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Andningsankaret - förtöjningen i nuet? 

Effekt av en kort mindfulness-intervention på grad av mindfulness och affekt  

 

 

 

Sammanfattning 

 

Den befintliga forskningen kring mindfulness har fokuserat på längre 

interventioner och visar att mindfulness-förmåga går att träna upp, 

samt ger effekt på affekt. Denna studies syfte var att undersöka hur 

övningen andningsankaret påverkar grad av mindfulness samt positiv 

och negativ affekt. Studien var en multiple baseline across subjects 

design med sju deltagare utan egen bedömd psykisk ohälsa. 

Försökspersonerna instruerades att genomföra mindfulness-övningen 

andningsankaret dagligen i fyra veckors tid. Deltagande i 

interventionen var förknippat med högre grad av mindfulness samt ett 

mönster i negativ affekt där denna ökade strax efter införandet av 

interventionen för att sedan minska. Eftersom interventionen inte var 

tillräcklig för positiv effekt på affekt rekommenderas fortsatta studier 

där mer betoning på icke-dömande samt längre träningstid läggs till. 

 

Nyckelord: andningsankaret, egenträning, mindfulness, positiv och 

negativ affekt. 
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Abstract 

 

Previous research on mindfulness has focused on longer training 

programs. It shows that mindfulness is a skill that increases with 

practice, and that mindfulness training shows positive outcomes in 

terms of affect. The aim of the current study was to examine the 

impact of an exercise in “Mindful breathing” on mindfulness and 

affect. A multiple baseline across subjects design was used. The seven 

participants were asked to practice a breathing-exercise daily for four 

weeks. Participation in the intervention was associated with higher 

levels of mindfulness, and a pattern in negative affect of an initial 

increase that later decreases. Further studies are required, and an 

emphasis on non-judging and longer time of practice are 

recommended. 

 

Key words: Mindful breathing, at home practice, positive and negative 

affect. 
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Andningsankaret – förtöjningen i nuet? 

Effekt av en kort mindfulness-intervention på grad av mindfulness och affekt 

Att må bra och att vara lycklig är något som många människor värderar högt (Diener, Suh, 

Smith, & Shau, 1995; ref i Lyubormirsky, Sheldon, & Schkade, 2005; Triandis, Bontempo, 

Leung, & Hui, 1990; ref i Lyubormirsky et al., 2005), trots det har psykologisk forskning främst 

fokuserat på symtom och symtomlindring och inte så mycket på hur vägen till lycka ser ut 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Lycka och subjektivt välbefinnande används synonymt 

och definieras som hög livstillfredsställelse, hög frekvens av positiv affekt och låg frekvens av 

negativ affekt (Lyubormirsky et al., 2005).  

Korrelationer mellan lycka och framgång har upptäckts inom alla stora livsdomäner och 

tidigare forskning har föreslagit att det är framgången som gör människor lyckliga (för översikt, 

Lyubomirsky, King, & Diener, 2005). Lyubormirsky et al. (2005) menar att sambandet mellan 

subjektivt välbefinnande och positivt utfall skulle kunna fungera åt båda håll. Detta innebär att 

den långvariga lyckan och de tillfälliga positiva sinnestämningarna också skulle kunna orsaka 

framgången, eftersom lycka har setts föregå tillfredställande relationer, produktivt arbete, fysisk 

och psykisk hälsa. Lyckliga människor tenderar också att ägna sig mer åt volontärarbete, ha mer 

positivt beteende på arbetsplatsen och andra önskvärda egenskaper (Diener, Lucas, & Oishi, 

2005).  

Vid sammanställning av tidigare forskning har det förslagits att tre faktorer tycks 

påverka vår lyckonivå. Ungefär 50 % av populationens variation tycks förklaras av genetiska 

orsaker, 10 % av yttre omständigheter och 40 % av eget beteende. Eftersom så stor del som 40 % 

beror på vad individen gör och hur hon tänker, så finns det stora möjligheter för individen att 



Andningsankaret [6] 
 

själv påverka sin nivå av lycka och även få denna känsla att bestå (Lyubomirsky, Sheldon, & 

Schkade, 2005).  

The Broaden- and Build Theory 

En teoretisk modell som förklarar varför positiva känslor ökar vårt välbefinnande är The 

Broaden- and Build Theory (Fredrickson, 1998). Fredrickson menar att negativa känslor minskar 

vår tanke- och beteenderepertoar för att på så sätt öka vår förmåga att agera fort och fatta snabba 

beslut. Ur ett evolutionärt perspektiv bidrar detta till människans överlevnadsförmåga. Positiva 

känslor (till exempel glädje, intresse och belåtenhet) ökar istället människans tanke - och 

beteenderepertoar vilket i sin tur bidrar till att individens fysiska, intellektuella och sociala 

resurser utvecklas. Till exempel gör den positiva känslan glädje att vi blir lekfulla och inställda 

på lek. Leken i sin tur gör att vi tränar vår fysiska, kognitiva och sociala förmåga (för översikt, 

Fredrickson, 1998; Fredrickson, 2000). Förutom detta föreslår Fredrickson att positiva känslor 

spelar en viktig roll i emotionsreglering, det vill säga att de positiva känslorna tar bort den 

kvardröjande effekten av negativa känslor. Studier har visat att positiva känslor (uppsluppenhet 

och belåtenhet) kan påskynda återhämtningen från den kardiovaskulära respons som ett negativt 

stimuli väckt (Fredrickson & Levenson, 1998). Vidare menar Fredrickson (2001) att genom att 

individen upplever positiva känslor och utvecklar sina resurser, är det mer troligt för denne att 

uppleva positiva känslor vid ett senare tillfälle och därmed kunna utveckla sina resurser ännu 

mer. Hon föreslår att det blir en uppåtgående spiral mot ett bättre emotionellt välbefinnande. 

Med andra ord tillför positiva känslor inte bara ett behagligt tillstånd för stunden, utan det är 

även till gagn för individen på längre sikt i och med att individen utvecklar de ovan nämna 

resurserna.  
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Det är önskvärt att hitta metoder för individen att utveckla dessa resurser, och då grad 

av mindfulness har setts korrelera positivt med positiv affekt skulle övningar i mindfulness 

kunna vara en sådan metod (Brown & Ryan, 2003). 

Mindfulness 

Mindfulness är ett förvetenskapligt begrepp och ännu finns ingen konsensus inom forskningen 

om hur mindfulness ska definieras (Davidson, 2010). En definition av mindfulness är: ” […] full 

attention to, and awareness of, the internal and external experience of the present moment. […] 

this awareness is employed equanimously, in that whatever arises is acknowledged and 

examined without judgement, elaboration, or reaction.” (Chambers, Chuen Yee Lo & Allen, 

2008, s. 304). Mindfulness har sitt ursprung i buddhismen och har blivit mer och mer populärt de 

senaste åren. Mer forskning och fler nya böcker om ämnet har tillkommit och likaså har 

användandet av mindfulness i olika psykologiska behandlingar ökat (Baer, 2003; Brown, Ryan, 

& Creswell, 2007). Behandlingar där mindfulness finns med som en komponent är till exempel 

Mindfulness-based stress reduction, Mindfulness-based cognitive therapy, Dialektisk 

beteendeterapi, Acceptance and commitment therapy och Relapse prevention (Baer, 2003; 

Brown et al., 2007).  En persons grad av mindfulness antas kunna öka genom övning (Brown & 

Ryan, 2003). 

Baer et al. (2008) operationaliserar mindfulness som bestående av fem olika aspekter 

och det är den operationaliseringen som använts i vår studie. Aspekterna är: 

 Observe - Att observera inre och yttre upplevelser med hjälp av hörsel, känsel, syn, lukt 

och smak. 

 Describe - Att beskriva och sätta ord på det som observeras. 

 Non-judging - Att inte värdera inre upplevelser.  
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 Awareness- Att handla medvetet och uppmärksamt, vilket innebär att vara närvarande i 

det aktuella ögonblicket. 

 Non-reactivity - Att låta tankar, känslor och impulser komma och gå, utan att bli uppfylld 

och svepas med av dem.   

Tidigare forskning har visat att grad av mindfulness korrelerar positivt med flera mått på 

välmående som till exempel positiv affekt, vitalitet, livstillfredsställelse, självkänsla och 

optimism och negativt med neuroticism, ångest, depression och negativ affekt (Brown & Ryan, 

2003). Vidare har studier visat att mindfulness är en effektiv metod för bland annat 

smärthantering (Kabat- Zinn, Lipworth & Burney, 1985; ref. i Sears & Kraus, 2009) och att 

förhindra återfall i depression (Ma & Teasdale, 2004). 

Mindfulness definieras och mäts olika mellan olika studier. Ibland ses det som ett 

varaktigt karaktärsdrag (trait) och ibland mer som ett kortare tillstånd som en person kan vara i 

(state) (Davidson, 2010). Både trait-mindfulness och state-mindfulness har setts ha ett negativt 

samband med negativ affekt, i frekvens och intensitet, samt ett positivt samband med autonomi. 

State-mindfulness korrelerar dessutom positivt med högre intensitet och frekvens i positiv affekt 

(Brown & Ryan, 2003). Grad av mindfulness har visat sig korrelera positivt med förmågan att 

vara medveten om sina emotioner samt att reglera och acceptera dessa. Forskningsresultaten 

tyder även på att hög grad av mindfulness ger en ökad förmåga att återhämta sig från obehagliga 

sinnestillstånd (Brown et al., 2007). Vid studie av en icke-klinisk population sågs att personernas 

förmåga till emotionsreglering och egen skattad grad av mindfulness förklarade varians i 

ångestsymtom. Individer med generaliserad ångest rapporterade lägre grad av mindfulness än 

personer utan ångest (Roemer et al. 2009). Davidson et al. (2003) visar att friska försökspersoner 

får en ökad aktivitet i vänster hjärnhalva efter deltagande i en mindfulness-intervention. Ökad 
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aktivitet i detta område är kopplat till minskad ångest och minskad negativ affekt samt ökad 

positiv affekt. Resultatet i denna studie styrker annan forskning som visar att mindfulness 

korrelerar positivt med positiv affekt och negativt med negativ affekt. Samma studie visar även 

att mindfulness tycks ha en positiv inverkan på immunsystemet. Davidson et al., (2003) påpekar 

dock att ytterligare studier behövs för att styrka dessa slutsatser.  

En förklaring till varför mindfulness skulle kunna öka individens välbefinnande är att 

det ger en hög kvalitet på här- och nu-upplevelser. Det har till exempel visat sig att personer som 

äter choklad och är uppmärksamma på sinnesupplevelsen rapporterar mer njutning än de som 

äter choklad och samtidigt utför en annan distraherande uppgift (LeBel & Dubé, 2001; ref. i 

Brown & Ryan, 2003). I och med att forskning alltmer styrker att mindfulness är gynnsamt för 

många olika problem börjar intresset nu rikta sig mot att identifiera de mekanismer som gör 

mindfulness verksamt. 

Verksamma mekanismer i mindfulness 

Nedan följer en beskrivningen av föreslagna verksamma mekanismer i mindfulness. Det bör 

dock framhållas att forskningen på området fortfarande är förhållandevis ny och relativt 

spekulativ (Chambers, Gullone, & Allen, 2009).  

Exponering 

I mindfulness ska tankar, känslor och sensationer ses precis som de är utan att det görs 

ansträngningar att förändra eller undvika dem. Detta kan leda till desensibilisering, mindre 

emotionell reaktivitet och att personen har lättare för att utsätta sig för och tolerera obehagliga 

tillstånd (Borcovec, 2002; ref. i Brown et al. 2007; Baer, 2003). Denna frivilliga exponering för 

till exempel obehagliga tankar och känslor kan göra att nya mer funktionella responser lärs in. 

Med tiden blir dessa responser mer dominanta och personen kan till exempel se att tankar bara är 
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tankar och att känslor klingar av utan att personen behöver agera på dessa (Lynch, Chapman, 

Rosenthal, Kuo, & Linehan, 2006; Brown et al., 2007). 

Kognitiv förändring 

Många författare har uppmärksammat den kognitiva förändring som mindfulness antas ge (Baer, 

2003; Brown et al., 2007; Shapiro, Carlson, Astin, & Freedman, 2006). 

Shapiro et al. (2006) menar att utövandet av mindfulness leder till att individen ser inre och yttre 

upplevelser på ett annorlunda sätt än tidigare. Författarna benämner detta nya perspektivtagande 

som repercieving. Innebörden är att personen observerar sina tankar och känslor istället för att 

vara ett med dessa. Det gör att personen blir medveten om tankarna och känslorna på ett klarare 

och mer objektivt sätt. Personen gör det som tidigare varit ett subjekt till ett objekt och utvecklar 

och stärker sitt ”observerande jag”. Detta förhållningssätt som alltså utvecklas och underlättas av 

mindfulness leder inte till att personen blir avskärmad och distanserad från sina upplevelser. 

Istället kan individen vara närmare sina upplevelser i det aktuella ögonblicket och se det som 

verkligen är (Shapiro et al., 2006). 

En del i mindfulness är alltså att kunna observera samt att inte värdera sina tankar och 

känslor och även se att dessa inte nödvändigtvis behöver vara en exakt avbild av verkligheten. 

Denna insikt är hälsofrämjande eftersom det hindrar individen från automatiska, vanemässiga 

tankemönster som till exempel grubbel (ruminering) och tvångstankar (Brown et al. 2007) och 

hjälper även till att förhindra flykt- och undvikandebeteenden (Baer, 2003). 

Självreglering 

Ett flertal författare har påpekat att mindfulness ökar individens förmåga att hantera svåra 

situationer (Baer, 2003). Genom självobservation och beskrivande av det som sker kan personen 

reglera sitt beteende och sina känslor, eftersom individen får en ökad medvetenhet om interna 
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och externa stimuli. Det blir tydligare för personen att se vilka konsekvenser ett beteende kan 

leda till och även lättare att se vilka handlingsalternativ som kan vara lämpliga i situationen. 

Individen kan välja bland fler alternativa beteenden och denna flexibilitet hjälper till att minska 

negativa automatiska tankar, vanor och ohälsosamma beteendemönster. (Baer, 2003; Brown et 

al., 2007; Ryan & Deci, 2000; ref. i Brown & Ryan, 2003).   

Avslappning 

Det primära syftet med mindfulness är inte att slappna av i till exempel spända kroppsdelar utan 

att istället observera vad som händer i kroppen utan att döma eller försöka förändra något. 

Kopplingen mellan mindfulness och avslappningstekniker är dock komplex och en hypotes är att 

många av de positiva hälsoeffekter som setts efter mindfulness-träning skulle kunna bero på att 

individen blir just avslappnad (Baer, 2003). Jain et al. (2007) har i en studie jämfört avslappning 

med en kort mindfulness-intervention och drar slutsatsen att både mindfulness- och 

avslappningsinterventioner minskar psykologiskt lidande och ökar positiv sinnesstämning. Även 

då båda interventionerna gav effekt på positiv sinnesstämning var effekten större av mindfulness 

än av avslappning. Specifikt för mindfulness-interventionen var att ältande och distraherande 

tankar och beteenden som associeras med depression minskade. Detta föreslås vara en verksam 

mekanism som gör att mindfulness bidrar till minskat psykologiskt lidande (Jain et al., 2007).  

Acceptans 

Acceptans i den bemärkelsen att personen upplever känslor, tankar och kroppsliga sensationer 

precis som de är utan att försöka undvika eller förändra sina upplevelser är en av grunderna i 

mindfulness (Kabat-Zinn, 1990 ref. i Baer, 2003). Undvikande, flykt eller andra sätt att inte 

utsätta sig för sina obehagliga känslor kan många gånger bli en dysfunktionell copingstrategi. 

Mindfulness-träning tycks vara ett sätt att lära sig färdigheter i acceptans (Baer, 2003). 
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Tillämpning av korta interventioner 

Mindfulness-based stress reduction (MBSR), utvecklades av Kabat-Zinn (Carmody & Baer, 

2009) och är ett program bestående av 26 timmar i grupp. Tanken med längden på programmet 

är att det tar tid för deltagarna att förstå hur självreglering genom mindfulness går till, och sedan 

utveckla och bli självständig i sitt utövande (Kabat-Zinn, 1982; ref. i Carmody & Baer, 2009). 

Carmody & Baer (2009) menar att eftersom tidsengagemanget som krävs av deltagarna är stort, 

påverkar detta vilka som kan delta i den typen av program. De tänker att ett kortare program 

möjliggör deltagande för personer som annars inte skulle kunna delta. Få studier har undersökt 

effektiviteten hos kortare mindfulness-program. I en översikt av 30 MBSR-program där längden 

på programmen varierats upptäcktes ingen signifikant korrelation mellan tiden deltagarna 

spenderat i klassrummet och programmets effektivitet. Detta talar för att även kortare 

mindfulness-interventioner kan ha effekt (Carmody & Baer, 2009).  

För att studera om kortare mindfulness-övningar fungerar som en introduktion till 

mindfulness-träning har ett strukturerat mindfulness-program bestående av 10 minuters daglig 

träning i grupp under fyra veckor undersökts (Moore, 2008). Under interventionen tränade 

deltagarna ungefär sju minuter per tillfälle under tystnad. En signifikant skillnad i deltagarnas 

förmåga att observera sina inre upplevelser innan och efter interventionen upptäcktes. Resultaten 

stödjer inte förändring på andra aspekter av mindfulness, och författaren drar slutsatsen att hur 

länge och hur frekvent mindfulness behöver tränas bör studeras vidare (Moore, 2008). Arche & 

Craske (2006) har undersökt en 15 minuter lång andningsövning, vilken var en omarbetad 

version av Kabat-Zinns sittande meditation. Personer utan tidigare erfarenhet av mindfulness fick 

titta på positiva, neutrala och negativa diabilder. Sedan genomfördes antingen den fokuserade 

andningsövningen, en ofokuserad övning, eller så blev de uppmanade att oroa sig. Efter 
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övningen fick deltagarna återigen titta på positiva, negativa och neutrala diabilder. Mindfulness-

gruppen beskrev lägre negativ affekt än de andra grupperna efter övningen och de var också mer 

villiga att titta på de negativa bilderna (Arch & Craske, 2006). Utifrån detta tänker sig författarna 

att gruppen som gjorde mindfulness-övningen har ett mer funktionellt sätt att svara på negativa 

stimuli, något som stämmer överens med teorin om mindfulness som hjälp till emotionsreglering. 

I en liknande studie visade försökspersoner som gjorde en mindfulness-övning en större ökning i 

positiv affekt än kontrollgruppen (Erisman & Roemer, 2010). 

Daglig hemma-träning 

Regelbundet, dagligt utövande av mindfulness ses som en av de viktigaste delarna i olika 

mindfulness-program (Vettese, Toneatto, Stea, Nguyen, & Wang, 2009). Vid en sammanfattning 

av forskning på hemma-träningens roll i mindfulness-program visade 54% av studierna på visst 

stöd för sambandet mellan att ha tränat hemma och resultat, medan 45.8% av studierna inte 

visade på något samband (Vettese et al., 2009). Dessa resultat visar att dagligt utövande av 

mindfulness bör studeras vidare.  

Mindfulness-meditation 

Det finns många olika typer av meditation och således finns det även många olika definitioner av 

vad meditation är. Gemensamt för dessa är att meditation ses som ett sätt att träna sin 

uppmärksamhet. Walsh & Shapiro (2006) föreslår följande definition: ”The term meditation 

refers to a family of self-regulation practices that focus on training attention and awareness in 

order to bring mental processes under greater voluntary control and thereby foster general 

mental well-being and development and/or specific capacities such as calm, clarity, and 

concentration” (s. 229). 
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De meditationsformer som är mest beforskade är mindfulness-meditation och 

Transcendental Meditation (TM). TM är en meditationsform där utövaren riktar sin 

uppmärksamhet mot ett externt eller internt objekt och försöker minimera intryck från andra 

stimuli (Tacón, Caldera, & Ronaghan, 2004). I mindfulness-meditation ska utövaren däremot 

vara öppen för och observera det som sker, i motsats till att försöka stänga ute intryck. I 

mindfulness krävs precis som i TM eller andra former av meditation koncentration och 

fokusering men utövaren följer ett rörligt snarare än ett fast mål. I mindfulness följer utövaren en 

process, till exempel sin uppmärksamhet, istället för att fokusera på ett enda objekt. Med andra 

ord kontrollerar utövaren mindre vad fokus ligger på och inriktar sig mer på hur fokuseringen tar 

sig uttryck (Olendzki, 2009). 

Andningsankaret 

Andningen är något som påverkas av vår sinnesstämning. Den blir till exempel lätt ytlig och 

snabb då vi är arga, oroliga och stressade. Bien & Didonna (2009) menar att vi kan lugna ner 

andningen genom att endast observera den, och att medveten andning skickar budskapet till 

hjärnan att den inte behöver oroa sig. I mindfulness-övningen andningsankaret fokuserar 

utövaren på den egna andningen, vilket är grundläggande för många mindfulness-övningar. Det 

går till så att utövaren observerar hur luften går in och ut ur kroppen. När tankarna far i väg förs 

uppmärksamheten vänligt men bestämt tillbaka till den egna andningen. Utövaren bör inte 

försöka identifiera tankarna, förstå innehållet, ifrågasätta dem eller ändra dem, utan endast notera 

tankarna. Ett av målen är att öka acceptansen av att tankarna distraherar fokuseringen på 

andningen. Mindfulness rörande andningen (mindfulness of breathing) syftar till att genom 

repetition göra utövaren medveten om den egna uppmärksamheten (Bien & Didonna, 2009). 

Meditation med fokus på andningen är en enkel övning i mindfulness och kan vara lika effektivt 

som mer avancerade övningar (Kabat-Zinn, 1990).  
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Avgränsning mot tidigare forskning samt varför denna studie behövs 

40 % av vår lyckonivå antas vara påverkbar genom eget beteenden och därför finns det goda 

möjligheter för individen att själv påverka sitt välbefinnande (Lyubomirsky et al., 2005). Då 

mindfulness har visats påverka affekt, välbefinnande samt psykisk och fysisk hälsa föreslås detta 

vara ett sätt att öka lyckonivån. Mindfulness är dock ett förhållandevis nytt forskningsområde 

och tidigare studier av mindfulness rör främst längre behandlingsprogram för stress eller 

depression. En fråga som inte är besvarad är hur mycket mindfulness-utövning som behövs för 

att ge positiva effekter (Williams, 2010). Tidigare forskning på mindfulness fokuserar främst på 

populationer med svårigheter, men mindfulness tycks även vara bra för individer som inte bara 

vill hantera specifika psykiska problem utan även öka sitt generella välbefinnande (Khong & 

Mruk, 2009). Det finns dock få studier som undersökt om kortare interventioner förbättrar 

välbefinnandet hos ”vanligt” folk och därför behövs fler studier av detta. Få studier har 

undersökt om personer kan lära sig mindfulness genom att praktisera detta hemma på egen hand. 

Detta är relevant att undersöka eftersom det till exempel finns många självhjälpsböcker och 

program (Schenström, 2007; Holmer, 2009) där det förutsätts att hemma-träning ger resultat.  

Då de flesta studier undersöker hela program behövs studier för att urskilja vilka olika 

aktiva komponenter som finns med i en mindfulness-intervention (Shapiro et al., 2006). 

Andningsankaret är endast en del av träningen i förmågan att vara medvetet närvarande och i 

många mindfulness-program används flera övningar (Baer, 2003). Det är därför intressant att 

studera om utövning av endast andningankaret påverkar personers grad av mindfulness.  

Som ovan påvisat finns det luckor i kunskapsläget, och studier som undersöker korta 

mindfulness-interventioner i ett icke-kliniskt urval behövs. Något annat som den aktuella studien 
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tillför till forskningsläget är kunskap om nyttan av att på egen hand utöva en övning i 

mindfulness hemma.  

Att den övning som valts är just andningsankaret beror på att fokus på den egna 

andningen är centralt i mindfulness-utövning (Kabat-Zinn, 1990). Övningen är även lik övningar 

som används i tidigare studier och kortare övningar av samma typ har setts ha effekt på affekt 

och emotionell reglering (Arch & Craske, 2006; Erisman & Roemer, 2010).  

Studiens syfte 

Syftet med denna studie är att 

1. undersöka om mindfulnessövningen andningsankaret påverkar försökspersonernas grad 

av mindfulness, som det definieras och mäts enligt Five Facets of Mindfulness 

Questionnaire, vid egenträning under fyra veckors tid. 

2. undersöka om ovanstående intervention har effekt på positiv och negativ affekt. 

 

Metod 

Design 

Studien har en multiple baseline across subjects design. Effekterna av interventionen jämförs 

med mätningar från en baslinje och försökspersonen agerar således som sin egen kontroll. 

Upprepade mätningar genomförs under både baslinjefasen och interventionen. Baslinjen används 

för att utreda hur beroendevariabeln ser ut samt ge information om hur variabeln kan tänkas 

förändras den närmsta framtiden (Kazdin, 2003). Med denna design minskar hoten mot den 

interna validiteten. Den använda designen gör att eventuella slutsatser om orsak till förändring är 

mer säkra än vid andra typer av single subject designs (Krishef, 1991). I denna studie används tre 

olika längder på baslinjerna och försökspersonerna påbörjar interventionsfasen vid tre olika 
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tidpunkter. Den oberoende variabeln i denna studie är att på egen hand göra mindfulness-

övningen andningsankaret och de beroende variablerna är grad av mindfulness samt positiv och 

negativ affekt. 

Försökspersoner 

Försökspersonerna rekryterades genom anslag på Örebro Universitet. Personer som var nyfikna 

att prova mindfulness-meditation söktes, och personerna informerades om den bedömda 

tidsåtgången för deltagandet. Kriterier för att exkluderas från deltagande i studien var ålder under 

18 år, upplevd psykisk ohälsa, pågående behandling för psykiska problem, tidigare praktisering 

av mindfulness samt regelbunden meditationsutövning. En person som anmälde intresse för 

deltagande exkluderades. 

Försökspersonerna i studien var studenter på Örebro Universitet, 5 män och 3 kvinnor i 

åldern 20-31 år (medel=25). Könsfördelningen och åldersspannet uppstod slumpmässigt. En av 

försökspersonerna avbröt deltagandet i studien drygt en vecka efter interventionens start. Kvar 

blev således sju personer, fyra män och tre kvinnor .  

Etiska överväganden 

Försökspersonerna informerades om studiens övergripande syfte, deras uppgift, frivilligt 

deltagande, rätt att avbryta deltagandet, att materialet avidentifieras och endast används till den 

här studien samt att materialet förstörs efter studiens avslutande. Informationen gavs både 

muntligt och skriftligt. Informerat samtycke har inhämtats skriftligt (bilaga 1). 

I det fallet där en person exkluderades från deltagande i studien erbjöds denne 

introduktion samt den CD-skiva med andningsankaret som användes i studien. 
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Material 

Materialet som användes i studien var en screeningsintervju, skriftlig information om 

mindfulness (bilaga 2), en CD-skiva med mindfulness-övningen andningsankaret (Schenström, 

2007) samt de använda mätinstrumenten. Utöver CD-skivan som försökspersonerna erhöll, 

utgick ingen ersättning.  

Mätinstrument 

Grad av mindfulness 

The Five Facet Mindfulness Questionnaire, FFMQ, används för att mäta personens förmåga att 

vara medvetet närvarande i vardagen (Baer, Smith, Hopkins, Kritemeyer, & Toney, 2006). Den 

översatta och bearbetade versionen, FFMQ_SWE (bilaga 3) som använts i studien består av 29 

items (Lilja et al., 2010). Ett exempel på item är ”när jag går, lägger jag med avsikt märke till 

hur det känns att röra kroppen”. Påståenden skattas på en fem-gradig Likert-skala; aldrig/nästan 

aldrig = 1, sällan = 2, ibland = 3, ofta = 4, alltid = 5. Högre poäng tyder således på en högre grad 

av mindfulness. FFMQ är utvecklat utifrån analyser av flera självskattningsformulär som mäter 

förmåga att vara medvetet närvarande i vardagen (the Mindful Attention Awareness Scale 

(MAAS), the Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS), the Cognitive and Affective 

Mindfulness Scale (CAMS) samt the Mindfulness Questionnaire (MQ) (Baer et al., 2006). 

Formulären har goda psykometriska egenskaper (Baer et al., 2008; Lilja et al., 2010). 

Faktoranalyser av items från dessa formulär har visat fem olika separata men relaterade 

komponenter av mindfulness. Dessa är att beskriva, att observera, att handla medvetet, att inte 

döma sina inre upplevelser samt att inte vara reaktiv på sina inre upplevelser (Baer et al. 2006). 

Den interna konsistensen för The Five Facet Mindfulness Questionnaire är .75- .91 alfa-

koefficienter (Baer et al., 2006) och det finns bra stöd för begreppsvaliditeten hos formuläret 
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(Baer et al., 2008). FFMQ är utformat utifrån ett studentsample med liten tidigare erfarenhet av 

meditation (Baer et al., 2006). Lilja et al. (2010) drar slutsatsen att den svenska versionen av 

FFMQ är ett bra mått på mindfulness i en svensk population, samt att även denna version har hög 

reliabilitet, begreppsvaliditet och intern konsistens.  

Positiv och negativ affekt 

The Positive and Negative Affect Schedule, PANAS (bilaga 4), mäter affekt på två dimensioner 

(Watson, Clark, & Tellegen, 1988). Skalan för positiv affekt mäter hur entusiastisk, aktiv och 

alert en person känner sig, medan skalan för negativ affekt mäter personens upplevelse av 

känslomässig smärta och obehagliga känslor. Höga poäng på PA innebär en högre skattad positiv 

affekt, medan låga poäng på NA innebär lugn, och därmed lägre negativ affekt. Skalorna består 

av 10 påståenden vardera, och skattas på en fem-gradig Likert-skala; något/inte alls= 1, i låg 

grad= 2, i någon grad= 3, i ganska hög grad= 4, i mycket hög grad= 5. PANAS kan användas 

med varierande tidsangivelser och i studien är tidangivelsen ”de senaste 24 timmarna” använd. 

Den interna konsistensen för tidsangivelsen ”idag” är .90 för PA och .87 för NA. Reliabiliteten 

för PANAS skiljer sig inte nämnvärt beroende på vilken tidsangivelse som används. Test-retest 

reliabiliteten för tidsangivelsen ”idag” är .47 respektive .39. PANAS anses vara känsligt för 

förändringar i sinnesstämning vid sådan tidsangivelse (Watson et al., 1988) samt ett validt mått 

på affekt (Crawford & Henry, 2004).  

Följsamhet 

För att undersöka den faktiska träningsmängden fick försökspersonerna dagligen besvara med 

”ja” eller ”nej” om de hade lyssnat på övningen (formell träning) samt träningslängd i minuter. 

De fick även ange huruvida de hade tränat på andningsankaret i övriga vardagliga situationer 

(informell träning) med ”ja” eller ”nej” samt denna tränings längd i minuter.  
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Procedur 

De första åtta personerna som anmälde sig till studien kontaktades per telefon för att få 

information om studien samt att genomgå en screeningsintervju. Efter intervjun följde 

ställningstagande till huruvida personerna uppfyllde kriterierna för deltagande i studien. En av 

personerna exkluderades från studien på grund av pågående behandling med psykofarmaka, 

varefter ytterligare en person genomgick screeningsintervjun. De åtta försökspersonerna 

blockrandomiserades genom lottning till tre olika baslinjelängder, sju, tio eller 14 dagar.  Tre 

fick sju dagars baslinje, tre fick tio dagars baslinje och två fick baslinjelängder på 14 dagar. 

Personen som senare avbröt deltagandet i studien hade blivit randomiserad till en baslinje på tio 

dagar. Försökspersonerna meddelades att de inkluderats i studien, gavs information om ifyllande 

av baslinjemätningarna samt en tid för introduktionsträffen bokades in. Baslinjeformulären och 

blanketter för samtycke om deltagande skickades ut.  Försökspersonerna med baslinjer på sju och 

tio dagar ombads att ta med sig baslinjeformulären till introduktionsträffen. Försökspersonerna 

med baslinjer på 14 dagar uppmanades att skicka in den första veckans baslinjeformulär, samt att 

ta med sig resterande formulär till introduktionsträffen. 

Introduktionsträffarna genomfördes enskilt och leddes av en av författarna så att 

informationen skulle bli så standardiserad som möjligt. Syftet med den teoretiska introduktionen 

var att underlätta deltagarnas träning, samt motivera dem till deltagande i studien. 

Under introduktionsträffen fick försökspersonerna information, både muntligt och 

skriftligt, om vad mindfulness är. Denna byggde på de fem aspekterna beskrivna av Baer et al. 

(2006). De fick lyssna på övningen och gavs information om ifyllandet av 

självskattningsformulären. Försökspersonerna instruerades att utöva andningsankaret till CD-

skivan i 19 minuter dagligen under fyra veckor (formell träning). De rekommenderades även att 
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använda övningen i vardagliga situationer (informell träning). Ingen särskild 

tidsrekommendation för den informella träningen gavs. Introduktionsträffen tog ungefär 45 

minuter och hölls på Örebro Universitet. Introduktionsträffen genomfördes på interventionens 

första dag. En gång i veckan påmindes deltagarna genom sms eller e-mail att skicka in 

formulären.  

Mätprocedur 

Försökspersonerna fick baslinjeformulären per post och samtliga började fylla i dem vid samma 

tidpunkt. De mått som användes till baslinjen var FFMQ och PANAS. Försökspersonerna med 

baslinje på sju dagar fyllde i FFMQ första och sjunde dagen. Försökspersonerna med baslinjer på 

tio dagar fyllde i FFMQ första, sjunde och tionde dagen. Personerna med baslinjer på 14 dagar 

fyllde i FFMQ första, sjunde och fjortonde dagen. Samtliga fyllde i PANAS dagligen och 

uppmanades att fylla i formuläret samma tid på dygnet varje dag för att undvika tidspåverkan. 

Under interventionen fyllde försökspersonerna i PANAS dagligen och angav då även 

hur många minuter de tränat. De uppmanades att fylla i PANAS samma tid som under 

baslinjemätningarna, dock inte direkt efter att de lyssnat på övningen. Försökspersonerna fyllde i 

FFMQ en gång i veckan och skickade in formulären veckovis.  

Intervention 

Interventionen bestod av mindfulness-meditationen andningsankaret. Den version av 

andningsankaret som har använts i vår studie är inläst på CD-skiva av Ola Schenström (2007). 

Övningen består av både en guidad meditation (ca 9 minuter) och ett tyst spår med två 

klockringningar (ca 10 minuter) där lyssnaren uppmanas att träna på egen hand. Under den 

guidade delen får lyssnaren höra att andningsankaret är en central övning inom mindfulness, att 

övningen kan användas var och när som helst och att den kan användas för att träna 
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koncentrationsförmåga. Lyssnaren uppmanas att följa sin andning och känna efter var i kroppen 

andningen känns. Sedan instrueras lyssnaren att låta tankar, ljud och kroppsliga sensationer vara 

i bakgrunden och den kroppsliga sensationen av att andas i förgrunden. Lyssnaren råds att inte 

göra något åt andningen utan att endast observera hur andetaget går in och ut ur genom kroppen. 

Om uppmärksamheten drar iväg på grund av till exempel olika tankar uppmanas lyssnaren att 

föra tillbaka uppmärksamheten till andningen. Det sägs även på skivan att det inte gör något om 

inte koncentrationen kan hållas hela tiden eftersom det är det som är övningen; att 

uppmärksamma tankarna och sedan föra tillbaka fokus (Schenström, 2007).   

Databearbetning 

Den huvudsakliga metoden för att analysera data i en single subject design är att använda visuell 

analys (Krishef, 1991; Kazdin, 2003). Som en del av den visuella analysen och i linje med 

Kazdins (2003) rekommendationer analyseras datan i denna studie genom en jämförelse mellan 

baslinjernas medelvärde och medelvärdet av interventionens tre sista veckor. Vidare jämförs 

baslinjernas medelvärde med sista mättillfället. I texten används ”interventionsfasen” synonymt 

med ”interventionens tre sista veckor”. Samtliga värden har avrundats till heltal. Variabiliteten i 

både positiv och negativ affekt var stor hos de flesta deltagarna. För PANAS har därför de 

dagliga mätningarna sammanfattats veckovis under interventionsfasen för att förenkla den 

visuella analysen. Baslinjevärdena har slagits samman till två medelvärden oavsett baslinjens 

längd.  
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Resultat 

Antal träningstimmar 

En grundläggande fråga är om deltagarna har uppnått den rekommenderade träningsnivån. I 

tabell 1 syns att försökspersonernas följsamhet till interventionen har varit enligt 

rekommendationen. Deltagarna har tränat mellan 15 och 22 minuter per dag i snitt (formell+ 

informell träning). Av den totala träningstiden för samtliga deltagare utgörs 89% av formell 

träning. 

Tabell 1 

Försökspersonernas totala träningstid (formell och informell träning) samt snitt per dag.  

 Total träningstid 

(minuter) 

Snitt per dag  

(hela minuter) 

Person 1 572 20 

Person 2 618 22 

Person 3 420 15 

Person 4 590 21 

Person 5 506 18 

Person 6 446 16 

Person 7 566 20 

 

Grad av mindfulness 

FFMQ är en ny skala och saknar normvärden. Ökning i poäng visar ökning i grad av mindfulness 

i enlighet med skalans definition . Figur 1 visar resultaten grafiskt. Där syns att när baslinjens 

medelvärde jämförs med medelvärdet för de tre sista interventionsveckorna ökar fem personer 

(person 1, 2, 3, 4 och 7) sin grad av mindfulness. För samtliga är ökningen över spannet för 

baslinjens mätningar. Två personer (person 5 och 6) visar ingen märkbar förändring och deras 

medelvärde för interventionsfasen faller inom spannet för baslinjens mätningar. 
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Figur 1 

 

Grafer över förändring av grad av mindfulness, som det mäts med FFMQ, för respektive 

försöksperson. Medelvärden för baslinjefas samt de tre sista interventionsveckorna är markerade. 

Poängspannet sträcker sig mellan 29 och 145. I graferna visas poängspannet 50 till 120 för att 

tydliggöra resultatet. Person 1-3 har baslinjelängder på sju dagar, person 4 och 5 på tio dagar och 

person 6 och 7 på 14 dagar. 

 

Tabell 2 visar jämförelse av baslinjemätningarnas medelvärde med mätningen sista 

interventionsveckan. Dessa resultat överensstämmer med den visuella analysen.    

 

Tabell 2 

 

Försökspersonernas råpoäng avseende FFMQ före och efter interventionen, samt skillnad i 

procent mellan baslinjens medelvärde och sista mättillfället. 

 Medel  

baslinje 

Sista  

mättillfället 

Skillnad 

Person 1 79 103 30% ↑ 

Person 2 80 98 23% ↑ 

Person 3 59 73 24% ↑ 

Person 4 73 89 22% ↑ 

Person 5 83 82 1% ↓ 

Person 6 95 97 2% ↑ 

Person 7 69 97 41% ↑ 

 

FFMQ innehåller fem delskalor, en för varje aspekt. Tabell 3 visar att vid jämförelse av 

baslinjes medelvärde med interventionsfasen har sex personer (person 1, 2, 3, 4, 6 och 7) ökat på 
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aspekten som mäter medvetenhet (awareness). Samtliga av dessa uppvisar än ökning som är 

högre än spannet för baslinjen. En persons (person 5) medelvärde för interventionsfasen är lägre 

än för baslinjen, men detta värde ligger inom spannet för baslinjen och därför dras ingen slutsats 

om minskning i denna delskala.  

I Tabell 4 syns en ökning för 6 personer (person 1, 2, 3, 5, 6 och 7) på den delskala som 

mäter förmåga att observera (observe). Samtliga av dessa uppvisar än ökning som är högre än 

spannet för baslinjen. En person (person 4) har samma medelvärde på baslinjen och som på 

interventionsfasen.  

På delskalan som rör förmåga att beskriva, se Tabell 5, (describe) har fem personer ökat 

(person 1, 2, 3, 4 och 7). För en av dessa (person 1) är interventionsfasens medelvärde inom 

spannet för baslinjen. Övriga fyra personer uppvisar en ökning som är högre än spannet för 

baslinjen. Två personer (person 5 och 6) har minskat på denna delskala. För person 6 är 

medelvärdet för interventionen lägre än spannet för baslinjen och för person 5 inom spannet. 

I förmågan att inte vara reaktiv (non-reactivity), se Tabell 6, uppvisar sex personer 

(person 1, 2, 3, 4, 6 och 7) en ökning. Person 1, 2 och 7 uppvisar en ökning som ligger utanför 

spannet för baslinjen, medan person 3, 4 och 6 fortfarande befinner sig inom spannet. Person 5 

uppvisar en minskning utanför spannet för baslinjen.  

På den delskala som rör förmåga till icke-dömande (non-judging), se Tabell 7, har fem 

personer ökat (person 1, 2, 3, 4 och 7). För person 1, 2, 3 och 7 är ökningen högre än baslinjens 

spann. För person 4 ligger interventionens medelvärde inom spannet för baslinjen. Person 6 har 

minskat i icke-dömande och interventionens medelvärde faller under spannet för baslinjen. 
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Tabell 3 

 

Försökspersonernas råpoäng avseende FFMQ-delskalan ”awareness” före och efter 

interventionen samt medelvärde för interventionsfasen. Procenttalen avser skillnaden mellan 

baslinjens medelvärde och medelvärdet för interventionsfasen. 

 Medel  

baslinje 

Sista 

mättillfället 

Medel 

interventionsfas 

Skillnad 

Person 1 12 15 14 17% ↑ 

Person 2 14 17 17 21%↑ 

Person 3 7 11 10 43%↑ 

Person 4 11 16 17 55%↑ 

Person 5 15 15 14 7%↓ 

Person 6 13 15 15 15%↑ 

Person 7 11 16 15 36%↑ 

 

Tabell 4 

 

Försökspersonernas råpoäng avseende FFMQ-delskalan ”observe” före och efter 

interventionen samt medelvärde för interventionsfasen. Procenttalen avser skillnaden mellan 

baslinjens medelvärde och medelvärdet för interventionsfasen. 

 Medel  

baslinje 

Sista 

mättillfället 

Medel 

interventionsfas 

Skillnad 

Person 1 19 25 24 26% ↑ 

Person 2 15 26 25 67%↑ 

Person 3 13 21 20 54%↑ 

Person 4 19 22 19 0%→ 

Person 5 11 14 13 18%↑ 

Person 6 27 33 33 22%↑ 

Person 7 13 22 20 54%↑ 

 

Tabell 5 

 

Försökspersonernas råpoäng avseende FFMQ-delskalan ”describe” före och efter 

interventionen samt medelvärde för interventionsfasen. Procenttalen avser skillnaden mellan 

baslinjens medelvärde och medelvärdet för interventionsfasen. 

 Medel  

baslinje 

Sista 

mättillfället 

Medel 

interventionsfas 

Skillnad 

Person 1 19 21 20 5%↑ 

Person 2 14 15 16 14%↑ 

Person 3 12 16 16 33%↑ 

Person 4 15 18 17 13%↑ 

Person 5 24 25 23 4%↓ 

Person 6 24 18 19 21%↓ 

Person 7 24 30 29 21%↑ 
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Tabell 6 

 

Försökspersonernas råpoäng avseende FFMQ-delskalan ”non-reactivity” före och efter 

interventionen samt medelvärde för interventionsfasen. Procenttalen avser skillnaden mellan 

baslinjens medelvärde och medelvärdet för interventionsfasen. 

 Medel  

baslinje 

Sista 

mättillfället 

Medel 

interventionsfas 

Skillnad 

Person 1 16 23 21   31%↑ 

Person 2 16 16 19 19%↑ 

Person 3 15 14 16 7%↑ 

Person 4 17 18 18 6%↑ 

Person 5 23 18 21 9%↓ 

Person 6 21 23 22 5%↑ 

Person 7 12 14 16 17%↑ 

 

Tabell 7 

 

Försökspersonernas råpoäng avseende FFMQ-delskalan ”non-judging” före och efter 

interventionen samt medelvärde för interventionsfasen. Procenttalen avser skillnaden mellan 

baslinjens medelvärde och medelvärdet för interventionsfasen. 

 Medel  

baslinje 

Sista 

mättillfället 

Medel 

interventionsfas 

Skillnad 

Person 1 14 19 18   29%↑ 

Person 2 22 24 23 5%↑ 

Person 3 12 11 13 8%↑ 

Person 4 12 15 13 8%↑ 

Person 5 10 10 10 0%→ 

Person 6 9 8 7 22%↓ 

Person 7 10 15 16 60%↑ 

 

Sammanfattningsvis visar fem personer en ökning i total grad av mindfulness medan två 

personer uppvisar oförändrade resultat. Resultaten visar att de delskalor där de flesta 

försökspersoner har ökat är awareness och observe. För describe, non-reactivity och non-judging 

är resultaten blandade med effekter som är relativt svaga samt går åt olika riktningar. 

Positiv affekt 

Högre poäng visar högre grad av positiv affekt. De dagliga mätningarna har slagits samman till 

medelvärden på grund av den stora variabiliteten. Figur 2 visar försökspersonernas resultat i 
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positiv affekt. Tre personer (person 1, 2 och 4) har högre medelvärde vid interventionens tre sista 

veckor än vid baslinjen. För två av dessa personer (person 1 och 2) hamnar interventionsfasens 

medelvärde över spannet för baslinjens medelvärden och för en person (person 4) är 

interventionsfasens medelvärde inom spannet för baslinjens medelvärden. Tre personer (person 

3, 5 och 7) skattar lägre positiv affekt vid interventionsfasens tre sista veckor än vid baslinjen. 

Två personers (person 3 och 7) medelvärden vid interventionsfasen är lägre än spannet för 

baslinjen, och en persons (person 5) medelvärde vid interventionsfasen hamnar inom spannet för 

baslinjen. En person (person 6) uppvisar ingen förändring vid jämförelse mellan baslinjens och 

interventionens medelvärden. 
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Figur 2 

Grafer över förändring av positiv affekt för respektive försöksperson. Medelvärden för 

baslinjefas samt de tre sista interventionsveckorna är markerade. Person 1-3 har baslinjelängder 

på sju dagar, person 4 och 5 på tio dagar och person 6 och 7 på 14 dagar. 

 

 

Tabell 8, som visar en jämförelse av sista interventionsveckans medelvärde med 

baslinjemätningarnas medelvärde, beskriver resultat som i stort överensstämmer med graferna.  
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Tabell 8 

 

Försökspersonernas medelvärde för baslinje samt den sista interventionsveckan på positiv affekt. 

Procenttalen avser skillnaden mellan dessa värden.  

 Medel  

baslinje 

Medel sista 

interventionsveckan 

Skillnad 

Person 1 36 43 19%↑ 

Person 2 31 37 19%↑ 

Person 3 30 22 27%↓ 

Person 4 35 34 3%↓ 

Person 5 32 33 3%↑ 

Person 6 37 37 0%→ 

Person 7 41 42 2%↑ 

 

Vid jämförelse med normvärden för delskalan i PANAS som mäter positiv affekt 

(Watson, 1988) hamnar fem personer (person 2, 4, 5, 6 och 7) inom en standardavvikelse från 

norm-medelvärdet (M= 33,3, SD=7,2) vid både baslinjemätningarna och medelvärdet för 

interventionsfasens tre sista veckor. Person 3 hamnar något under och person 1 något över en 

standardavvikelse från norm-medelvärdet vid interventionsfasen. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att två personer (person 1 och 2) skattar högre i 

positiv affekt och en person (person 3) skattar lägre i positiv affekt. De övriga fyra personerna 

skattar relativt lika under baslinje och interventionsfas.  

Negativ affekt 

Lägre poäng visar lägre grad av negativ affekt. De dagliga mätningarna har slagits samman till 

medelvärden på grund av den stora variabiliteten. Figur 3 visar försökspersonernas resultat i 

negativ affekt. Person 6 och 7 har lägre medelvärde vid interventionsfasen än vid baslinjefasen. 

Interventionsfasens medelvärde för person 6 är lägre än baslinjens medelvärden och för person 7 

inom spannet för baslinjens medelvärden. Person 1, 2, 3 och 4 har högre medelvärde i negativ 

affekt vid interventionsfasen än vid baslinjefasen. Person 1, 2 och 3 har medelvärden vid 

interventionsfasen som är högre än spannet för baslinjens medelvärden. Medelvärdet för person 
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4 under interventionsfasen hamnar inom baslinjens medelvärden. Person 5 har samma 

medelvärde vid interventionsfasen som vid baslinjefasen. Vid en visuell analys syns att fem av 

sju personer har en kurva som går upp efter interventionens införande för att sedan gå ner. 

Samtliga sju personer minskar i negativ affekt från tredje till fjärde interventionsveckan. 
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Figur 3 

Grafer över förändring av negativ affekt för respektive försöksperson. Medelvärden för 

baslinjefas samt de tre sista interventionsveckorna är markerade. Person 1-3 har baslinjelängder 

på sju dagar, person 4 och 5 på tio dagar och person 6 och 7 på 14 dagar. 

 

 

Tabell 9 visar jämförelse av sista interventionsveckans medelvärde med 

baslinjemätningarnas medelvärde. Sex personer (person 1, 3, 4, 5, 6 och 7) skattar lägre i negativ 

affekt vid sista interventionsveckan än under baslinjen. Person 2 skattar högre negativ affekt.  
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Tabell 9 

Försökspersonernas medelvärde för baslinje samt den sista interventionsveckan på negativ 

affekt. Procenttalen avser skillnaden mellan dessa värden.  

 Medel  

baslinje 

Medel sista 

interventionsveckan 

Riktning 

Person 1 24 23 4%↓ 

Person 2 20 22 10%↑ 

Person 3 17 14 18%↓ 

Person 4 26 22 15%↓ 

Person 5 22 15 32%↓ 

Person 6 37 31 16%↓ 

Person 7 31 14 55%↓ 

  

Medelvärdena för både baslinjen och interventionen är för person 1, 4 och 6 över en 

standardavvikelse från norm-medelvärdet (M=17,4, SD=6,2) (Watson, 1988). Person 2, 3 och 5 

hamnar inom en standardavvikelse från normvärdet vid baslinjen. Under interventionsfasen 

ligger person 3 och 5 fortfarande inom en standardavvikelse från norm-medelvärdet, och person 

2 ligger över en standardavvikelse från norm-medelvärdet. Person 7 hamnar över en 

standardavvikelse från norm-medelvärdet vid baslinjen och inom en standardavvikelse under 

interventionsfasen.  

Sammanfattningsvis är det tydligaste resultatet att fem av sju försökspersoner tenderar 

att öka i negativ affekt i början av interventionsfasen för att sedan minska. Vid interventionens 

slut visar sex av sju försökspersoner minskad negativ affekt, även om minskningen för de flesta 

är förhållandevis liten.  

 

Diskussion 

Sammanfattning av resultatet 

Ett av studiens syften var att undersöka om mindfulness-övningen andningsankaret ökar 

försökspersonernas grad av mindfulness vid egenträning under fyra veckors tid. 
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Försökspersonernas följsamhet till interventionen har varit god, vilket gör sannolikheten större 

att resultaten är en följd av interventionen. Resultatet visar att fem av sju försökspersoner har 

ökat sin totala grad av mindfulness, vilket innebär att stöd finns att andningsankaret kan 

användas som teknik för att öva upp just detta. Försökspersonerna visar spridda resultat på de 

olika mindfulness-aspekterna. De delskalor där den aktuella interventionen främst tycks vara 

verksam är awareness och observe.  

Studiens andra syfte var att studera övningens effekt på positiv och negativ affekt. 

Resultatet visar ingen särskild effekt på positiv affekt. På negativ affekt visar resultatet en liten 

minskning, men det mest intressanta resultatet är att en majoritet av försökspersonerna ökar i 

negativ affekt i ett tidigt skede av interventionen för att sedan minska mot interventionens slut.   

Förståelse av resultatet utifrån tidigare forskning 

I linje med tidigare forskning visar studiens resultat att mindfulness-förmåga går att träna upp 

(Brown & Ryan, 2003). Det denna studie specifikt tillför till tidigare forskning är att 

mindfulness-förmåga kan övas upp genom egen träning med stöd av en inspelad övning. Detta 

kan göras under en kort tidsperiod, och resultaten pekar även mot att personer kan lära sig 

mindfulness utan att delta i tidskrävande kurser. Resultatet styrker tidigare forskning att kortare 

mindfulness-interventioner kan öka försökspersoners förmåga att observera sina inre upplevelser 

(Moore, 2008), och tyder även på att en kort intervention även kan ha inverkan på awareness. 

Att resultaten på describe-aspekten är inkonsekventa är inte särskilt överraskande, eftersom den 

använda övningen inte guidar försökspersonerna i att beskriva sina upplevelser. 

En av de verksamma mekanismerna i mindfulness föreslås vara exponering (Baer, 

2003). Vid en sådan ska personen uppleva hur obehagliga känslor ökar för att sedan minska. 

Våra resultat är intressanta eftersom majoriteten av försökspersonernas kurvor för negativ affekt 
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visar just detta mönster. En förklaring till att det inte blir en tydligare minskning i negativ affekt 

skulle kunna vara försökspersonernas relativt oföränderliga nivåer i aspekterna non-reactivity 

och non-judging. För att mindfulness ska vara gynnsamt ska utövaren observera och acceptera 

sina tankar, känslor och kroppsförnimmelser utan att döma och svepas med av dessa. 

Emotionsreglering är att kunna hantera sina känslor på ett adekvat sätt. Om personer genom 

interventionen i högre grad lär sig att medvetet observera sin andning och samtidigt är icke-

dömande mot sina inre upplevelser kan det antas att de får en bra grund för emotionsreglering. I 

den aktuella studien kan det spekuleras i att försökspersonerna fortsatte att döma sina inre 

upplevelser och det är därför möjligt att den emotionella regleringseffekten uteblev.  

Tidigare forskning kring mindfulness föreslår att utövning ökar positiv affekt (Erisman 

& Roemer, 2010) och minskar negativ affekt (Arch & Craske, 2006), vilket denna studies 

resultat inte kan bekräfta. Vid studiens start befann sig en klar majoritet av försökspersonerna 

inom eller över en standardavvikelse från norm-medelvärdet i positiv affekt och det kan vara 

svårt att öka välbefinnande hos personer som redan ligger relativt högt på detta.  

Grad av mindfulness har setts korrelera positivt med flera mått på välbefinnande 

(Brown & Ryan, 2003). Huruvida det är grad av mindfulness som föregår välbefinnandet eller 

tvärtom går utifrån dessa korrelationsstudier inte att dra slutsatser om. Det är inte säkert att 

ökning i grad av mindfulness och positiv effekt på affekt uppstår samtidigt. Kanske uppstår en 

effekt på affekt först en tid efter att individen har tillägnat sig grundläggande kunskap i 

mindfulness. Eftersom studiens mätperiod är lika lång som interventionen och mätningarna av 

mindfulness och affekt löper parallellt med varandra, kan en eventuell positiv effekt, det vill säga 

högre grad av positiv affekt och/eller lägre grad av negativ affekt, efter avslutad intervention inte 

uteslutas.  
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Försökspersonerna i denna studie är ett icke-kliniskt urval utan kända psykiska problem. 

Det vore intressant att se om den nya förmågan i mindfulness, som de erhållit genom 

interventionen, är positiv ur ett preventivt perspektiv. Ger den ökade graden av mindfulness dem 

bättre förutsättningar att hantera framtida svårigheter? 

Något annat som bör belysas är att den del av mindfulness som innebär att personen inte 

ska värdera (non-judging) sina upplevelser gäller i allra högsta grad även känslolivet. I denna 

studie mäts försökspersonernas känsloupplevelser genom ett formulär som heter The Positive 

and Negative Affect Schedule. Detta kan tyckas var något motsägelsefullt eftersom det i 

känsloformulärets titel faktiskt ingår en värdering av känslorna. Ofta görs en uppdelning mellan 

positiva och negativa känslor (Kåver & Nilsonne, 2002). De för individen behagliga känslorna 

värderas som positiva och de obehagliga som negativa. McCullough et al. (2003) menar att 

känslor i sig varken är negativa eller positiva utan att de istället bör sättas in i den kontext de 

finns. Det är utifrån de konsekvenser de ger som det sedan kan avgöras om känslorna är 

funktionella eller inte för individen. Alla känslor behövs, både de som känns behagliga och de 

som för stunden känns jobbiga. Många människor lider dock av att uppleva för många intensiva 

och obehagliga känslor samt för få behagliga känslor (Seligman & Reichenberg, 2007), därför är 

det viktigt att undersöka vilka interventioner som kan öka de behagliga och minska de 

obehagliga.  

Metodologiska begränsningar 

En svaghet som är oundviklig i alla typer av single subject design är att det på grund av det låga 

antalet deltagare är svårt att generalisera resultaten utanför studiens kontext. En annan svaghet är 

att urvalet av försökspersonerna bygger på tillgänglighetsurval. Ytterligare en svaghet i denna 

studie är att bakgrundsinformationen om försökspersonerna är begränsad och det är möjligt att 
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försökspersonerna har speciella egenskaper som påverkar studiens resultat.  Personerna som 

anmälde sig till denna studie skulle också kunna vara mer motiverade och positivt inställda till 

den aktuella interventionen och därmed mer benägna att följa anvisningarna än vad som annars 

kan förväntas.  

På grund av praktiska betingelser var det inte möjligt att ha längre baslinjer vilket 

annars skulle ha stärkt studiens design. Att få stabila baslinjer under den korta tid som var avsatt 

till baslinjemätningar visade sig vara svårt. Positiv och negativ affekt visade sig dessutom ha stor 

variabilitet från dag till dag och en längre baslinje skulle eventuellt ha kunnat visa tydligare hur 

ett möjligt mönster för affektskiftningar skulle kunnat se ut. Något annat som saknas i denna 

studie är en uppföljning av resultatet. Det går inte att uttala sig om de resultat som framkommit 

blir bestående eller om de efter en tid kommer att förändras.  

I denna studie mäts både oberoende och beroende variablerna med 

självskattningsformulär. Detta medför risk för mätfel och är därmed ett hot mot studiens interna 

validitet. I och med att resultaten bygger på självskattningsformulär är en påverkan endast genom 

att fylla i dessa möjlig. Särskilt aktuellt blir detta i den här typen av design där upprepade 

mätningar är ett krav. Genom självskattningsformulären är det också relativt enkelt för 

försökspersonerna att förstå vilka svar som är önskvärda, men eftersom studien inte visar 

positiva resultat på flera av måtten är det inte troligt att detta fel föreligger.  

 I designen för den aktuella studien används ingen kontrollgrupp och det blir därför 

svårare att dra slutsatser om resultatet beror på interventionen eller på variabler som det inte 

kontrolleras för, till exempel förväntanseffekt, placeboeffekt eller andra ospecifika faktorer.   
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Styrkor med studien 

Studiens design innebär kontinuerliga mätningar, vilket gör att förändringen över tid kan följas 

och gör resultatet mer tillförlitligt. Om studien endast hade bestått av en för- och en eftermätning 

hade det faktum att den negativa affekten hos flera försökspersoner ökade efter interventionens 

införande inte upptäckts. Att baslinjerna för försökspersonerna har olika längd ökar studiens 

interna validitet genom ökad kontroll av störande variabler.  

Ytterligare en styrka är att studiens intervention är tydligt avgränsad. Att 

försökspersonerna har lyssnat på samma skiva gör även inlärningen av mindfulness mer 

standardiserad. Vidare brister ofta tidigare studier om mindfulness i redovisningen av vilka 

övningar som använts vilket gör både att möjligheterna att replikera studierna begränsas och 

slutsatser om effekten hos specifika övningar är svåra att dra.  

Försökspersonerna har uppmanats att fylla i PANAS samma tid varje dag, vilket antas 

minska risken att variation i skattningarna skulle bero på att dessa gjorts skilda tider på dygnet. 

FFMQ är ett formulär som är framtaget i ett försök att skapa konsensus kring begreppet 

mindfulness. Det mäter fler aspekter av mindfulness än andra mindfulness-formulär och 

användandet av detta är därför en av studiens starka sidor. 

Att försökspersonernas följsamhet till interventionen har varit god är en styrka i studien 

eftersom detta ökar sannolikheten att det verkligen är interventionen som gett effekt.  

En styrka med studien är det icke-kliniska urvalet eftersom forskningen tidigare främst 

fokuserat på kliniska populationer. Eftersom det är möjligt att personer har lättare att lära sig nya 

förmågor när de mår förhållandevis bra är viktigt att studera även icke-kliniska populationer för 

att hitta sätt att förebygga ohälsa. 
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Rekommendationer för framtida forskning 

Antalet studier på korta mindfulness-interventioner är få, och det behövs fler studier på såväl 

andningsankaret som andra typer av övningar. Att fortsätta undersöka om korta och enkla 

interventioner ger önskat resultat är viktigt eftersom sådana interventioner är lätta att 

implementera och därför kan användas i många olika sammanhang. För att i framtida studier 

kontrollera för störande variabler samt ha möjlighet att generalisera resultaten rekommenderas 

att gruppstudier med kontrollgrupp genomförs.   

Studiens resultat visar på ökad grad av mindfulness men inte någon större positiv effekt 

på affekt och det vore intressant att i framtida studier fortsätta att undersöka utövning av 

andningsankaret. Förslagsvis kan affekt mätas även efter avslutad intervention för att undersöka 

om en förändring på affekt tar längre tid och uppstår först efter ökad grad av mindfulness. Det är 

också möjligt att effekten på grad av mindfulness endast består under den pågående 

träningsperioden vilket gör att studier med uppföljningsmätning rekommenderas. Det kan tänkas 

att interventionen är för kort både med tanke på tiden för den dagliga träningen samt 

träningsperiodens längd. Ett förslag är att undersöka utövning av andningsankaret under olika 

tidslängd för att finna den optimala interventionslängden. Både antalet tränade minuter per dag 

och antalet träningsdagar kan förändras. Att jämföra andningsankaret med andra övningar i 

mindfulness rekommenderas också för att hitta vilken övning som ger bäst utfall.  

Kunskapen om vilka mekanismer som är verksamma i mindfulness är begränsad. Att 

exponering skulle kunna vara en sådan mekanism har tidigare föreslagits, och vår studies resultat 

ligger i linje med en sådan teori. Non-judging kan vara en viktig komponent i exponering. 

Eftersom försökspersonerna i den aktuella studien visar spridda resultat på denna förmåga kan 

det antas att interventionen betonar denna komponent för lite.  I framtida studier av 
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andningsankaret rekommenderas därför ytterligare betoning av icke-dömande, för att undersöka 

om och hur den aspekten hänger ihop med förändringar i affekt.  

Tidigare studier visar negativa samband mellan grad av mindfulness och variabler som 

till exempel neuroticism, ångest och depression. Med anledning av detta vore det av värde att 

även studera övningens eventuella effekt på fler variabler än endast affekt. Det vore även 

lämpligt att studera om större betoning på den informella träningen skulle ge effekt på affekt. 

Kanske är det mer troligt att en sådan effekt skulle uppstå om försökspersonerna använder 

interventionen direkt i känslomässigt laddade situationer. 

Slutsatser 

Denna studie har funnit stöd för att andningsankaret är användbart för att träna upp grad av 

mindfulness. Försökspersonerna visade ingen större ökning i positiv affekt eller minskning i 

negativ affekt efter genomgången intervention. Slutsatsen är att den aktuella interventionen inte 

var tillräcklig. Liknande mönster i negativ affekt påträffades hos majoriteten av 

försökspersonerna och detta ligger i linje med teorin om exponering som verksam mekanism i 

mindfulness. Det rekommenderas i kommande studier att fler komponenter läggs till övningen 

för att då eventuellt få positiva resultat. Sådana komponenter är förslagsvis mer betoning på 

aspekten non-judging samt längre träningstid.  
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Bilaga 1 

Samtycke till deltagande i studie av egenträning med mindfulness-övning 
 

Studien är vårt examensarbete på Psykologprogrammet vid Örebro Universitet. 
 
Din uppgift i studien är att lyssna på en cd-skiva med en inspelad mindfulness-övning, fylla i formulär 
samt föra dagbok över den egna träningen. Deltagande i introduktionsträffen samt en avslutande 
intervju ingår också i uppgifterna. Vissa av formulären kommer du få fylla i 1-2 veckor innan 
introduktionsträffen. 
 
Deltagande i studien är frivilligt och du får avbryta ditt deltagande när du vill utan att ge någon 
förklaring till detta.  
 
All insamlad data kommer behandlas konfidentiellt. Inga personuppgifter (namn, adress) kommer att 
redovisas i studien. Varje person i studien får en kod, vilken kommer förvaras på ett säkert ställe ihop 
med personuppgifter. Koden kommer användas genom hela studien, och kommer stå på alla 
självskattningsformulär. Bara vi kommer att veta vilken kod som hör ihop med vilken person.  
 
Vi kommer att redovisa den insamlade datan i avidentifierad form i uppsatsen. Utöver detta kommer 
den insamlade datan inte användas till något. Efter studiens avslutande kommer den insamlade datan 
förstöras. 
 
Då studien är en del av vår utbildning har vi regelbunden handledning där vi diskuterar studiens 
fortskridande.  
 
Uppsatsen kommer att publiceras i DIVA-systemet på universitetsbiblioteket. 
 
Kontaktpersoner 
Annika Palmblad (telefonnummer), (mailadress) 
Johanna Rindler (telefonnummer), (mailadress) 
Psykologprogrammet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro Universitet 
 
Handledare: Steven J. Linton 
 
 
Härmed intygas att jag förstår och godkänner detta. 

 
------------------------------------------------------- 
Underskrift  Datum Ort 
 

 

-------------------------------- 

Namnförtydligande 

 



Andningsankaret [47] 
 

Bilaga 2 (2 sidor)  

Information om mindfulness 

Mindfulness har sitt ursprung i buddhismen men har idag blivit alltmer populärt i västvärlden 
och används som en komponent i en rad olika psykologiska behandlingar för bland annat stress 
och ångest (se Baer, 2003 för review). Mindfulness kallas ibland för medveten närvaro på 
svenska och handlar om att kunna vara medvetet uppmärksam i det aktuella ögonblicket. 
Mindfulness primära syfte är inte att man ska bli avslappnad eller lugn, utan istället ska man 
träna sig i att vara vaken i nuet (Nilsonne, 2004). Omgivningen förser oss hela tiden med en 
mängd olika intryck och det är omöjligt för oss att registrera allt som händer. Vi kan inte vara 
uppmärksamma på allt samtidigt. Vår världsbild och upplevelse av världen byggs upp med hjälp 
av våra sinnen och genom att kunna styra vår uppmärksamhet (mindfulness) så kan vi också 
påverka hur vi upplever världen (Holmer, 2009).  

Mindfulness består av olika delar: 
Observera inre (t ex tankar och känslor) och yttre upplevelser med hjälp av hörsel, känsel, syn, 
lukt och smak.  
Beskriv och sätt ord på det du observerar. 
Gör detta utan att värdera. I mindfulness åtskiljs objektiva fakta från subjektiva omdömen. Att 
beskriva utan att värdera eller döma är svårt eftersom vi ofta gör detta automatiskt. Första 
steget är att känna igen en dömande tanke och att kunna omformulera denna till något 
beskrivande. Till exempel: istället för att tänka vilken ful hund beskriv hunden objektivt, hunden 
är svart, kort, tjock och har stora öron. Jag tycker den är ful. I det senare exemplet säger man 
något om sin egen uppfattning, inte något om hur hunden faktiskt är.  
Att handla medvetet är också en viktig aspekt i att vara mindful. Att handla medvetet innebär 
att veta vad man gör och är motsatsen till att göra något automatiskt eller på autopilot.  
Att vara mindful innebär också att inte vara reaktiv på alla tankar, känslor eller impulser. Utan 
att istället ta ett steg tillbaka och betrakta upplevelsen, för att sedan välja att antingen agera 
medvetet eller låta impulsen klinga av och försvinna. En tanke är bara en tanke och behöver 
inte nödvändigtvis beskriva verkligheten så som den är (Baer, 2008). 
 
Mindfulnessträning kan du inte misslyckas med. Drar uppmärksamheten iväg i en 
meditationsövning och du börjar tänka på något annat så är detta ett bra tillfälle att öva dig i att 
observera hur uppmärksamheten vandrar från det ena till det andra. Döm inte dig själv även 
om du tycker att det är svårt, utan försök vara snäll mot dig själv. Att vara mindful är som vilken 
annan färdighet som helst, det vill säga för att bli det måste du träna. 
 
Man kan vara mindful överallt närsomhelst. Det är inte något som gäller endast när du gör din 
meditationsövning. Det finns många olika övningar som tränar olika aspekter av mindfulness. 
Andningsankaret som du ska göra är bara en liten del i det som kallas mindfulness. I den här 
övningen tar du hjälp av din andning för att förankra dig i nuet. 
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Lycka till med träningen och tack för att du vill vara med i vår studie! 
 
Källor: 
Baer, A. R. (2003). Mindfulness training as clinical intervention: a conceptual and empirical review. 
Clinical psychology: science and practice, 10, 125-143. 
Baer, A. R. et. al.(2008). Construct validity of the five facet mindful questionnaire in meditating and 
nonmeditating samples. Assessment, 10, 3, 329-342. 
Holmer, T. (2009). Lycka nu. En praktisk guide i mindfulness. Stockholm: Bonniers existens. 
Nilsonne, Å. (2004). Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro. Stockholm: Natur och 
kultur.  
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Bilaga 3 (3 sidor) 

Fem aspekter på medveten närvaro (FFMQ) 

 

Skatta följande påståenden genom att ringa in den siffra som stämmer bäst med din egen 

uppfattning om hur det i allmänhet är för dig. 

 

 Påståendet stämmer 

 Aldrig/ 
Nästan 
aldrig 

Sällan Ibland Ofta Alltid 

1. När jag går, lägger jag med avsikt märke till 
hur det känns att röra kroppen 

1 2 3 4 5 

2. Jag är bra på att hitta ord som beskriver 
mina känslor 

1 2 3 4 5 

3. Jag kritiserar mig själv för att ha känslor som 
är irrationella eller olämpliga 

1 2 3 4 5 

4. Jag lägger märke till mina känslor utan att 
behöva reagera på dem 

1 2 3 4 5 

5. När jag gör saker vandrar mina tankar iväg 
och jag blir lätt distraherad 

1 2 3 4 5 

6. När jag tar en dusch eller ett bad så är jag 
uppmärksam på upplevelsen av vatten på 
min kropp 

1 2 3 4 5 

7. Jag har lätt för att sätta ord på mina 
uppfattningar, åsikter och förväntningar 

1 2 3 4 5 

8. Jag är inte uppmärksam på vad jag gör, på 
grund av att jag dagdrömmer, oroar mig 
eller är distraherad på andra sätt 

1 2 3 4 5 

9. Jag kan iaktta mina känslor utan att bli 
uppslukad av dem 

1 2 3 4 5 

10. Jag säger till mig själv att jag inte borde 
känna som jag gör 

1 2 3 4 5 

11. Jag lägger märke till hur mat och dryck 
påverkar mina tankar, känslor och hur det 
känns i kroppen 

1 2 3 4 5 



Andningsankaret [50] 
 

12. Jag är uppmärksam på känslointryck, till 
exempel av vinden i mitt hår eller solen på 
mitt ansikte 

1 2 3 4 5 

13. Jag har problem med att hitta de rätta orden 
för att uttrycka vad jag tycker om saker och 
ting 

1 2 3 4 5 

14. Jag gör bedömningar av om mina tankar är 
bra eller dåliga 

1 2 3 4 5 

15. Jag tycker det är svårt att hålla kvar min 
uppmärksamhet på det som händer i nuet 

1 2 3 4 5 

16. När jag har känslomässigt upprörande 
tankar eller inre bilder tar jag ”ett steg 
tillbaka”, och är medveten om tanken eller 
bilden utan att överväldigas av den 

1 2 3 4 5 

      
17. Jag är uppmärksam på ljud, som t ex 

klockors tickande, fågelkvitter och 
passerande bilar 

1 2 3 4 5 

18. När jag känner något i kroppen är det svårt 
för mig att beskriva det, eftersom jag inte 
kan hitta de rätta orden 

1 2 3 4 5 

19. När jag har tankar eller inre bilder som får 
mig att må dåligt, blir jag lugn igen snart 
efteråt 

1 2 3 4 5 

20. Jag säger till mig själv att jag inte borde 
tänka som jag gör 

1 2 3 4 5 

21. Jag lägger märke till hur saker luktar och 
smakar 

1 2 3 4 5 

22. Även när jag är fruktansvärt upprörd kan jag 
hitta ett sätt att uttrycka det i ord 

1 2 3 4 5 

23. Jag hastar igenom aktiviteter utan att vara 
riktigt uppmärksam på dem 

1 2 3 4 5 

24. När jag har tankar eller inre bilder som får 
mig att känna mig illa till mods, kan jag lägga 
märke till dem utan att behöva göra något 

1 2 3 4 5 
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25. Jag lägger märke till detaljer och konstverk i 
naturen, som färger, former, eller mönster i 
ljus och skugga 

1 2 3 4 5 

26. Det känns naturligt för mig att sätta ord på 
mina upplevelser 

1 2 3 4 5 

27. När jag har tankar eller inre bilder som jag 
mår dåligt av, noterar jag dem bara och 
släpper dem sedan 

1 2 3 4 5 

28. Jag kommer på mig själv med att göra saker 
utan att vara uppmärksam 

1 2 3 4 5 

29. Jag ogillar mig själv när jag har konstiga eller 
ologiska tankar  

1 2 3 4 5 
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Bilaga 4 

PANAS 
Den här skalan består av ett antal ord som beskriver olika känslor. Läs varje ord och ringa in den 

siffra du tycker passar bäst. Ange i vilken omfattning du har känt så här UNDER DE SENASTE 24 

timmarna.  

  

 Något/ 
Inte 
alls 

I låg 
grad 

I någon 
grad 

I ganska hög 
grad 

I mycket hög 
grad 

1. Intresserad 1 2 3 4 5 

2. Bekymrad 1 2 3 4 5 

3. Uppspelt 1 2 3 4 5 

4. Upprörd 1 2 3 4 5 

5. Stark 1 2 3 4 5 

6. Skyldig 1 2 3 4 5 

7. Skrämd 1 2 3 4 5 

8. Fientlig 1 2 3 4 5 

9. Entusiastisk 1 2 3 4 5 

10. Stolt 1 2 3 4 5 

11. Lättirriterad 1 2 3 4 5 

12. Vaken (på alerten) 1 2 3 4 5 

13. Skamsen 1 2 3 4 5 

14. Inspirerad 1 2 3 4 5 

15. Nervös 1 2 3 4 5 

16. Beslutsam 1 2 3 4 5 

17. Uppmärksam 1 2 3 4 5 

18. Skakis 1 2 3 4 5 

19. Aktiv 1 2 3 4 5 

20. Rädd 1 2 3 4 5 

 

  


