

 

I en randomiserad kontrollerad studie (RCT) från 2019 (19) undersöktes effekterna av en 

intervention med yoga och meditation hos 17 studenter som fullföljde ett 6 veckor långt program 

där de utförde yoga i 60 minuter följt av en guidad meditation. Resultatet från studien visade på 

signifikanta skillnader på minskade stress- och ångestnivåer hos studenterna enligt utfallsmåtten 

Perceived Stress Scale (PSS) och Beck Anxiety Inventory (19).  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att även om det vetenskapliga underlaget för meditation 

vid stress är tvetydigt finns det indikationer utifrån de ovan nämnda studier med studenter att det 

finns en god anledning till att undersöka området närmare.  

1.3 Perceived stress scale 

PSS är ett självskattningsformulär som utvecklades av Dr Sheldon Cohen 1983 (20) och används 

för att mäta hur ofta en person uppskattar att vissa tankar, känslor och upplevelser har 

förekommit den senaste månaden. Formuläret består av tio frågor där personen får skatta mellan 

0 (aldrig) till 4 (mycket ofta), således blir totalpoängen 0 till 40 där ju högre resultat indikerar på 

en högre upplevd stress. Ett exempel på en fråga kan vara ”Hur ofta har du den senaste månaden 

känt dig nervös och stressad?”. Enligt författaren till formuläret är skalan främst framtagen i 

syfte att jämföra två grupper eller följa en eller flera grupper vid en intervention, således finns 

det inget officiellt cut off-värde (20). En svensk studie (21) visade dock på ett medelvärde på 

13,5 poäng och 75% skattade 19 poäng eller lägre. Detta tolkade författarna som att en poäng på 

20 och högre indikerar på en förhöjd stress (21).  

1.4 Problemformulering 

Som tidigare nämnt är stress ett stort problem världen över och har en stor inverkan på vårt såväl 

psykiska som somatiska mående, samt att forskning visar på att ökad stress har kopplingar till 

andra sjukdomar (4). Kortvarig stress i sig är en naturlig funktion men långvarig stress kan ge 

stora problem och långvariga symtom (5). Många studenter idag lever med stress (6) då tidspress 

på inlämningar, tentamina och ekonomisk utsatthet är bidragande orsaker. I en studie från 2020 

visade det sig att stress är det symtom med högst prevalens hos studenter, så många som 34,5% 
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av populationen hade symptom i form av stress (6). Fysisk aktivitet i olika former är en vanlig 

behandling bland fysioterapeuter och har visat sig verka reducerande vid stress, ångest och 

depression som är vanliga symtom vid många andra sjukdomar och diagnoser (4,22). 

Fysioterapeuter kan använda body awareness, däribland meditation och mindfulness som 

behandling mot stress t. ex. hos patienter med fibromyalgi (11). Forskning om meditation som 

behandling mot stress har dock i vissa studier visat sig ge otillräckliga effekter (17), medan i 

andra studier visat sig ge god effekt (18). Gällande studenter med stress och effekten av 

meditation som behandling finns det studier som visar på att en kombinerad intervention av yoga 

och meditation kan ge en signifikant förbättring på stress- och ångestnivåer (19). En narrativ 

review från 2016 (23) visar på positiva resultat gällande reducering av stress och ångest, dock 

hade även denna studie kombinerade interventioner av yoga och meditation. Författarna bakom 

denna review menade dessutom på att vidare forskning krävs för att kunna dra slutsatser, samt att 

parametrar som frekvens, duration och metoder behöver utforskas ytterligare (23).   

 

Meditation skulle i sådana fall kunna vara ett alternativ till behandlingsmetod för fysioterapeuter 

både på individ- och gruppnivå. Då man sett att stress kan leda till försämrad sömn, vilket i sin 

tur ökade risken för sekundära muskuloskeletala skador hos idrottsstudenter (8), är det därmed 

relevant ur ett fysioterapeutiskt perspektiv. Det finns dock enligt författarnas kännedom sparsamt 

med studier som sammanfattar resultaten av studier som undersöker effekterna av enbart 

meditation som behandling mot stress hos studenter. Detta arbete har därför som avsikt att 

undersöka det vetenskapliga underlaget ytterligare samt bedöma tillförlitligheten av resultatet.  

2. Syfte 

Att genom en systematisk litteraturstudie undersöka det vetenskapliga underlaget för meditation 

som behandling och dess effekt hos studenter med stress. 

2.1 Frågeställning 

1. Vilken effekt har meditation på utfallsmåttet stress hos studenter med stress jämfört med 

ingen behandling/väntelista? 

2. Vilken kvalitet har de granskade studierna utifrån bedömning med PEDro? 
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3. Hur stor tillförlitlighet har det sammanvägda resultatet vad gäller effekten av meditation 

på stress hos studenter värderat med GRADEstud? 

3. Metod 

3.1 Design 

För att sammanställa det vetenskapliga underlaget och besvara vårt syfte gjordes en systematisk 

litteraturöversikt. Vetenskapliga artiklar om meditation som behandlingsmetod mot stress hos 

studenter granskades utifrån studiernas risk för snedvridning, behandlingens effekt samt 

tillförlitligheten av det sammanvägda resultatet från studierna (24). 

3.2 Databaser 

Litteratursökningen utfördes i databasen PubMed under september 2022. PubMed är en välkänd 

databas som inriktar sig på biomedicinsk litteratur vars syfte är att förbättra den globala och 

personliga hälsan (25).  

3.3 Sökord, sökstrategier och urvalskriterier 

Följande sökord användes i olika kombinationer vid sökningen; meditation, mindfulness, 

student*, college students, university student, stress, anxiety och perceived stress scale. Därefter 

användes MeSH-termer och andra kombinationer som slutligen resulterade i följande sökning: 

1. (((((meditation[MeSH Terms]) OR (meditation[Title/Abstract])) OR 

(mindfulness[Title/Abstract])) AND ((student*[Title/Abstract] OR "university students" OR 

"college students"))) AND ((stress[Title/Abstract]) OR (anxiety[Title/Abstract])) AND 

(2010:2022[pdat])) AND ("perceived stress scale") 

 

För att fastställa inklusions- och exklusionskriterier formulerades en PICO-modell (Population, 

Intervention, Comparison/Control, Outcome). För att möta de fastställda kriterierna utifrån vår 

modell skulle artiklarna innehålla följande: 

 

Tabell I. PICO modell 

P Studenter på universitet/college med stress 

I Meditation/mindfulness 

C Ingen behandling/väntelista 
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O Stress mätt med perceived stress scale 

 

Ytterligare inklusionskriterier var randomiserade kontrollerade studier publicerade från år 2010 

och framåt samt att de genomgått en granskning i etisk nämnd. Exklusionskriterier var studier 

med kombinerade interventioner t. ex. aerob träning och meditation eller yoga och meditation. 

Detta för att få så tydliga resultat som möjligt för just meditation/mindfulness.  

3.4 Genomförande och databearbetning 

En systematisk sökning gjordes i PubMed med olika kombinationer av de bestämda sökorden 

den 21 september 2022. Sökresultatet granskades först separat av författarna utifrån titel och 

sedan abstract. Därefter jämfördes och diskuterades vilka artiklar som inkluderades till 

fulltextgranskning.  

 

De åtta studier som mötte inklusionskriterierna och inkluderades i studien granskades sedan 

utifrån PEDro-skalan individuellt av författarna. För att nå konsensus gällande poängsättningen 

fördes en diskussion författarna sinsemellan där resultatet av granskningen sammanställdes i en 

tabell, se tabell V. PEDro-skalan är en granskningsmall för randomiserade kontrollerade studier 

som tagits fram av fysioterapeuter för att bedöma den metodologiska kvaliteten utifrån 11 

kriterier. Det första kriteriet ger ej något poäng och därmed blir totalpoängen maximalt 10 poäng 

(26). Den totala poängen tolkas och graderas enligt följande, se tabell II. 

 

Tabell II. Mall för poängsättning PEDro 

Låg kvalitet: 0-3p 

Medel kvalitet: 4-5p 

Hög kvalitet: 6-10p 

 

De artiklar som bedömdes ha hög kvalitet efter kvalitetsgranskningen av PEDro-skalan 

bedömdes sedan kring dess tillförlitlighet utifrån granskningsinstrumentet GRADEstud (se 

bilaga 2) som är en förenklad version av Grading of Recommendations, Assessment, 
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Development and Evaluation – GRADE (27).  GRADE är ett system som tagits fram från SBU:s 

metodbok (28) för att bedöma tillförlitligheten hos ett resultat enligt nedanstående ordning: 

 

Tabell III. Tillförlitlighetsgradering GRADE 

Hög ++++ 

Måttligt hög +++ 

Låg ++ 

Mycket låg + 

 

Riskområden såsom precision, samstämmighet och överförbarhet gör att det sammanvägda 

resultatet kan brista i tillförlitlighet. Vid förekomst av brister inom ovannämnda områden 

justerades evidensstyrkan och gav sänkt gradering. Detta presenteras i 4.5. 

3.5 Etiska överväganden 

De artiklar som inkluderades hade genomgått granskning i etisk nämnd. Artiklarna granskades 

objektivt och vetenskapligt samt citerades sanningsenligt med tydlig referering till 

ursprungskällorna. 

 

Risker med detta arbete ansågs vara få då studierna som granskades redan var gjorda. Det 

författarna var uppmärksamma på var att de själva valt detta ämne utifrån egna intressen och att 

det därmed fanns en risk för bias vilket krävde ett neutralt förhållningssätt. Detta var något de 

hade i åtanke vid val av studier, granskning och tolkning av resultat för att minska risken för 

snedvridning i arbetet. Den förväntade nyttan med detta arbete, att kunna presentera en 

evidensbaserad alternativ behandlingsmetod för att hjälpa studenter med hög upplevd stress, 

ansågs överväga de eventuella riskerna.  
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4. Resultat 

4.1 Urvalsprocess 

Från den systematiska sökningen i PubMed framkom 73 artiklar. Från dessa 73 exkluderades 18 

artiklar efter granskning av titel. Därefter lästes abstract på resterande 55 och ytterligare 23 

exkluderades. Av de 22 kvarstående artiklarna gjordes en läsning i fulltext av författarna. 15 

artiklar exkluderades på grund av att de ej motsvarade vår PICO (n=9), eller ej uppnådde 

inklusionskriterier (n=6). Sju artiklar kvarstod efter denna process. En ny artikel inkluderades 

genom relevansfunktionen similar articles i PubMed, vilket resulterade i totalt åtta utvalda 

artiklar (29-36). Se flödesschema i figur 1 nedan.  
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Figur I. Flödesschema över urvalsprocess av studier 

4.2 Studiernas övergripande innehåll 

Åtta studier granskades i litteraturstudien. Samtliga studier var randomiserade kontrollerade 

studier med en meditationsbaserad intervention som utvärderade upplevd stress med PSS (29-

36). Gemensamt för studierna var att de innehöll en interventionsgrupp och en kontrollgrupp 

med antingen väntelista eller ingen behandling. En studie (35) hade dock som kontrollgrupp 

sedvanlig behandling där innebörden av detta ej framgick. Författarna har valt att tolka detta som 

ingen behandling och har därför valt att inkludera denna artikel i sammanvägningen av resultatet. 

4.2.1 Population 

Studierna omfattade totalt 717 deltagare med en variation från 57-150 deltagare (29-36). 

Studierna var genomförda i olika delar av världen: USA (30-33), Thailand (29), Malaysia (36), 

Australien (35), England (34). Urvalet gällande population varierade mellan studierna. I fyra av 

studierna var urvalet läkarstudenter (31,32,35,36), i en studie (29) var urvalet 

sjuksköterskestudenter, och i de resterande tre studierna (30,33,34) var urvalet ospecificerat 

gällande studenternas inriktning. I sex av åtta studier var majoriteten av deltagarna kvinnor 

(30,32-36). I en studie var åldern jämnt fördelad (31), och i en var deltagarna enbart kvinnor 

(29). Den totala medelåldern för deltagarna i studierna var 23,2 år (29-36).  

4.2.2 Intervention 

Interventionstiden för studierna varierade mellan 2-8 veckor (29-36). Interventionerna i de olika 

studierna skiljde sig i genomförande. Gemensamt för samtliga studier var att interventionerna 

grundade sig i guidad meditation men det fanns en variation gällande meditationsteknik. I fyra av 

studierna genomfördes interventionerna online via app (30,32) eller video(33,34), och i 

resterande studier användes lärare (29), ljudfil (35,36) eller en kombination av båda (31). 

Mätningar med PSS gjordes för sju av åtta studier (29-35) före intervention och direkt efter 

avslutad intervention. I en studie (36) gjordes den andra mätningen en vecka efter avslutad 

intervention. I fem av studierna (30-32,35,36) gjordes även en tredje uppföljningsmätning. 
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I sju av åtta studier (29,31-36) självrapporterades följsamheten till interventionen. I en studie 

rapporterades följsamheten automatiskt vid användning av appen (30). Antalat minuter och dagar 

som interventionen användes varierade mellan studierna.  

4.3 Studiernas resultat gällande meditationens effekt på utfallsmåttet stress 

I sju av åtta studier (30-36) visades en statistisk signifikant förbättring gällande stressnivåer 

mellan interventions- och kontrollgruppen. En av studierna (29) visade på ingen statistisk 

signifikant skillnad. Denna studie bestod av två guidade träningstillfällen i meditation, som 

deltagarna sedan skulle använda sig av och utföra självständigt tre gånger/vecka i fyra veckor. 

Den ovannämnda studien var även den enda som ej hade någon form av digitalt verktyg i 

interventionen (29).  

 

Förbättringen som visades på PSS-skalan hos interventionsgrupperna i de sju studierna (30-36 

med signifikant förbättring varierade mellan -2,39 poäng till -6,96 poäng, jämfört med 

kontrollgrupperna som varierade mellan +0,38 poäng till -1,86 poäng.  

Fem av åtta studier (30-32,35,36) hade en uppföljningsmätning. Dessa varierade mellan fyra 

veckor och sex månader. I tre av dessa studier (30,32,35) kvarstod resultatet vid 

uppföljningsmätningen. I tabell IV nedanför redovisas samtliga studiers PICO och resultat. 

 

Tabell IV. Inkluderade studiers PICO och resultat 

Författare, 

land, år 

Population Intervention Kontrollgrupp Resultat 

Utfallsmått  (PSS) 

Resultat mellan grupper 

Ratanasiripong 

et al. 

Thailand, 2015 
(29) 

89 kvinnliga 

sjusköterskestudent

er på sitt andra år, 
från ett college i 

Thailand. 

Medelåldern var 

19,27 (SD=0.56). 

Deltagare fick två guidade 

träningstillfällen i meditation 

första veckan, skulle därefter 
utföra 3 ggr/dag i 4v (logga 

utförd meditation i tid/dag) 

Kontrollgrupp, ingen 

intervention 

 
 

IG 

Före intervention: 

M=17,24 
(SD=4,16) 

Efter intervention 

(4v): 

M=14.90 

(SD=3,44) 
KG 

Före intervention: 

M=17,29 

(SD=3,50) 
Efter intervention 

(4v): 

M=16,74 

(SD=4,71) 

Resultatet visade på ingen 

statistisk signifikant skillnad 

mellan grupperna (p>0.05). 

Huberty, et al. 
USA, 2019 

88 studenter som 
studerade heltid på 

Vipassana meditation via 
mobilappen Calm, 8 v 

Kontrollgrupp, 
väntelista. Fick 

IG 

Före intervention: 
Resultatet visade en statistisk 
signifikant skillnad mellan 
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(30) grundnivå vid 

Arizona State 
University, USA.  

Medelåldern var 

21.18 år (SD 

IG=2.31, 

SD KG=6.3).  
88% (79/88) av 

deltagarna var 

kvinnor. 

åtminstone 10 min/dag. Första 

veckan “7 days of Calm” som 
introduktion.  

tillgång till app efter 

att 
interventionsgruppen 

slutfört 

M=23,11 

(SD=4,93) 
Efter intervention 

(8v): 

M=16,15 

(SD=6,16) 

Uppföljning (12v): 
M= 15,89 

(SD=6,71) 

KG 

Före intervention: 

M=21,88 
(SD=4,94) 

Efter intervention 

(8v): 

M=20,02 

(SD=6,16) 
Uppföljning (12v): 

M=19,86 

(SD=6,70) 

interventionsgruppen och 

kontrollgruppen (p<0.002) efter 
8 veckor. Dessa kvarstod 1 

månad efter avslutad 

intervention.  

Erogul et al. 

USA, 2014 
(31) 

57 st 

förstaårselever på 
läkarprogrammt på 

SUNY Downstate 

School of 

Medicine, New 

York. Medelåldern 
var 23.5 år 

(SD=1.7)  45.6% 

(26/57) av 

deltagarna var 

kvinnor.  

Mindfulness based stress 

reduction program.  
Gruppledd meditation 75 min 

1 gång/v i 8v samt 20 min 

hemmeditation/dag. Första 4v 

guidad ljudfil, resterande 

självledd.  
Mellan v 7 och 8, 

heldagsretreat med 100% av 

deltagarna för att utforska 

kunskap och erfarenhet 

Kontrollgrupp, ingen 

intervention under 8v 

IG 

Före intervention: 
M=17,6 (SD=5,5) 

Efter intervention 

(8v): 

M=13,3 (SD=5,1) 

Uppföljning 
(6mån): 

M=14,9 (6,6) 

KG 

Före intervention: 

M=18,3 (SD=7,1) 
Efter intervention 

(8v): 

M=17,3 (SD=7,7) 

Uppföljning 
(6mån): 

M= 18,4 (6,9) 

Interventionsgruppen visade en 

statistisk signifikant skillnad 
från baseline till post 

intervention (p=0,03) jämfört 

med kontrollgruppen,  men ej 

vid 6 mån uppföljning (p=0,08) 

 
 

Yang et al 

USA, 2018 

(32) 

88 st läkarstudenter 

från Keck School 

of Medicine of 
USC, Kalifornien, 

USA. Medelåldern 

var 25.11 år 

(omfång=21-47). 

64% (56/88) av 
deltagarna var 

kvinnor. 

Guidad meditation via 

mobilappen Headspace, 30 

dagar.  
10 min i 10 dagar, 15 min i 15 

dagar och resterande dagar 20 

min. 

Tillfrågade  att använda appen 

dagligen, eller så mycket som 
möjligt.  

Logga antal min i kalender 

samt skicka screenshot vid 

användande till Headspace. 

Kontrollgrupp, 

väntelista. Fick 

tillgång till 
applikation efter 

avslutad intervention. 

IG (per protocol) 

Före intervention: 

M= 20,00 
(SD=6,89) 

Efter intervention 

(30 dagar): 

M= 17,61 

(SD=5,09) 
Uppföljning (60 

dagar): 

M= 16,50 

(SD=5,33) 

ITT 

Före intervention: 

M=19,70 

(SD=7,45) 

Efter intervention 

(30 dagar): 
M= 17,62 

(SD=5,66) 

Uppföljning (60 

dagar): 

M= 17,08 
(SD=6,02) 

KG 

Före intervention: 

M= 19,12 

(SD=6,32) 

Analyserna gjordes med 

intention-to-treat respektive per-

protocol. 
Både ITT och per-protocol 

visade på en statisktisk 

signifikant skillnad jämfört med 

kontrollgruppen. Detta resultat 

kvarstod vid 60 dagars 
uppföljning.  
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Efter intervention 

(30 dagar): 
M= 19,50 

(SD=5,84) 

Uppföljning 60 

dagar: 

M=19,30 
(SD=5,63) 

Dorais, 

Gutierrez 

USA 

2021 (33) 

150 

collegestudenter 

från olika 

universitet i USA. 
Studerandes 

antingen deltid 

eller heltid på 

grundutbildning 

eller 
forskarutbildning. 

Medelåldern var 

27.10 (SD=7.38) 

och 84% (126/150) 

av deltagarna var 
kvinnor.  

Guidad meditationsvideo. Ett 

mejl skickades varje morgon 

och kväll i 4 veckor med länk 

till video, skriftliga 
instruktioner, en 10 minuters 

timer och en skala där de fick 

fylla i längden på 

meditationen.  

Fick mail varannan 

dag utan 

instruktioner om 

meditation, fick 
istället instruktioner 

om att tänka över 

sina mål och deras 

motivation att 

slutföra dem.  

IG 

Före intervention: 

M=20.07 

(SD=4.74) 
Halvvägs genom 

intervention (2v): 

M=18.95 

(SD=5.26) 

Efter intervention 
(4v): 

M= 17.52 

(SD=5.01) 

KG 

Före intervention: 
M=20.03 

(SD=5.76) 

Halvvägs genom 

intervention (2v): 

M=19.14 
(SD=6.45) 

Efter intervention 

(4v): 

M= 19.49 

(SD=5.66) 

En statistisk signifikant skillnad 

av upplevd stress mellan 

interventions- och 

kontrollgruppen över tid 
(p<0,01).  

Analysen gjordes genom 

intention-to-treat. 

Cavanaugh et 

al 

England 

2013 (34) 

104 

universitetstudenter 

från södra England. 

Medelåldern var 
24.70 år 

(SD=6.44). 

88% (92/104) av 

deltagarna var 

kvinnor.  

En online-baserad 

intervention som gavs genom 

läroplattformen Moodle under 

två veckor dagligen. 
Deltagarna hade tillgång till 

en informationsdel med text 

och video som förklarade 

begreppet “mindfulness”, 

samt två olika ljudklipp med 
10 min långa guidade 

meditationer, en med manlig 

respektive kvinnlig röst. Båda 

versionerna var inspelade av 

erfarna kliniska psykologer.  

Väntelista. IG 

Före intervention:  

M= 21,70 (7,87) 

Efter intervention 
(2v): 

M= 18.96 (6.75) 

KG 

Före intervention: 

M= 21.78 
(SD=7.27) 

Efter intervention 

(2v): 

M= 21.46 

(SD=6.79) 

En statistisk signifikant skillnad 

av upplevd stress mellan 

interventions- och 

kontrollgruppen över tid 
(p=0,02). 

Analysen gjordes genom 

intention-to-treat. 

Warnecke et al 

2011 

Australien (35) 

66 läkarstudenter 

under de två sista 

åren av sin 

utbildning från tre 

olika kliniska 
skolor tillhörandes 

University of 

Tasmania, Hobart, 

Australien.  

Medelåldern var 
23.92 år (SD=3.2).  

64.6% (42/66) av 

deltagarna var 

kvinnor. 

Mindfulness-träning via en 

CD-skiva som var specifikt 

designad och producerad för 

studien. Innehöll 30 minuter 

guidad mindfulness-träning 
som deltagarna uppmanades 

att följa självständigt dagligen 

i 8 veckor.  

Sedvanlig 

behandling. Ingen 

förklaring till vad 

som innefattar detta 

ges av författarna till 
studien.  

IG 

Före intervention: 

M= 16.5 (SD=6.5) 

Efter intervention 

(8v): 
M= -3,41 

(SD=(-6,18)-(-0,65) 

Uppföljning (16v): 

M= -0,63 

(SD= (-2,87)- 
(1,62) 

KG 

Före intervention: 

M= 15.0 (SD=4.8) 

Efter intervention 
(8v): 

M= Ej redovisat 

Uppföljning (16v): 

M= Ej redovisat 

En statistisk signifikant skillnad 

(p<0.05) mellan grupperna 

påvisades gällande PSS-poäng, -

3,41(-6.18 till -0,65). Resultatet 

kvarstod vid 16v uppföljning.  
Analysen gjordes genom 

intention-to-treat. 
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Kar-phang et 

al 
2015 

Malaysia (36) 

75 läkarstudenter 

från år 1-3 på 
Univeristy Putra 

Malaysia. 

Medelåldern var 

21,04 år (SD IG= 

1,1, SD KG= 1,17) 
76% (57/75) av 

deltagarna var 

kvinnor. 

Ett 5-veckors program för 

stresshantering med fokus på 
mindfulness. Varje vecka 

innehöll en 2h gruppledd 

meditationsövning samt att 

deltagarna fick en CD med 

instruktioner för meditation 
gällande deras hemträning 

(minst 3-5 min dagligen). 

Data samlades in vid baseline, 

v6 (en vecka efter avslutad 

intervention) samt 6 mån 
efter.  

Väntelista IG 

Före intervention:  
M=  18,11 

(SD=6,40) 

1v efter avslutad 

intervention (6v): 

M=15,49 
(SD=5,46) 

Uppföljning (6 

mån): 

M= 16,32 

(SD= 7,62) 
KG 

Före intervention: 

M= 19,58 

(SD=5,70) 

1v efter avslutad 
intervention (6v): 

M= 19,04 

(SD=5,14) 

Uppföljning (6 

mån): 
M= 18,70 

(SD= 6,61) 

En statistisk signifikant skillnad 

påvisades mellan grupperna från 
baseline till en vecka efter 

avslutad intervention med medel 

effekt (p=0,009). Detta resultat  

höll ej till 6 mån uppföljning 

(p=0,031). 
Analysen gjordes genom 

intention-to-treat. 

M: medelvärde (SD)= Standard deviation IG: interventionsgrupp KG: kontrollgrupp PSS: Perceived Stress Scale 

4.4 Kvalitetsgranskning enligt PEDro 

Enligt PEDros granskningsmall (26) bedömdes fyra av artiklarna (29-31,34) ha ”medel” kvalitet 

och fyra (32,33,35,36) bedömdes ha ”hög” kvalitet. I samtliga studier (29-36) drogs poäng av för 

kriterierna blindade deltagare, blindade terapeuter samt blindade bedömare. Kriterierna dold 

fördelning gav poängavdrag i fem av åtta studier (29-32,34) och adekvat uppföljning gav 

poängavdrag i fem av åtta studier (29,30,33-35). Se tabell V nedan för poängsättning.  

 

Tabell V. Kvalitetsbedömning enligt PEDro-skalan 

          Pedro kriterier 

Författare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totalpoäng Kvalitet 

Ratanasiripong et al. - 1 - 1 - - - - - 1 1 4 Medel 

Huberty et al. - 1 - 1 - - - - - 1 1 4 Medel 

Erogul et al. - 1 - 1 - - - 1 - 1 1 5 Medel 

Yang et al. - 1 - 1 - - - 1 1 1 1 6 Hög 

Dorais et al. - 1 1 1 - - - - 1 1 1 6 Hög 

Cavanaugh et al. - 1 - 1 - - - - 1 1 1 5 Medel 

Warnecke et al. - 1 1 1 - - - - 1 1 1 6 Hög 

Kar-Phang et al. - 1 1 1 - - - 1 1 1 1 7 Hög 
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4.5 Tillförlitlighetsbedömning enligt GRADEstud 

I sammanvägningen av resultatet togs enbart de fyra studier (32,33,35,36) som visade hög 

kvalitet med. Samtliga studier (32,33,35,36) visade en statistisk signifikant skillnad mellan 

interventions- och kontrollgrupp. Jämförelsegrupperna varierade i de olika studierna. Två studier 

(32,36) använde sig av väntelista, en studie (35) använde sig av ”sedvanlig behandling” och en 

jämförelsegrupp fick ”mail varannan dag” (33). Jämförelsegrupperna i de två sistnämnda valde 

författarna att tolka som ingen behandling. Då innebörden av ”sedvanlig behandling” ej beskrevs 

tolkades det som ingen behandling, och ”mail varannan dag” ansågs ej ha en påverkan i 

förhållande till interventionen då det ej var relaterat till mediation. Medelvärdet gällande PSS-

poäng minskade i interventionsgruppen med 2,39 (32), 2,55 (33), 3,41 (35) och 2,62 (36) poäng. 

I kontrollgruppen ökade poängen i en studie med 0,38 poäng (32). I två studier sågs en 

minskning med 0,54 (33,36), och i en var det ej redovisat (35). Tillförlitligheten av det 

sammanvägda resultatet bedömdes vid utgångsläget vara hög.  

 

Bristande samstämmighet i studierna: Samtliga studiers (32,33,35,36) resultat pekade åt samma 

håll med en jämförbar effektstorlek. Interventionerna varierade i både innehåll och duration, men 

samtliga hade en uppföljningsperiod. Att utförandet varierar är ej tillräckligt starkt argument för 

att poäng ska dras av, då meditation kan utövas på olika sätt. Utifrån dessa aspekter gjordes inget 

avdrag för bristande samstämmighet. 

 

Bristande precision: Tre av fyra (32,33,36) av studierna hade ej en redovisad poweranalys. Tre 

studier (32,35,36) bestod av ett lågt deltagarantal varav en studie (33) hade ett relativt stort 

bortfall. Från dessa kriterier gjordes bedömningen ett poängs avdrag. 

 

Bristande överförbarhet/relevans: Samtliga studier (32,33,35,36) gjordes i länder som kan 

jämföras med Sverige vad gäller teknik, skola och upplevd stress vilket tyder på god 

överförbarhet. Tre av studierna (32,35,36) var gjorda enbart på läkarstudenter vilket minskar 

överförbarheten då resultatet ej går att applicera på studenter generellt. En av studierna (35) hade 

sedvanlig behandling som kontrollgrupp, där innebörden av detta ej framgick. Det går därigenom 

ej att veta om den behandlingen finns tillgänglig i Sverige. I samtliga av studierna var 

majoriteten kvinnor (84% (33) ,76% (36) ,65% (35) ,64% (32)). Statistik visar dock på att fler 
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kvinnor än män studerar i Sverige, vilket gör att dessa siffror kan anses överförbara (37). Utifrån 

dessa aspekter gjordes ett poängs avdrag.  

 

Genom graderingen enligt GRADEstud gjordes bedömningen att det sammanvägda resultatet för 

meditation som behandlingsmetod och dess effekt hos studenter med stress enligt dessa fyra 

studier (32,33,35,36) ha låg tillförlitlighet. Bedömningen indikerar på att det är möjligt att 

resultatet stämmer, men fler studier behövs för att uppnå en högre tillförlitlighet. 

5. Diskussion 

5.1 Resultatsammanfattning 

Åtta RCT-studier (29-36) inkluderades i denna litteraturstudie. Resultatet visade att meditation 

som intervention resulterade i en statistisk signifikant förbättring gällande PSS-poäng jämfört 

med kontrollgrupp hos studenter med stress i sju av åtta studier (30-36). Kontrollgruppen i de 

utvalda studierna bestod av antingen ingen behandling eller väntelista. I en studie (33) fick 

kontrollgruppen mail varannan dag. Detta ansågs ej påverka jämförelsen med 

interventionsgruppen då mailet enbart påminde deltagarna att reflektera över sina mål. 

Författarna till denna studie ansåg därför att detta ej påverkade utfallet. Designen på de 

meditativa interventionerna varierade bland studierna. Kvaliteten enligt PEDro-skalan 

resulterade i medel till hög kvalitet där totalpoängen låg mellan fyra och sju. Tillförlitligheten till 

resultatet att meditation ger en stresssförbättrande effekt hos studenter var låg bedömt med 

GRADEstud.  

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i denna studie visade en statistisk signifikant förbättring mellan grupper i sju av åtta 

studier (30-36) gällande meditation som intervention och dess effekt på upplevd stress hos 

studenter. Interventionerna varierade mellan studierna. De interventioner som användes var app 

(30,32), videoformat (33,34), lärare (29), ljudfil (35,36) eller en kombination av lärare och ljudfil 

(31). Trots olika utföranden visade sju studier (30-36) en signifikant förbättring gällande upplevd 

stress. Det skulle eventuellt kunna innebära att meditation har en effekt när det kommer till 

stressreduktion oavsett duration och frekvens samt att typen av meditation är av mindre 

betydelse, men det går ej att anta utifrån denna studie då det skulle kräva en annan typ av design. 
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Sammanvägningen av resultatet visade emellertid att tillförlitligheten till resultatet var låg, vilket 

innebär att resultatet bör tolkas med försiktighet och att fler studier av hög kvalitet behövs. I 

synnerhet då kontrollgrupperna inte hade någon behandling i de studier som sammanvägdes 

(32,33,35,36). Detta kan enligt författarna resultera i att placeboeffekten får en större betydelse, 

något som även diskuteras av Goyal et al. (17) i deras systematiska översikt och metaanalys.  

 

Resultatet går att jämföra med Bamber & Schneider (23) i deras narrativa översikt publicerad 

2015 där de undersökte forskningsläget angående vilken effekt meditation hade på upplevd 

ångest och stress bland collegestudenter. I översikten visade 29 av 38 studier en statistisk 

signifikant förbättring i självrapporterad stress mellan grupper. Resultatet beskrevs som lovande, 

men går ej att fastställa då faktorer som kön, utbildning, självskattning och dess inverkan 

behöver undersökas vidare för att minska risk för snedvridning (23). Två studier i detta arbete 

(30,32) nämner specifikt selektion- och svarsbias som begränsningar i deras resultat. 

Selektionsbias innebär en snedvridning då urvalet eventuellt inte är representativt för den 

population som ska analyseras (24,38). En undersökning som görs på en homogen grupp kan 

påverka den externa validiteten och göra den mindre överförbar. Svarsbias innebär en 

snedvridning då de svar som ges av deltagarna kan vara felaktiga och således ej representera det 

verkliga resultatet av en behandling (24,38). Detta benämns som ett problem då all insamlad data 

bygger på självrapportering, vilket kan påverka resultatet då det finns en risk att deltagaren vill 

vara ett välpresterande försöksobjekt (30).  Att det finns risk för bias i de granskade studierna är 

något författarna uppmärksammat under detta arbete och tagit hänsyn till i sin bedömning. SBU 

(14) har sammanfattat Goyal et al (17) och enligt deras bedömning resulterade det i tio studier 

med låg risk för bias, 20 studier med medelhög risk och elva studier med hög risk för bias. 

Tillförlitligheten anses därmed bristfällig likt resultatet i denna studie. De poängterar att 

vårdpersonal bör vara medvetna om att meditation som behandling kan ha en gynnsam effekt på 

upplevd stress, men att det saknas vetenskaplig evidens för att det ska vara mer eller lika 

effektivt än diverse andra behandlingar såsom aerob träning, progressiv muskelavslappning och 

kognitiv beteendeterapi (14).  

 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att de granskade studiernas interventioner var 

heterogena gällande utformande och duration då detta inverkar på jämförandet av resultaten samt 
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bidrar till att det brister avseende samstämmigheten. Detta skulle dock även kunna tolkas som 

något positivt i den mening att det inte spelar någon vidare roll vilken typ av meditation som 

utövats då de olika interventionerna gav effekt. Huruvida skillnader mellan interventioner vad 

gäller duration, frekvens etc har någon inverkan på effekt har diskuterats av författarna i detta 

arbete, och något som verkar ha visat sig vara gynnsamt är användning av någon form av guidad 

enhet för att leda individen i meditationen samt att tiden för interventionen är förbestämd vare 

sig det handlar om 30 minuter genom en cd eller 10 min via en app. En systematisk översikt från 

2017 (39) undersökte MBSR bland sjuksköterskestudenter och vad för meditationsbaserad 

intervention som visat sig mest effektiv. De framhäver här ett behov av mer forskning för att ett 

standardiserat protokoll för dessa interventioner skall kunna utformas då denna studie ej var 

designad för att specifikt jämföra olika meditativa interventioner. De poängterar dock att de mest 

effektiva interventionerna enligt det nuvarande evidensläget bör sträcka sig från 3-18 veckor. 

Interventionen bör ha ett innehåll med bland annat en didaktisk komponent, en guidad session 

samt hemträning relaterat till den kunskap de försetts med (39). I de granskade studierna i detta 

arbete har samtliga (29-33,35,36) förutom en studie (34) haft en interventionsperiod på mellan 3-

8 veckor där sex av sju av studierna (30-33,35,36) visade en statistisk signifikant förbättring. 

Resultatet överensstämmer således med Stillwells (39) rekommendation gällande 

interventionslängd.  

  

Goyal et al. (17) undersökte det vetenskapliga underlaget för om meditation reducerar stress hos 

populationen vuxna över 18 år med en stressrelaterad klinisk diagnos. Där diskuterar de 

problemet med att deltagare som har en tro på meditation som behandlingsmetod eller har 

tidigare erfarenheter av meditation är mer benägna att deltaga i studier med meditationsprogram 

och rapportera att de gynnats av interventionen. Detta i kombination med att deltagare får 

självskatta utfallsmåttet menade de gav en risk för bias (17).  Författarna till denna 

litteraturstudie är av samma åsikt och anser därmed att det ej går att utesluta att det finns en risk 

för en placeboeffekt hos deltagarna i de inkluderade studierna som kan ha påverkat resultatet. 

Viktigt att ta hänsyn till är dock att det i de fyra studier (30,32,34,36) med väntelista också kan 

förekomma en placeboeffekt i kontrollgrupperna då vetskapen om att de kommer att få tillgång 

till interventionen senare skulle kunna ha en stressreducerande effekt. 
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Därtill bör det enligt författarna till denna litteraturstudie tas i beaktande huruvida mycket bättre 

en individ faktiskt mår vid en lägre skattning av PSS. I en systematisk review (40) bedömde de 

effekten av meditation som behandlingsmetod inom sjukvården och diskuterar bristen av att 

enbart skatta med självskattningsformulär. De menar på att det finns ett behov av att i framtida 

forskning integrera och använda sig av kvantitativa och kvalitativa data då subjektiva 

bedömningar som självskattningsformulär skapar en signifikant risk för svarsbias. Detta skulle 

kunna vara ett sätt att försöka förstå hur mycket en sänkning i PSS-poäng påverkar individens 

välmående och därigenom bedöma nyttan av sänkningen.  

5.3 Metoddiskussion 

5.3.1 Litteratursökning och val av studier 

Något författarna upplevde som en svårighet i arbetet var att hålla isär olika vetenskapliga 

begrepp i de granskade artiklarna och hur de skulle tolka dess innebörd. Samtliga studier var 

skrivna på engelska, vilket kan ha lett till feltolkning av dess innehåll då det ej är författarnas 

modersmål. För att skapa god förståelse har resultatet granskats separat och sedan diskuterats för 

att gemensamt komma överens om hur det ska tolkas.  

 

Sökningen gjordes enbart i databasen PubMed. Detta kan ses som en svaghet då det begränsar 

sökresultatet och mängden artiklar som kunde inkluderats. Valet att enbart använda sig av en 

databas gjordes dels på grund av arbetets tidsplan, men även på grund av att den systematiska 

sökningen i PubMed genererade tillräckligt med artiklar. Därav togs beslutet att inte använda sig 

av fler databaser. 

 

En styrka i arbetet var att författarna tog hjälp av en bibliotekarie vid Uppsala Universitet i 

samband med den systematiska sökningen. Detta ses som en styrka då en bibliotekarie är 

utbildad inom informationsvetenskap och kan således vägleda i processen för att det ska generera 

en hanterbar mängd data av god relevans. 

5.3.2 Kvalitetsgranskning och gradering av tillförlitlighet 

Kvalitetsgranskningen i PEDro genomfördes initialt individuellt av författarna för att stärka 

kvalitetsbedömningen. Sedermera bedömdes granskningen gemensamt för att diskutera 
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skiljaktigheter i poängsättningen. Den bristande erfarenheten hos författarna att tolka skalan på 

ett korrekt sätt kan ha haft en inverkan på resultatet. Studier med fysioterapeutiska interventioner 

kan vara svåra att blinda för deltagare och terapeuter, detta gör att kriterium fem och sex i 

PEDro-skalan ibland ej går att uppfylla vid dessa typer av studier enligt en narrativ översikt (41). 

I denna studie var dessutom utfallsmåttet ett självskattningsformulär, vilket gör att även 

kriterium sju ej går att uppfylla om patienten vet om den blivit tilldelad interventionen eller inte. 

Detta då bedömaren endast anses vara blindad om deltagaren är det enligt PEDro-skalan (26). 

 

En svaghet i detta arbete och något författarna sett som utmanande har varit att förstå 

GRADEstud och väga olika styrkor och brister mot varandra vid granskning av resultatet då båda 

hade begränsad erfarenhet av detta instrument sedan tidigare. Detta kan ha lett till att resultatet 

eventuellt inte överensstämmer med den bedömning en mer erfaren författare hade gjort. 

Regelbundna diskussioner med handledare har dock underlättat och givit författarna mer insikt i 

hur olika kriterier och aspekter skulle tolkas.  

 

Utfallsmåttet som valdes till denna studie – PSS – har visat sig vara ett kort och lättanvänt 

självskattningsformulär med acceptabla psykometriska egenskaper enligt en review från 2012 

(42). I denna review (42) var populationen liknande vår i denna litteraturstudie med 

collegestudenter, dock ej stressade.  Författarna menade att vidare utvärdering behövs av test-

retest reliabilitet, kriterievaliditet och validitet för känd grupp (known-group validity). En annan 

studie (43) med enbart universitetsstudenter har även bedömt de psykometriska egenskaperna 

hos PSS där konklusionen var att det är ett valitt instrument i den populationen, även i denna 

studie var det dock inget inklusionskriterium att vara stressad. Likväl, en viktig aspekt att ta 

hänsyn till är att subjektiva och självrapporterade utfallsmått som självskattningsformuläret PSS, 

alltid innebär att risken för svarsbias ökar (39). 

5.3.3 Generaliserbarhet/överförbarhet 

En av studierna (35) hade sedvanlig behandling som kontrollgrupp där vad som ingick i denna ej 

beskrevs, därav blir det en bristande överförbarhet av studien då vi inte vet om det liknar 

sedvanlig behandling i Sverige. I fyra av åtta studier (31,32,35,36) var populationen 

läkarstudenter, där tre av dessa fyra studier (32,35,36) ingick i sammanvägningen av resultatet. 
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Detta gör det svårt att generalisera till studenter i allmänhet, då en studie vid Karolinska Institutet 

(44) har visat att läkarstudenter upplever högre grader av stress än studenter vid andra 

utbildningar. I sex av åtta studier (30,32-36) var majoriteten av deltagarna kvinnor. Detta kan 

göra resultaten överförbara till svenska studenter då statistik som tidigare nämnt visar på att det 

är fler kvinnor än män som studerar i Sverige (37). Gällande utformningen av interventionerna 

anser författarna att överförbarheten är god då samma typer av intervention går att applicera i 

svenska förhållanden såsom app-, videobaserad eller lärarledd meditation. 

5.4 Etisk diskussion 

Samtliga av de utvalda studierna hade genomgått granskning i etisk nämnd. Granskning av 

kvalitet och tillförlitlighet har gjorts av författarna enskilt och gemensamt med hänsyn till att 

hålla sig opartiska och sakliga i så god mån som möjligt. Viktigt att poängtera och något som 

författarna själva reflekterat över är valet av ämne efter eget intresse och vad detta kan ha haft 

för inverkan på tolkning av resultatet. Även om författarna varit kritiska och försökt tillämpa ett 

neutralt förhållningssätt så kan det finnas en risk för snedvridning på grund av subjektiva 

bedömningar. 

5.5 Klinisk/samhällelig nytta och framtida forskning 

Stress finns idag hos 15% av befolkningen 16-84 år enligt mätningar från folkhälsomyndighetens 

undersökningar 2021. I spannet 16-29 år var siffror så höga som 27% och det var också där 

ökningen var som störst (45). Eftersom stress har negativa effekter för individen (1-5) och 

förekommer hos en stor del av befolkningen (45), bör den samhälleliga och kliniska nyttan 

betraktas som stor för att hitta evidensbaserade behandlingsmetoder till problemet. Om 

meditation utförs som självträning har den en låg kostnad både för individen och samhället och 

nyttan för hur en individ mår i förhållande till kostnaden kan upplevas som stor. I takt med att 

samhället blir alltmer digitaliserat både gällande digital sjukvård, men även användandet av 

digital teknik i sig, anser författarna att det kan vara av nytta att hitta digitala interventioner likt i 

de studier (30,32) som använts i denna litteraturstudie. Dock behövs mer tillförlitlig forskning 

för att kunna säkerställa att det kan rekommenderas i klinisk praxis. För framtida forskning 

skulle det därför vara gynnsamt att vidare specifikt undersöka vad för typ av meditativ 

intervention som är mest effektiv.   
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5.6 Konklusion 

Resultatet i denna studie visar på att meditation kan vara en bra behandling för att minska stress 

hos studenter då det i sju av åtta studier (30-36) visade en statistisk signifikant skillnad mellan 

grupper. Det har visat sig ge effekt även om interventionerna har varierat i innehåll, duration och 

frekvens. Kvaliteten på de studier som granskats låg mellan medel och hög kvalitet enligt PEDro, 

och tillförlitligheten till det sammanvägda resultatet bedömdes vara låg. Därav dras slutsatsen att 

även om resultaten i sig är lovande krävs mer framtida forskning då tillförlitligheten och 

kvaliteten på de studier resultatet baseras på är bristfälliga. 
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