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Sammanfattning 

Mindfulness meditation är idag en vedertagen behandlingsform mot psykisk ohälsa där 

behandlingen ämnar att öka medvetenhet och närvaro. Tidigare forskning visar på en positiv 

effekt av mindfulness med flertalet fysiologiska och psykologiska vinster. Idag lider många 

svenskar av psykisk ohälsa, en oroväckande ökande trend som år 2013 kostade Sverige omkring 

70 miljarder kronor. Hälsa är en stor del i den idrottsvetenskapliga utbildningen och därför 

genomfördes följande studie som ämnades mäta hälsovinsten av korta sektioner av mindfulness 

meditation, 5-20 minuter, genom en interventionsstudie på universitetsstudenter i Sverige. För att 

testa om mindfulness meditation kan bidra till en ökad psykisk hälsa och lägre grad av ohälsa, 

estimeras graden stress, ångest och depression med enkäten DASS-21. Interventionsgruppen 

jämfördes med en kontrollgrupp som enbart fyllde i enkäten veckovis och mellan grupperna 

uppmättes ingen signifikant skillnad efter interventionen för stress (P=0,667), ångest (P=0,208) 

och depression (P=0,525). Resultat inom interventionsgruppen visar dock på att interventionen 

lindrade psykisk ohälsa genom minskad stress (P=0,002), ångest (P=0,003) och depression 

(P=0,05) enligt graderingen i enkäten DASS-21 och därmed skapar en bättre psykisk hälsa hos 

studenterna. Inom kontrollgruppen kunde ingen signifikant förändring på hälsa påvisas för stress 

(P=0,082), ångest (P=0,905) och depression (P=0,462). Hälsovinsten som uppmättes inom 

interventionsgruppen kan bidra till bättre studieresultat och en högre kompetensnivå hos 

studenterna. Därför föreslås att fler studier genomförs på området för att fastställa ytterligare 

hälsovinster, effekter och orsaken till effekten som uppstår genom korta, kostnadsfria och 

lättillgängliga sektioner av mindfulness meditation samt studera vidare bakomliggande källa till 

förbättringen av hälsa.  

Mindfulness meditation, Psykisk ohälsa, Universitetsstudenter 
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1. Bakgrund 

 

Hälsa och psykisk hälsa är breda begrepp som kan tolkas och definieras på en rad olika sätt men i 

denna studie kommer hälsa och psykisk hälsa att definieras av Världshälsoorganisationen(WHO) 

som 

“ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning” (WHO 2016). 

"Mental health is defined as a state of well-being in which every individual 

realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can 

work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his 

community." (WHO 2016). 

Om man inte uppnår hälsa eller psykisk hälsa påverkas man i någon grad av ohälsa. Hälsa och 

ohälsa pendlar likt ett kontinuum. I studien kommer psykisk hälsa/ohälsa ytterligare förtydligas 

av följande tre variabler som definieras av nationalencyklopedin: 

”Stress (engelska, ’tryck’, ’spänning’, ’stress’), inom psykologisk, medicinsk och 

allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av 

fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer)” 

(Nationalencyklopedin 2016) 

”Ångest (medellågtyska angest, anxt), tillstånd som upplevs som rädsla eller 

spänning och tryck, beroende på om man betonar en psykisk eller en kroppslig 

aspekt” (Nationalencyklopedin 2016) 

”Depression (latin depreʹssio ’nedtryckande’, av deʹprimo ’trycka ned’, ’böja’), 

nedstämdhet, sänkt grundstämning” (Nationalencyklopedin 2016) 

Variablerna stress, ångest och depression representerar graden psykisk ohälsa/hälsa som studien 

ämnar mäta. “Depression, Anxiety, Stress Scales” (DASS) estimerar graden stress, ångest och 

depression genom en skala från noll till tjugoett och skalan används för att gradera i vilken 

utsträckning individer upplevt psykisk ohälsa den senaste veckan. Stress estimeras genom 

gradering av bland annat hur känslig man är, om man exempelvis lätt att brusar upp, har svårighet 

att koppla av, nervositet, är lätt irriterad, överaktivt eller otålig. Ångest graderas av bland annat 

det autonoma nervsystemets reaktioner, skelettmuskulära effekter, situationsbaserad ångest och 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fysisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fysisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Social
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den subjektiva upplevelsen av ångest. Depression värderas av bland annat dysfori, hopplöshet, 

brist på intresse och engagemang samt oförmåga att känna lust (Psychology Foundation of 

Australia 2016). 

Studien genomförs av två orsaker, författarnas eget intresse för hälsa och psykisk hälsa samt att 

hälsa är en av de tre pelarna som Linnéuniversitetets Idrottsvetenskapliga utbildning bygger på. 

Psykisk ohälsa är ett växande problem i dagens samhälle och det bemöts framförallt av 

psykoterapi i olika former för att behandla och/eller lindra. Sjukvården förespråkar även fysisk 

aktivitet, vila och mindfulness (medveten närvaro) som ett verktyg för att lindra psykisk ohälsa. 

För att motverka svårare psykisk ohälsa används även antidepressiva läkemedel som hjälpmedel 

till bättre hälsa (1177 Vårdguiden 2016). Väntetiden för terapi är lång då den statliga sjukvården 

är högt belastad och många behöver hjälp omgående (1177 Vårdguiden 2016). Att söka vård 

privat kan vara den enda lösningen men privatvård är dyrt, något som många studenter idag inte 

har råd med. Därför ska denna studie testa om korta sektioner av mindfulness meditation kan 

främja psykisk hälsa genom att lindra psykisk ohälsa.  

 

1.1 Folkhälsa 

År 2013 kostade psykisk ohälsa Sverige över 70 miljarder kronor, motsvarande cirka tre procent 

av Sveriges bruttonationalprodukt (Socialstyrelsen 2014). Enligt folkhälsomyndighetens 

årsrapporten Folkhälsa i Sverige (2014) har psykisk ohälsa ökat sedan 1990-talet och ytterligare 

sedan 2000-talet. Det största ökningarna ses bland unga, främst kvinnor där hela 22 % 

rapporterade problem med ängslan, oro eller ångest. Att psykisk ohälsa ökar i Sverige stöds även 

av statistik från undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), som påvisar en ökning av 

“besvär av ängslan, oro, ångest” med 4.4%, mellan år 2012 och 2014 (Statistiska centralbyrån 

2016). 

Även studenter lider av psykisk ohälsa och stress, faktorer som påverkar deras studier negativt. 

Symptomen är idag vanliga bland universitetsstudenter vilket påvisas av en enkätundersökning 

Uppsala universitets studentkår utförde 2013. Där uppmättes att hela 31 % av deltagarna (n= 221 

studenter) upplevde psykisk ohälsa eller stress som ett stort hinder för lyckade studier, vilket är 

en ökning med 6 % från motsvarande undersökning 2010 (Ekström, Wikblom 2014; Forssell 

2010). Psykisk ohälsa är en oroväckande utveckling i samhället som påverkar alla individer på ett 

eller annat sätt. 
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1.2 Mindfulness meditation 

Mindfulness, Medveten närvaro, härstammar från buddhismen och dess meditation. Begreppet är 

dock inte kopplat till religiöst utövande utan innebär att bli mer medveten och att skapa en 

harmoni med sig själv och sin omvärld (Kabat-zinn 2005). Idag är mindfulness en etablerad 

behandlingsmetod och den används inom bland annat västerländsk psykoterapi och blir allt 

vanligare inom sjukvården (Joneborg, Ekdahl 2014). 

Den grundläggande idén i mindfulness-utövning innebär att öva på och vara medveten i det som 

händer i nuet. Det innebär även att inte värdera eller döma det man upplever, utan endast 

observera och uppmärksamma (Kabat-zinn 2005). 

1.3 Fysiologiska och psykologiska effekter 

På senare år har olika forskare studerat resultat av meditation och mindfulness meditation med 

vetenskapliga metoder och funnit att meditation har en mycket god inverkan på en lång rad 

stressrelaterade besvär. Enligt ett flertal studier finns det en påvisad effekt på att hjärnans alpha- 

och theta- signaler ökar vid meditation. Detta har en positiv effekt på individens förmåga att 

slappna av, meditationen skapar ökad medvetenhet samt förbättrad koncentrationsförmåga. Det 

har även påvisats att vid kontinuerlig meditation under en längre tidsperiod sker aktivering och 

eventuell utveckling av prefrontala cortex (främre hjärnbarken) samt anterior cingulate cortex 

(främre gördelvindligen). Dessa delar av hjärnan är kopplade till det limbiska systemet som styr 

kognition, exekutiva funktioner, medvetenhet och koncentrationsförmåga (Lomas, Ivtzan & Fu  

2015; Chiesa, Serretti 2009). Det har också uppmätts andra fysiologiska effekter, som sänkt 

blodtryck och minskade kortisolnivåer (Steinhubl et. al. 2015). Vanligt förekommande inom 

mindfulness forskning är användandet av MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). MBSR 

är ett program designat av Kabat-Zinn, programmet är populärt inom den samtida psykoterapin. 

MBSR är en åtta veckors kurs som introducerar en mängd olika typer av mindfulness-övningar 

(Mindfulnesscds 2016). Effekterna av MBSR har blivit dokumenterade i ett stort antal artiklar, 

vilket påvisar en positiv förbättring på olika typer av psykisk ohälsa så som ångest, depression 

och stress (Gallego et. al. 2014; Kang, Choi & Ryu 2009; Hofmann et. al. 2010;). 
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2. Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka om 5-20 minuter daglig mindfulness meditation kan skapa 

förändring i psykisk hälsa/ohälsa i form av stress, ångest och depression hos universitetsstudenter 

enligt DASS-21 enkätens gradering. 

  

2.1 Hypotes 

Mindfulness meditation har en positiv effekt på hälsa; graden stress, ångest och depression 

minskar enligt registrerade poäng på DASS-21 enkäten. 
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3. Metod 

För att testa syftet genomfördes en fem veckors interventionsstudie med mindfulness meditation. 

Stress, ångest och depression mättes före, under och efter interventionen med hjälp av den 

validerade enkäten DASS-21 (Ejlertsson 2012). 

 

3.1 Genomförande 

40 stycken universitetsstudenter rekryterades för att medverka i en fem veckors 

interventionsstudie i mindfulness meditation. Hälften av försökspersonerna (n=20) utförde 

dagligen 5-20 minuter mindfulness meditation med applikationen Stop, Breathe & Think som 

innefattar olika mindfulness meditationer i form av ljudfiler (Stop, Breathe & Think 2016). För 

att mäta variablerna stress, ångest och depression genomfördes en gång i veckan enkäten DASS-

21, med start första dagen (måndag, 2016-02-29) på intervention och avslut sista dagen (måndag, 

2016-04-04) (Psychology Foundation of Australia 2016). Kontrollgruppen i studien bestod av 

(n=20) studenter som endast genomförde DASS-21 enkäten en gång i veckan. Resultaten från 

enkäten och meditationerna registrerades löpande i individuella google-docs dokument (Google 

2016) som tillhandahölls av testledarna till respektive försöksperson, försökspersonerna kodades 

via mailadress.  

 

3.2 Verktyg för genomförande 

För att genomföra studien användes tre olika verktyg: DASS-21 enkäten, applikationen “stop, 

breathe & think” och Google-dokument via Google Drive. 

 

3.2.1 Enkäten DASS-21 

DASS-21 är en validerad enkät som är designad för att mäta negativa känslotillstånd av upplevd 

stress, ångest och depression (Tran, Tran & Fisher 2013). DASS-21 mäter psykisk ohälsa/hälsa 

genom en dimensionell gradering istället för kategorisering, vilket innebär att stress, ångest och 

depression kan förekomma i olika grad (se tabell 1 nedan), istället för att kategorisera individen 

som frisk eller sjuk vid ett visst poäng. Enkäten ämnar mäta veckan som gått vid genomförande 

(Psychology Foundation of Australia 2016). För att förenkla processen för försökspersonerna 

fylldes DASS-21 enkäten i via en hemsida (Breakthrough 2016) på engelska. Insamlingen skedde 
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under fem veckor, sex tillfällen (35 dagar), med start måndag, 2016-02-29, och avslut måndag, 

2016-04-04. Via hemsidan kunde försökspersonerna enkelt fylla i formuläret och resultatet 

genereras automatiskt med både poäng och gradering. Resultatet visas i en skala mellan 0 - 21; 

där en högre siffra tyder på högre grad av psykisk ohälsa (Gomez 2016). Enkäten använder en 

gradiensfunktion för att beskriva i vilken grad du har upplevt en känsla eller företeelse och 

svarsalternativen beskriv enligt följande:  

“0: did not apply me at all” 

“1: applied to me at some degree, of some of the times” 

“2: applied to me to a considerable degee, of a good part of the time”  

“3: applied to me very much, of most of the time”(Psychology Foundation of 

Australia 2016). 

Resultatet värderas sedan i olika skalor för att mäta i vilken grad försökspersonen är deprimerad, 

stressad eller har ångest, vilket i sin tur representerar graden av psykisk ohälsa i studien. Poängen 

för de olika skalorna syns i tabell 1 nedan. Poängen för de olika variablerna skiljer sig och det går 

således inte att jämföra poängen mellan variablerna. Den engelska skalan använd genom hela 

arbetet. 

Tabell 1. Visar vad poängen ger för gradering i DASS-21 enkäten. 

 Depression Anxiety Stress 

Normal 0-4 0-3 0-7 

Mild  5-6 4-5 8-9 

Moderate 7-10 6-7 10-12 

Severe 11-13 8-9 13-16 

Extremely severe 14+ 10+ 17+ 

 (Gomez 2016) 

 

3.2.2 Applikationen 

För att genomföra interventionen användes Applikationen Stop breathe & think (2016). 

Applikationen är ett lättillgänglig redskap som tillät oss testledare att kontrollera att 

försökspersonerna utförde mindfulness meditation dagligen. 

Stop breathe & think innehåller ljudinspelningar med olika längd och innehåll, vilket gav 

försökspersonerna möjligheten att välja bland varierande typer av meditationer utifrån dagsform, 

känsla eller behag. Enda kravet var att försökspersonerna skulle meditera i 5-20 minuter i sträck 
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dagligen. Användandet av applikationen gav försökspersonerna frihet att meditera var och när 

som helst under dygnet, inga restriktioner skapades, endast rekommendationer om lugn och 

stillhet vid meditationstillfället uppgavs. Applikationen finns tillgänglig till alla operativsystem 

(Android, iOS och Webb). Applikationen loggar även samtliga meditationstillfällen, vilket 

hjälpte försökspersonerna att minnas vilken typ av meditation de lyssnat på vilket gjorde det 

enklare för försökspersonerna att registrera sin information. Stop, breathe & think (version 1.0.2) 

och ägs av organisationen Tools for peace. Enligt organisationens hemsida arbetar de för att 

stärka psykisk och social intelligens. De har samarbeten med över 20 olika organisationer, skolor 

och universitet. Applikationen grundas på fler olika vetenskapliga studier och har sin grund i 

bland annat medvetenhet, bredare perspektiv och att medkänsla medför positiva effekter på 

psykisk hälsa (Tools for peace 2016). Applikationen innehåller ljudfiler med allt från medveten 

andning, kroppsscanning till mer inriktade inspelningar om bland annat självkänsla, medvetande, 

tacksamhet, effekt, verkan och förändring. Meditationerna är mellan 3-15 minuter långa (Stop, 

Breathe & Think 2016). 

 

3.2.3 Google Drive 

Empirin från studien samlades in via Google-docs dokument genom Google Drive (Google 

2016). Försökspersonerna tilldelades ett individuellt Google-doc dokument via mailadress. 

Dokumentet fungerade som loggbok för försökspersonerna. I dokumentet ombads 

försökspersonerna att skriva ner vilken/vilka meditationsövningarna ur applikationen (Stop, 

breathe and think) som genomförts och hur lång tid de mediterade. Försökspersonerna blev även 

ombedda att veckovis (varje måndag) registrera resultatet av DASS-21 enkäten. Registrering av 

meditation utfördes i det flesta fall dagligen. Försökspersonerna ombads också att kommentera 

eventuella händelser som kunde komma att påverka resultatet av DASS-21 enkäten. 

Kommentaren var ett sätt att följa hur övriga faktorer så som tentamen eller likande kunde 

komma att påverka individens gradering av variablerna. För att undvika uteblivet resultat 

(bortfall) mailades alla försökspersoner veckovis (söndag kväll) med en påminnelse om enkäten 

och registreringen i google-docs. I mailet fanns även länken till enkäten.  

 

3.3 Urval 

Vid rekrytering genomförde korta redovisningar om studien hos olika klasser på 

Linnéuniversitetet vilket resulterade i n=10 försökspersoner. Rekryteringen fortsatte således på 
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sociala medier som Facebook.com och via personliga nätverk (n=30) (Bilaga 3). Personerna 

parades med individer i samma klass, utbildning, studietakt och liknade livsstil. Urvalet blev inte 

100 % slumpvis utvalt eller randomiserat (Ejlertsson 2012). Könsfördelningen i urvalet blev 

n=20 kvinnor och n=10 män. 

Urvalskriterierna var heltidsstudier på ett svenskt universitet, ingen tidigare erfarenhet av 

utövande av mindfulness meditation och en vilja att delta. Med förhoppningen att minska antalet 

påverkande faktorer rekryterades försökspersonerna i par, utifrån utbildning och studieupplägg. 

Detta för att kontrollpersonens hälsa och livsstil på bästa sätt skulle överensstämma med 

försökspersonen som genomför interventionen (Ejlertsson 2012).  

Paren delades slumpvis mellan intervention- och kontrollgrupp genom att lista paren, där 

varannan gång person A och varannan gång person B placerades i interventionsgruppen 

(Ejlertsson 2012). Exempel: par nr 1: Axel Axelsson(person A) och Anna Andersson(person B). 

Par nr 2: Erik Eriksson(person A) och Mikael Mickelsson(person B). Vilket resulterar i att 

Axel(A) och Mikael(B) hamnar i interventionsgruppen och Anna(B) och Erik(A) i kontrollgrupp. 

Vid interventionens slut var bortfallet totalt n=10. Vilket resulterade i n=14 interventionsgruppen 

och n=16 kontrollgruppen (Ejlertsson 2012). Försökspersonerna som räknades till bortfall hade 

missat att fylla i DASS-21 enkäten vid första eller sista tillfället. 

 

För att upprätthålla en trygg och säker miljö där försökspersonerna kan känna sig bekväma med 

att delge personlig information om sin psykisk hälsa/ohälsa genomfördes all korrespondens med 

individerna utav en och samma testledare, Kontrollgruppen hade en kontaktperson och 

interventionsgruppen en kontaktperson. Försökspersonernas Google-docs dokument är privata 

och dolda för utomstående eftersom de innehåller privat och känslig information. 

Försökspersonerna informerades om att informationen som registrerades i Google-docs dokument 

inte var anonym gentemot oss som testledare men presenterades som anonym i studien och att all 

form av dokumentation var frivillig. Det var ingen av försökspersonerna som uppmärksammade 

någon känsla av otrygghet i registreringen av mindfulness meditationen, enkäten eller 

kommentarer i Google-docs 

Försökspersonerna som inte fullföljde studien var n=10. I interventionsgruppen var de n=2 

försökspersoner som avbröt interventionen på grund av sjukdom eller andra personliga orsaker 

och n=4 försökspersoner inte svarade på korrespondens eller genomförde interventionen felaktigt 

och plockades bort vid sammanställning. I kontrollgruppen var det n=1 försöksperson som 

uppgav tidsbrist och där av inte kunde genomföra enkäten och resterande bortfall var 
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försökspersoner n=3 svarade inte på korrespondens eller genomförde enkäten vid avslutande 

mätning. 

3.4 Statistisk analys 

Den empiriska datan analyserades med statistikprogrammet IBM statistics SPSS (version 23). 

Det genomfördes två oparametriska tester, Ett Wilcoxon signed rank test för mäta om det fanns 

förändring av psykiskt hälsa/ohälsa inom grupperna pre och post interventionen. Samt ett Mann-

whitney U-test för att mäta skillnader mellan grupperna. Testerna genomfördes med en antagen 

tvåsidig alphanivå på α =0,05. 

 

3.5 Etiska aspekter 

Enligt vetenskapsrådet (2002) finns det fyra olika kategorier med forskningsetiska krav som skall 

uppfyllas. Dessa fyra kategorier består av informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Försökspersonerna informerades om att medverkan i 

studien är frivilligt och att de hade rätt att avsluta när som helst. Insamlade uppgifter behandlades 

enligt konfidentialitetskravet och den insamlade empirin nyttjades endast i forskningens ändamål. 

 

3.6 Metoddiskussion  

Ett av de största målen med studiedesignen var att göra insamling av empirin så smidig som 

möjligt för båda parter och därav undvika att data gick förlorad på grund av otillgängligt eller 

tidskrävande pappersarbete. Därför skapades vissa kriterier, dessa kriterier var bland annat att 

verktygen skulle vara gratis och användarvänliga med bra innehåll samt tillgängliga digitalt. 

Registrering av försökspersonernas logg via Google-docs skapade dock vissa etiska problem då 

vi som testledare kunde identifiera personerna via deras personliga mailadresser. Men vid design 

av studie ansågs det att den bristande anonymiteten inte gick att kringgå då kontinuerlig kontakt 

krävdes för att kontrollera att meditationen utfördes korrekt. Om studien hade genomförts igen 

skulle hanteringen av personlig information skett på ett annorlunda sätt exempelvis med siffer-

kodade mailadresser där försökspersonerna kan upprätthålla sin anonymitet och samtidigt 

kontaktas individuellt av testledare. Den bristande anonymiteten medför att försökspersonens 

svar av enkäten kan ha påverkats om hen känt sig blottad eller otrygg. Detta är dock inget vi kan 

tala för eller emot utan endast presentera som en eventuell påverkande faktor.  

Urvalet och fördelningen valdes och genomfördes efter bästa möjlighet med de resurser som 

fanns till hands. Försökspersonerna bestod av n=20 kvinnor och n=10 män och att antalet unga 
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kvinnor är högre än antalet unga män beror med sannolikt på att kvinnor i större grad upplever 

psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten 2014) samt rekryteringsprocessen. Om studien genomförs 

på nytt rekommenderas större resurser, ett större urval och en grupp där alla individer har väldigt 

liknande förutsättningar. Det hade varit fördelaktigt med ett urval på fyra till åtta 

universitetsklasser där individerna kan paras optimalt efter liknande psykiska hälso-förhållanden, 

alternativt motsvarande studievanor. Det är svårt att genomföra kvantitativa studier på psykisk 

hälsa/ohälsa eftersom alla individer är unika, vilket i sin tur medför en svårighet med att jämföra 

individer mot varandra. Om gruppen dessutom är liten skapas en större svårighet att urskilja ett 

signifikant resultat som uppnår en hög power (Ejlertsson 2012).  

Det finns ytterligare påverkande faktorer som gör inverkan på resultatet så som att DASS-21 

ämnar mäta psykisk hälsa/ohälsa veckovis (Psychology Foundation of Australia 2016) men det är 

troligt att dagen försökspersonerna fyller i enkäten påverkar resultatet mer än första dagen av den 

veckan som mäts. Genom poäng och kommentarer har vi uppmärksammat att vardaglig stress 

verkar upplevas som ångest eller depression hos vissa individer. Flera individer har kommenterat 

att de har varit “stressade” eller haft “framtids-ångest” eller likande känsloupplevelse medan 

resultat från enkäten visat på en förhöjd nivå av en annan variabel exempelvis: depression istället 

för stress, stress hade varit mer rimligt då individen påstår sig vara stressad. Detta kan tyda på att 

individer upplever jäkt, stress, ångest, nedstämdhet och depression olika, därför uttrycker vissa 

individer en påtagligt förhöjd stressnivå då känslan enligt enkäten anges vara ångest. Detta är 

troligtvis inte en påverkande faktor av resultatet, en misstro om enkätens validitet eller dess 

tillförlitlighet utan mer ett tillkännagivande som påtalar okunskap av försökspersonerna kring 

upplevda känslor. Det framkommer även utav kommentarerna att i enstaka fall har känslan av 

stress eller jäkt uppkommit från kravet att dagligen meditera. Vilket kan ha varit en påverkande 

faktor som medför att meditationens effekt och funktion som avslappningsövning minskar. 

Andra påverkande faktorer kan vara att studien löpte över mars månad och därmed påverkade 

påskhögtiden resultatet av DASS-21. Ett lägre värde av psykisk ohälsa framkommer femte 

veckan av båda grupperna i samtliga variabler (stress, ångest och depression). Med hjälp av 

försökspersonernas kommentarer kan vi anta att påskhelgen, ledighet, hade en positiv påverkan 

av försökspersonernas psykiska hälsa vilket speglades vid genomförandet av enkäten för vecka 

fem. 

Enkäten genomfördes på engelska då DASS-21 enkelt kunde genomföras i sin validerade form 

via en hemsida (breakthrough.com 2016). Vi anser att svenska universitetsstudenter inte skall ha 

något problem att förstå frågorna men det finns alltid risk för missförstånd eller feltolkning av ord 

vilket kan påverka validiteten. 
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Det var även upp till försökspersonerna att registrera i DASS-21 i vilken utsträckning (0-3) hen 

upplevde en viss företeelse under en veckas tid. På grund av tolkning kommer resultatet att se 

olika ut för varje individ beroende på vad försökspersonerna upplever som ofta/sällan eller 

liten/stor utsträckning. Nivån av ohälsa upplevs olika av olika individer då alla har olika hög 

tröskel för vad som upplevs som normalt eller inte, vilket beskrivs ovan med exemplet ”att 

koppla av”. DASS-21 redogör enbart för hur individen registrerat sin upplevelse av psykisk 

ohälsa: graden av stress, ångest och depression. Det är svårt att avgöra om upplevelsen 

överensstämmer med verkligheten eller hur väl individernas upplevelse överensstämmer med 

varandra. Detta blir en påverkande faktor när en grupp unika individer ställs med och mot 

varandra i en jämförelse. 

 

 

         

    

  



12 

 

4. Resultat 

Försökspersonerna i interventionsgruppen ombads att dagligen meditera 5-20 minuter. Utifrån 

den insamlade empirin genomfördes mindfulness meditationen med medelvärdet x̄=6 dagar i 

veckan samt x̄ =12,6 minuter om dagen (se bilaga 2 för ytterligare information). Testresultatet 

tyder på en minskning inom interventionsgruppen från mild till normal grad av ohälsa: stress, 

ångest och depression. Större hälsovinster av interventionen kan urskiljas bland vissa 

försökspersoner som vid slutet av studien minskat sin psykiska ohälsa markant från extremly 

severe till normal grad enligt DASS-21 enkäten (se bilaga 1) (Gomez 2016). 

Vid första registrering av DASS-21(pre-test) genomfördes utöver Wilcoxon signed rank test även 

ett Mann-Whitney U test mellan grupperna för att bekräfta om kontrollgruppen var jämförbar 

med interventionsgruppen. Testet visade att grupperna var jämförbara då det inte var någon 

signifikant skillnad mellan dem (stress P=0,334, ångest P=0,101, depression P=0,355). 

Grupperna jämfördes även vid posttest, efter interventionens slut, och även det resultatet visade 

att det inte var någon signifikant skillnad mellan grupperna (stress P=0,667, ångest P=0,208, 

depression P=0,525). Jämförande testerna samt könsfördelning och ålder presenteras i tabell 2 

nedan. 

 

Tabell 2. Visar könsfördelning och ålder för försökspersonerna i interventionen samt 

signifikansvärde för pre- och posttest av Mann-Whitney U. 

 

Wilcoxons signed rank test som genomfördes för att mäta skillnaden inom grupperna mellan pre- 

och posttest för båda grupperna(tabell 3 nedan). Testet visar signifikant (stress P=0,002, ångest 

P=0,003, deperssion P=0,050) att interventionsgruppen har minskat graden psykisk ohälsa och 

därmed ökat sin psykiska hälsa jämfört med kontrollgruppen enligt enkäten DASS-21. Utifrån 

resultatet från enkäten kan det urskiljas att psykisk hälsa ständigt varierar då medianvärdet 

pendlar upp och ner och förändras över tid. Men pre- och posttest för kontrollgruppen är ej 

 Grupp  N Ålder Kvinnor Män Pstress Pångest Pdepression 

 Interventionsgrupp 14 20-30 9 5    

 kontrollgrupp 16 20-30 11 5    

pre-test      0,334 0,101 0,355 

post-test      0,667 0,208 0,525 
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signifikant (stress P=0,082), ångest P=0,905, depression P=0,462) och tillhör därför 

normalvariationen. 

 

Tabell 3. Tabellen ger en övergripande blick av båda gruppernas resultat av studien genom att 

presentera medianvärde(kvartilvärden) för pre- & posttest av stress, ångest och depression. 

Tabellen visar även P-värde från Wilcoxon signed rank test, vilket visar en minskad gradering av 

psykisk ohälsa inom interventionsgruppen. 

 Interventionsgrupp    Kontrollgrupp  

 pre post P pre post P 

Stress 8 (2,25) 
3 

(1,25) 
0,002 6,5 (3,25) 4 (3) 0,082 

Ångest 4,5 (2,75) 1 (1) 0,003 3 (2) 2 (1,75) 0,905 

Depression 6,5 (4,75) 
5,5 

(4,5) 
0,050 4,5 (2,5) 3 (2) 0,462 

  

4.1 Interventionens effekt 

För att visa interventionens effekt följer nedan resultatet av Wilcoxon signed rank test samt en 

veckoanalys av poängresultatet från DASS-21 enkäten för samtliga fem veckor av intervention(6 

tillfällen). Nedan följer figurer (1-3) som beskriver förändringen av stress, ångest och depression 

(Se bilaga 1 & 2 för ytterligare information). 

 

4.1.1 Stress 

Testet inom grupperna visar att mindfulness meditationen bidrog till en sänkning av stress från 

mild (8-9) till normal grad (0-7) enligt DASS-21 hos interventionsgruppen. Kontrollgruppen 

kvarstår vid normal grad av stress och testet visar att förändringen ligger inom gränserna för 

normalvariationen (Gomez 2016). 

  

4.1.1.1 Veckoanalys 

Wilcoxon signed rank test (P=0,002) indikerar att interventionen har gett en effekt på stressnivån 

hos försökspersonerna. I figur 1 nedan beskrivs förändringen för både intervention- och 

kontrollgrupp över fem veckor, sex tillfällen (avslut måndag vecka sex). Figuren visar antal 

deltagare samt minimum och maximum poäng ifrån DASS-21 enkäten. I resultatet presenteras 

även medianvärdet, vilket varierar från Md=8(2,25) vid vecka ett till Md=2(1) vecka fem med ett 

avslutande värde på Md=3(1,25) vecka sex i interventionsgruppen. Kontrollgruppen uppmätte 
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(P=0,082) Md=6,5(3,25) vecka ett, Md=3(1) vecka fem och ett avslutande värde på 

Md=4(3)vecka sex. Endast en försöksperson i interventionsgruppen har ett högre resultat av 

stress vid posttest. I kontrollgruppen har tre stycken försökspersoner ett högre värde av stress vid 

posttest och två stycken har samma värde vid pre- och posttest. Figur 1 visar percentiler och 

avvikandevärden(se bilaga 1 för ytterligare information). 

 

  

Figur 1. Lådagrammet ovan beskriver hur stress varierar veckovis för intervention- och 

kontrollgrupp. Figuren visar tid på X-axeln och poäng från DASS-21 enkäten på Y-axeln. 

Figuren visar medianvärde, övre/under kvartil, maximum/minimum samt avvikandevärden i form 

av en cirkel och en siffra. Siffran beskriver försökspersonen i fråga. En försöksperson i 

interventionsgruppen registrerade ett avvikande värde vid vecka fem samt vecka sex. I 

kontrollgruppen registrerade en försöksperson ett avvikande värde i vecka två. 

  

4.1.2 Ångest 

Testet inom grupperna visar på att interventionen bidrog till en sänkning av ångest från mild (4-5) 

till normal grad (0-3) enligt DASS-21 hos interventionsgruppen. Kontrollgruppens förändring är 
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inom graden för normal ångest (Gomez 2016) och testet visar att förändringen tillhör 

normalvariationen. 

 

4.1.2.1 Veckoanalys 

Det uppmäts effekt av mindfulness meditationen med minskad ångest vid Wilcoxon signed rank 

test (P=0,003). I figur 2 nedan beskrivs förändringen för både intervention- och kontrollgrupp. 

Figur 2 nedan visar antal samt minimum/maximum poäng från DASS-21 enkäten. Av resultatet 

presenteras även medianvärde vilket varierar veckovis från Md=4,5(2,75) vecka ett till Md=0(0) 

vecka fem och ett avslutande värde på Md=1(1) vecka sex för interventionsgruppen. 

Kontrollgruppen (P=0,905) rapporterade maximum medianvärde tre vid vecka ett, två och tre 

Md= 3(2),3(1,25) och 3(3) och minimum medianvärde två vid vecka fyra, fem och sex Md=2(1), 

2(2) och 2(1,75). I interventionsgruppen har en försöksperson rapporterat ett högre resultat av 

ångest vid posttest och två stycken har samma värde vid pre- och posttest. I kontrollgruppen har 

fem stycken försökspersoner ett högre värde av ångest vid posttest samt fyra stycken har samma 

värde vid pre- och posttest. Figur 2 visar tydligare för percentiler och avvikandevärden (se bilaga 

1 för ytterligare information). 
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 Figur 2. Lådagrammet ovan beskriver hur ångest veckovis varierar för intervention- och 

kontrollgrupp med tid på X-axeln och poäng från DASS-21 enkäten på Y-axeln. Figuren visar 

medianvärde, övre/under kvartil, maximum/minimum samt avvikandevärden(cirkel) och 

extremvärden(stjärna) för enstaka individer. I interventionsgruppen var det två försökspersoner 

med avvikandevärden i vecka tre, två stycken vecka fyra, en extremt avvikande vecka fem och ett 

avvikande värde vecka sex. För kontrollgruppen var det en försöksperson vid vecka ett, två, fyra 

och en vid vecka sex med avvikandevärden. 

 

4.1.3 Depression 

Testerna inom grupperna visar på att interventionsgruppen fortsättningsvis uppnår mild grad (5-

6) av depression men interventionen bidrog till en sänkning av medianvärdet från 6,5 till 5,5 

poäng enligt DASS-21. Kontrollgruppens poäng uppger en normal grad (0-4) av depression och 

testerna visar att förändringen tillhör normalvariationen(Gomez 2016). 

 

4.1.3.1 Veckoanalys 

Wilcoxon signed rank test indikerar att förändringen av depression är signifikant (P=0,050) och 

att mindfulness meditationen har en mätbar effekt. I figur 3 nedan beskrivs förändringen för både 

intervention- och kontrollgrupp. Figuren visar antal deltagare samt minimum/maximum poäng 

från DASS-21 enkäten. I resultatet presenteras även medianvärde vilket varierar veckovis från 

Md=6,5(4,75) vecka ett till Md=2(1) vecka fem och avslutande värde på Md=5,5(4,5) vecka sex 

för interventionsgruppen. Kontrollgruppen rapporterade Md=4,5(2,5) vecka 1 och Md=2(1) 

vecka fem och med ett avslutande värde på Md=3(2) vecka sex (P=0,462). I 

interventionsgruppen har en försöksperson rapporterat ett högre poäng av depression vid posttest 

och fem stycken har samma värde vid pre- och posttest. I kontrollgruppen har fyra stycken 

försökspersoner ett högre poäng av depression vid posttest samt tre stycken har samma värde vid 

pre- och posttest. Figur 3 visar även tydligare percentiler och avvikandevärden.  
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Figur 3. Lådagrammet ovan beskriver hur depression veckovis varierar för intervention- och 

kontrollgrupp med tid på X-axeln och poäng från DASS-21 enkäten på Y-axeln. Figuren visar 

medianvärde, övre/under kvartil, maximum/minimum samt avvikandevärden från enstaka 

försökspersoner, i detta fall en person vecka tre för kontrollgruppen. 

  

4.4 Post-hoc analys 

Bonferroni-test genomfördes på resultatet av Wilcoxon signed rank testet, vilket resulterade i 

uppmätt p-värde på: P=0,006 för stress, P=0,009 för ångest, P=0,15 för depression. 
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5. Diskussion 

Det framgår av samtliga försökspersoner att universitetsstudier påverkar stressnivån markant. 

Oavsett utbildning, studie-fart, termin eller inriktning, upplever studenterna att de är stressade, 

jäktade och oroade vilket liknas vid Uppsala studentkår enkätstudie (Forssell 2010). Tidigare 

studier visar på ökad psykisk ohälsa i Sverige, främst bland unga, därför valde vi att fokusera på 

dem som målgrupp. Vårt urval består av n=20 kvinnor vilket är ⅔ av urvalet och tidigare 

undersökningar visar på att 22% av svenska unga kvinnor lider av psykisk ohälsa i form av 

ängslan, oro och ångest vilket enligt interventionen lindras med hjälp av mindfulness meditation 

(Folkhälsomyndigheten 2014).  

Forskningen som ligger till grund för denna studie visar på signifikant skillnad främst på stress 

men även ångest och depression vid interventioner (Chiesa Serretti 2009; Hofmann et.al. 2010; 

Gallego et. al. 2016; Kang, Choi & Ryu 2009; Lomas, Ivtzan & Fu 2015; Steinhubl et. al. 

2015;Tran, Tran & Fisher 2013). Detta överenskommer mycket bra med resultatet från vår 

intervention, mindfulness meditation minskar psykisk ohälsa. Resultatet är bland annat intressant 

därför att det använts en billigare och mer användarvänlig metod än de studier som tidigare 

författats och ligger till grund för studien. Studierna använder ofta Kabat-Zinns, mindfulness 

based stress reduction (MBSR) program, vilket är väldigt tidskrävande och kostsamt (Hofmann 

et. al. 2010; Gallego et. al. 2014; Kang, Choi & Ryu 2009). Vi har valt att använda en metod som 

vi anser att dagens studenter kommer kunna använda sig utav. Resultatet tyder på att studiens 

enkla och billiga metod ger likande effekt som vid avancerande program. Tidsaspekten i studien 

är intressant eftersom studien visar att 5-20 minuter (x̄=12.6) om dagen har en uppvisad effekt. 

Det krävs inte timmar för att uppnå hälsovinster det krävs enbart ett fåtal minuter. Vi anser att det 

är få människor som inte hinner med 15 minuters daglig meditation och därför är resultatet 

intressant att studera vidare. Många lider av stress, ångest och depression (Socialstyrelsen 2013) 

och behovet av enkla medel för att lindra psykisk ohälsa är stort.  

En uppmätt effekt av meditationen urskiljs av interventionen inom interventionsgruppen men på 

grund av att kontrollgruppen inte hade någon form av “aktivitet/placebo” kan det inte bevisas vad 

som medfört hälsovinsten i studien. Vi kan utifrån resultatet konstatera att en planerad aktiv paus 

med reflektion av något slag ger en hälsovinst men huruvida den beror på mindfulness eller inte 

är oklart. Tidigare forskning stärker hypotesen om att mindfulness meditation ger positiva 

hälsoeffekter vid längre utövande genom förändringar i hjärnan och tankesätt (Lomas, Ivtzan & 

Fu  2015). På grund av att de studier vi använt oss av inte är genomförda på korta perioder av 
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mindfulness meditation, då få sådana studier finns och att effekten från interventionen är relativt 

liten kan det inte uteslutas att den beror på något annat än mindfulness meditation.  

 

5.1 Resultat och effekt av mindfulness meditation/interventionen 

Lådagrammen tyder på en förändring av psykisk hälsa hos kontrollgruppen men vid Wilcoxon 

signed rank testet uppnås inte alphanivån (Pstress=0,082, Pångest=0,905, Pdepression=0,462) 

och därför beräknas variationen och den synliga uppmätta förbättringen av psykisk hälsa tillhöra 

normalvariationen. Resultatet av Mann-Whitney U testet visar på att det inte finns en signifikant 

skillnad mellan grupperna vid posttest (stress P=0,667, ångest P=0,208, depression P=0,525) och 

därmed påvisas det att effekten av mindfulness meditationen/interventionen inte är tillräcklig stor 

för att detektera mellan grupperna men inom grupperna.  

Hälsa är ständigt påverkad av utomstående faktorer så som fysisk aktivitet, studier, relationer och 

andra starkt påverkande faktorer i livet. Medianvärden och kvartilvärde tyder på en större 

spridning hos kontrollgruppen än hos interventionsgruppen vilket även visas i lådagrammen. 

Kvartilvärdet och spridningen hos interventionsgruppen minskar över tid och det framgår därmed 

att samtliga försökspersoner har en lägre nivå av psykisk ohälsa vid vecka fem och sex än vid 

vecka ett samt att flera försökspersoner har sänkt sitt värde till normal grad av ohälsa från 

moderate(måttlig) eller till och med severe(allvarlig) nivå av stress, ångest och depression. Det 

framgår i figurerna (1-3) av lådagrammen att variationen av poängen från DASS-21 för psykisk 

ohälsa är stor i kontrollgruppen från veckan ett till vecka sex för stress, ångest och depression. 

Därmed uppnår flera av försökspersonerna i gruppen moderate(måttlig) till severe(allvarlig) nivå 

av stress, ångest och depression under hela perioden av studien men medianvärdet för gruppen 

minskar något. 

 Resultatet från studien tyder på att psykisk hälsa har förbättrats hos interventiongruppen då 

medianvärdet och graderingen av stress, ångest och depression har minskat från första till sista 

veckan samt att det syns en markant förändring av psykisk hälsa redan vid vecka fyra och fem. 

Resultaten ökar sedan något för båda grupperna för samtliga variabler vid vecka sex. Detta 

antyder att odefinierade utomstående faktorer påverkat försökspersonernas psykiska hälsa/ohälsa 

vid sista veckan. Resultatet tyder på att interventionsgruppen mår bättre vid vecka sex än vid 

vecka ett, oavsett utomstående faktorer. 
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Under studien har graden psykisk hälsa hos interventionsgruppen gått från mild till normal för två 

av tre variabler. Depression är den variabel med lägst minskning, dock påvisas en 

graderingssänkning från mild till normal vid vecka fyra och fem Md=3 & 2 som sedan vid vecka 

sex återgår till mild Md=5,5. Poängen är dock lägre vid post-test än vid pre-test (Md=6,5) vecka 

ett. Utifrån tidigare studier och resultatet från interventionen beräknas det att det tar längre tid att 

lindra depression än stress och ångest (Chiesa, Serretti 2009). Trots den korta 

interventionsperioden urskiljs en viss minskning av graden depression och därmed har 

interventionen med mindfulness meditation lindrat psykisk ohälsa hos försökspersonerna och 

ökat graden hälsa. 

Graderingen för normal psykisk hälsa/ohälsa uppnås enligt Världshälsoorganisationen när 

"… every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal 

stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a 

contribution to her or his community." (WHO 2016) 

och det i sin tur medverkar till att individerna i större utsträckning kan nå upp till 

“ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 

sjukdom och funktionsnedsättning” (WHO 2016).    

Psykisk hälsa och hälsa är starkt sammankopplade och genom att mindfulness meditationen har 

lindrat graden av psykisk ohälsa så kommer även försökspersonerna att kunna prestera bättre i 

sina studier (Lomas, Ivtzan & Fu 2015; Chiesa, Serretti 2009) och en högre livskvalité genom 

högre nivå av hälsa och psykisk välmående uppnås. Eftersom att nivån av psykisk hälsa ökade 

hos försökspersonerna skulle kortare sektioner av mindfulness meditation kunna användas som 

behandling eller som komplement till behandling av mild till moderate(måttlig) nivå av stress, 

ångest och depression, kanske även vid allvarlig grad av ohälsa samt som prevention i 

förebyggande syfte. Mindfulness meditationen kan användas som ett billigare och mer 

lättillgängligt redskap för studenter som inte har råd, tid eller möjlighet att få hjälp av sjukvården. 

Vårt resultat överensstämmer med tidigare studier (Lomas, Ivtzan & Fu 2015; Chiesa, Serretti 

2009).  

Bonferroni-testet som genomfördes som post hoc och presenteras i resultatdelen visar att 

variabeln depression hamnar utanför signifikansnivån och resultatet för denna effekt bör därför 

ses med viss försiktighet då risken för typ ett fel är stor(Ejlertsson 2012). Vi avser ändå att 

behålla variabelns resultat som en påvisad positiv inverkan eftersom det tydligt kan urskiljas en 

effekt av meditationen från de veckovisa poängen av DASS-21 som presenteras i resultatdelen. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fysisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fysisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Social
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6. Slutsats 

 

Syftet med studien är att undersöka om 5-20 minuter daglig mindfulness meditation kan skapa 

förändring i psykisk hälsa i form av stress, ångest och depression hos universitetsstudenter enligt 

graderingen från DASS-21 enkäten. Resultatet tyder på att korta sektioner av mindfulness 

meditation kan lindra mild psykisk ohälsa då graden stress, ångest och depression minskat hos 

interventionsgruppen enligt DASS-21 enkäten från mild till normal och därmed bekräftas 

hypotesen. På grund av att kontrollgruppen inte hade någon form av “aktivitet”/placebo bör 

resultatet ses med en viss varsamhet då det är svårt att avgöra om det är mindfulness 

meditationen som medfört hälsovinsten. Utifrån resultat kan dock slutsatsen dras att 

interventionen hade en mätbar effekt inom interventionsgruppen samt att effekten är för liten för 

att vara mätbar mellan grupperna.  

Enkelheten i studiemetoden kan bidra till en bättre resursfördelning samt spara sjukvårdskapital 

eftersom korta sektioner av mindfulness meditation kan fungera som behandling och prevention 

för personer med mild psykisk ohälsa. Där med minskas trycket på den statliga hälsovården som 

kan prioritera individer med svårare problematik. Enligt tidigare studier har mindfulness 

meditationen en positiv inverkan på prestationsförmåga, vilket kan medverka till förbättrade 

studieresultat som i sin tur skapar en högre kompetensnivå och eventuellt samhällsutveckling. För 

att avgöra detta krävs vidare forskning på området genom förslagsvis längre och mer omfattande 

studier som följer studenterna ut i arbetslivet och på så vis avgöra om effekten av korta sektioner 

av mindfulness meditation eller aktiva pauser kan bidra till en ökad kompetensnivå och en bättre 

hälsa samt studera vidare bakomliggande källa till förbättringen av hälsa. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1  

Tre tabeller med veckoanalys av stress, ångest och depression 

Stress  1 2 3 4 5 6 

Interventionsgrupp        

n giltig 14 14 13 14 13 14 

 saknas 0 0 1 0 1 0 

Median (Md)  8 6.5 6 4 2 3 

Minimum  1 0 0 0 0 0 

maximum  14 14 16 12 15 11 

percentil 25th 5.75 4 1.5 2 1 1.75 

 75th 11 10 8.5 9.25 6.5 5.75 

Kontrollgrupp        

n giltig 16 14 15 15 15 16 

 saknas 0 2 1 1 1 0 

Median (Md)  6.5 6 6 5 3 4 

Minimum  0 1 0 0 0 0 

maximum  18 17 15 12 11 13 

percentil 25th 3.25 3.75 3 3 2 1 

  75th 9.75 9.5 10 8 8 6 

 

Ångest  1 2 3 4 5 6 

Interventionsgrupp        

n giltig 14 14 13 14 13 14 

 saknas 0 0 1 0 1 0 

Median (Md)  4.5 2.5 1 1 0 1 

Minimum  0 0 0 0 0 0 

maximum  11 11 7 9 10 8 

percentil 25th 1.75 0 0 0 0 0 

 75th 7.25 6 3 3.75 2 3.25 

Kontrollgrupp        

n giltig 16 14 15 15 15 16 

 saknas 0 2 1 1 1 0 

Median (Md)  3 3 3 2 2 2 

Minimum  0 0 0 0 0 0 

maximum  9 8 7 7 6 14 

percentil 25th 1 1.75 0 1 0 0.25 

  75th 4 4.25 4 3 3 4 

 



 

 

Depression  1 2  3 4 5 6 

Interventionsgrupp        

n giltig 14 14 13 14 13 14 

 saknas 0 0 1 0 1 0 

Median (Md)  6.5 5 5 3 2 5.5 

Minimum  0 0 0 0 0 0 

maximum  17 14 18 17 13 9 

percentil 25th 1.75 1 0.5 0 0 1 

 75th 11.5 11.25 11.5 9.25 10.5 7.25 

Kontrollgrupp        

n giltig 16 14 15 15 15 16 

 saknas 0 2 1 1 1 0 

Median (Md)  4.5 4 4 3 2 3 

Minimum  0 0 0 0 0 0 

maximum  9 12 17 9 8 13 

percentil 25th 2 1 0 1 1 1 

  75th 8 7.25 6 7 7 6.5 

 

  

Bilaga 2 

 

Tabell för medelvärdet av antal genomförda tillfällen och antal minuter per vecka, per 

informanterna samt medelvärde(x̄) för totalt antal tillfällen och antal minuter under 

interventionen. 

 

 

 

 

 

 

Informant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  x̄ 

medel tillfällen per 

vecka totalt 
5.8 4.4 7 6.60 6.2 6.6 3.4 5.8 6.4 7 6.2 6.2 6 6.6 6.014286 

medel minuter 

dagligen per vecka 

totalt 

13.64 13.4 9.08 13 13.99 13.6 7.904 12.89 14.25 12.02 13.21 13.57 12.796 12.8875 12.58839 



 

 

Tabeller för samtliga informanters antal genomförda tillfällen och antal minuter per vecka, 

inklusive sammanställning och medelvärde(x̄). 

 

informant 1 vecka 1 vecka 2 vecka 3 vecka 4 vecka 5  x̄ 

måndag 18.04   14.12 15.50  

tisdag 18.10 15.50 15.27 18.04 19.13  

onsdag 15.50 14.46 18.09 15.47 16.12  

torsdag 17.21 19.13 15.22  15.39  

fredag 16.20 20.02   16.20  

lördag 16.22 16.20  14.57 15.27  

söndag 15.39 18.39 16.05 16.49 16.20  

       

x̄ minuter per dag/vecka 16.66 14.81 9.23 11.24 16.25 13.638 

x̄ tillfällen per vecka 7 6 4 5 7 5.8 

 

informant 2 vecka 1 vecka 2 vecka 3 vecka 4 vecka 5  x̄ 

måndag 10 12 7 15 15  

tisdag 15 9 16 15 15  

onsdag 11 10 15 15 15  

torsdag 16 10 15 15 15  

fredag 20 8 9 15 15  

lördag 10 10 15 15 15  

söndag 16 10 15 15 15  

       

x̄ minuter per dag/vecka 14 9.85 13.14 15 15 13.398 

x̄ tillfällen per vecka 7 7 7 7 7 7 

 

 

  

informant 3 vecka 1 vecka 2 vecka 3 vecka 4 vecka 5  x̄ 

måndag 6 17  15   

tisdag 15   6   

onsdag 10  12 17   

torsdag 10  12 27   

fredag 15  17 17   

lördag 15  15 10 16  

söndag 15  17 17 17  

       

x̄ minuter per dag/vecka 12.28 2.42 10.42 15.57 4.71 9.08 

x̄ tillfällen per vecka 7 1 5 7 2 4.4 



 

informant 4 vecka 1 vecka 2 vecka 3 vecka 4 vecka 5  x̄ 

måndag 10 15 15 15 15  

tisdag 15 15 15 15 15  

onsdag 15 10 15 15 15  

torsdag 15 15 15 15 15  

fredag  15  15   

lördag 15 15  15 15  

söndag 15 15 15 15 15  

       

x̄ minuter per dag/vecka 12.14 14.28 10.71 15 12.85 12.996 

x̄ tillfällen per vecka 6 7 5 7 6 6.2 

 

informant 5 vecka 1 vecka 2 vecka 3 vecka 4 vecka 5  x̄ 

måndag  19 vet ej 15 15  

tisdag 18 18 vet ej 15 15  

onsdag 17 18 14  12  

torsdag 16 15 15 17 11  

fredag 19 vet ej 18 15 19  

lördag 15 vet ej 15 15 20  

söndag 16 vet ej 15 15 9  

       

x̄ minuter per dag/vecka 14.42   13.14 14.42 13.9933333 

x̄ tillfällen per vecka 6 7 7 6 7 6.6 

 

informant 6 vecka 1 vecka 2 vecka 3 vecka 4 vecka 5  x̄ 

måndag 18 15 16 17 16  

tisdag 16  17 15 12  

onsdag 15 15 15 15 16  

torsdag 14 15 16 18 16  

fredag 10 17 10  16  

lördag 14 16   15  

söndag 16 14 19 16 16  

       

x̄ minuter per dag/vecka 14.71 13.14 13.28 11.57 15.28 13.596 

x̄ tillfällen per vecka 7 6 6 5 7 6.2 

 

 

  

informant 7 vecka 1 vecka 2 vecka 3 vecka 4 vecka 5  x̄ 

måndag 15 15     

tisdag 18 15   15  

onsdag 17  18  18  

torsdag 20  18    

fredag 14   15   

lördag 16 15   15  

söndag 18  15    

       

x̄ minuter per dag/vecka 16.85 6.4 7.28 2.14 6.85 7.904 

x̄ tillfällen per vecka 7 3 3 1 3 3.4 



 

informant 8 vecka 1 vecka 2 vecka 3 vecka 4 vecka 5  x̄ 

måndag  15 16.49 18 17  

tisdag 15 14 17 17 15  

onsdag 15 15 15 17 12  

torsdag 15 17.36  15 15  

fredag 15  16 14 16  

lördag 15 15 16  16  

söndag 17 15.3 15    

       

x̄ minuter per dag/vecka 13.14 13.09 13.64 11.57 13 12.888 

x̄ tillfällen per vecka 6 6 6 5 6 5.8 

 

informant 9 vecka 1 vecka 2 vecka 3 vecka 4 vecka 5 Kolumn7 

måndag 15 15 16 15 15  

tisdag 16 15 15  16  

onsdag 17 16 18  15  

torsdag 18 15 15 17 14  

fredag 16 16 16 16 14  

lördag 14 17 15  16  

söndag 15 15 16 15 15  

       

x̄ minuter per dag/vecka 15.85 15.57 15.85 9 15 14.254 

x̄ tillfällen per vecka 7 7 7 4 7 6.4 

 

informant 10 vecka 1 vecka 2 vecka 3 vecka 4 vecka 5  x̄ 

måndag 9 10 16 9 11  

tisdag 10 13 15 13 10  

onsdag 9 10 10 15 10  

torsdag 15 13 13 11 15  

fredag 13 11 11 10 11  

lördag 10 12 16 11 13  

söndag 13 15 15 13 10  

       

x̄ minuter per dag/vecka 11.28 12 13.71 11.71 11.42 12.024 

x̄ tillfällen per vecka 7 7 7 7 7 7 

 

informant 11 vecka 1 vecka 2 vecka 3 vecka 4 vecka 5  x̄ 

måndag 17 11     

tisdag 9  15 15 15  

onsdag 15 17 18 14 15  

torsdag 15 16 15 17 18  

fredag 17 17 15 16 15  

lördag 15 15 15 17   

söndag 19 15 15 18 15  

       

x̄ minuter per dag/vecka 15.28 13 13.28 13.85 11.14 13.31 

x̄ tillfällen per vecka 7 6 6 6 6 6.2 

 

  



 

informant 12 vecka 1 vecka 2 vecka 3 vecka 4 vecka 5  x̄ 

måndag 19 16 15 15 15  

tisdag 17 15 15 15 15  

onsdag 18 15 15 15 15  

torsdag  15 15 15 15  

fredag 15 15 15 15 15  

lördag 15 15   15  

söndag 15 15 15  15  

       

x̄ minuter per dag/vecka 14.14 15.14 12.85 10.71 15 13.568 

x̄ tillfällen per vecka 6 7 6 5 7 6.2 

 

informant 13 vecka 1 vecka 2 vecka 3 vecka 4 vecka 5  x̄ 

måndag 17 16 16 15 14  

tisdag 16 15 5 16 16  

onsdag 15 16 15 5 8  

torsdag 17 16  18 17  

fredag 16  15 17 16  

lördag 15 17 15    

söndag 17 15  17 15  

       

x̄ minuter per dag/vecka 16.14 13.57 9.42 12.57 12.28 12.796 

x̄ tillfällen per vecka 7 6 5 6 6 6 

 

informant 14 vecka 1 vecka 2 vecka 3 vecka 4 vecka 5  x̄ 

måndag 15 6 16  12  

tisdag  6 15 vet ej 15  

onsdag 17 14 17 14 15  

torsdag 15 17 12 16 11  

fredag 17 8 18 16 14  

lördag 15 15 10 15 6  

söndag 10 13 16 16 16  

       

x̄ minuter per dag/vecka 12.71 11.28 14.85  12.71 12.8875 

x̄ tillfällen per vecka 6 7 7 6 7 6.6 
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Rekryteringsposter(kortversion) som användes vid rekrytering via sociala media och till våra 

nätverk. En längre version i Powerpoint format användes vid rekrytering av universitetsklasser 

 

 

 

 


