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Abstract  
 
This is an examinaton of welfare officers and patients experiences of a course in 
mindfulnessbased stressreduction in primary care. The authors used a qualitative method and 
a phenomenological hermeneutics scientific philosophical position. The analys of the data 
appeared by using three theoretical perspectives; cognitive, coping and Antonovskys Sence of 
Coherence. The purpose was to get a deeper understanding of what mindfulness is, how a 
course in mindfulnessbased stressreduction can be arranged and how it is comprehended by 
the welfare officers and previous participators of the course. To get an opinion of the issue the 
authors wanted to know the welfare officers intention of the course, to which patients they 
provide the course, what the participators thought about their situation before and after the 
attendence and if they had assimilated the knowledge and if so how it was applicable. The 
results indicated that the welfare officers and the patients intentions of the course where 
incoherent. The welfare officers intention was to teach  the patients a way of manner to 
incorporate and to handle stress and other disabilities. The patients intention was to get 
strategies to manage their stress and chronic pain. Their most customary strategies was 
breathing and consideration of their thoughts.  
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Inledning 
Vi tycker oss ha observerat att det förs en debatt i samhället kring psykisk ohälsa, såsom 

stress och depression. 20-40 % av den svenska befolkningen beräknas enligt Socialstyrelsens 

Folkhälsorapport (2005) lida av psykisk ohälsa, vilket inkluderar psykoser och lättare 

psykiska tillstånd såsom oro, ångest, och sömnproblem. Från början av 1990-talet till 2002/03 

visar resultatet en ökning där 25 % kvinnor och 15 % män upplever en ökad ängslan, oro och 

ångest. En tvärsnittsstudie som utfördes av Scharin (2006) inom vuxenpsykiatrin i Västra 

Götaland visar att 67 % av patienterna vid sitt nybesök fick ångest- eller depressionsrelaterade 

diagnoser. Undersökningens resultat visar att behovet av att utveckla det psykiatriska 

behandlingsarbetet inom primärvården är stort. Då majoriteten av patienterna ska behandlas 

inom primärvården efterfrågas utveckling och ökad bemanning av medicinskt kunnig personal 

med beteendevetenskaplig utbildning, för att tillgodose patienternas behov av terapeutisk 

behandling. Endast patienter med akuta eller mycket svåra psykiatriska problem får vård 

genom psykiatrin.  

 

Försäkringsbolaget AFA satsar 28 miljoner kronor i projektet ”Depression och utbrändhet 

inom människovårdande yrken”. Projektet har delvis för avsikt att studera om mindfulness är 

en lämplig metod för rehabilitering eller prevention. AFA Försäkring administrerar i 

huvudsak kollektivavtalade försäkringar och har i 30 år bedrivit forskning för att hålla nere 

skadekostnader och förebygga skador och ohälsa i arbetslivet (www.afaforsakring.se). Vi 

funderar på hur det kommer sig att ett försäkringsbolag satsar så mycket pengar på detta. Att 

de vill få ner sina kostnader bland de kollektivavtalade, är vi medvetna om, men vi frågar oss 

om detta intresse inte borde ligga på statlig nivå, då psykisk ohälsa blir en stor kostnad för 

samhället?  

 

Förförståelse  
En av oss kom under socionompraktiken hösten 2006 i kontakt med en stresshanteringskurs 

som var inspirerad av mindfulness, vilket gjorde oss båda intresserade. Vi började fundera 

över vad mindfulness är, hur det fungerar, vilka som går dessa kurser och beslöt oss för att 

ägna vår C-uppsats åt detta. Trots viss bekantskap med kursen, var vår förkunskap i ämnet 

näst intill obefintlig. Vid ett av seminarierna på Socialhögskolan, visade det sig att det var 

flera av studenterna som kommit i kontakt med mindfulness och därmed tilltog vår 

nyfikenhet.  
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Problemformulering 
I Sverige har det ännu inte gjorts någon longitudinell forskning kring mindfulness, även om 

metoden är omskriven och använd vid olika behandlingar inom såväl medicin, psykiatri och 

socialt arbete. Ett FoU-projekt inleddes i september 2006, med start för datainsamling i maj 

2007. Projektets syfte är att ta reda på vilka psykologiska markörer som leder till ökad 

medveten närvaro. Projektet som utförs inom primärvården i Västra Götalandsregionen ska 

utmynna i en doktorsavhandling år 2010 (Lilja, 2006).  

 

Psykiatrin är en specialistmottagning, som inriktar sig på bipolära eller komplicerade 

affektiva sjukdomar och svårare personlighetsstörningar.  Vårdcentralerna är idag första 

linjens psykiatri, vilket medför att de får ta emot, diagnostisera och behandla patienter med 

psykisk ohälsa. Enligt Cullberg (2000) saknas studier kring psykisk ohälsa och behovet av 

psykiatrisk hjälp i olika samhällsklasser. Samtidigt anser han att erfarenhet visar att oro, 

ångest och stress hos individer i lägre sociala samhällsklasser oftare visar sig i fysiska 

symptom, såsom värk i ryggen och trötthet. Detta menar Cullberg kan bero på oacceptans för 

att få uttrycka känslor, sorg och ängslan inom just den samhällsklassen (s.470). För att 

patienten ska få möjlighet till psykosocialt stöd inom vårdcentralen måste läkaren 

uppmärksamma behovet, då denne är den som initialt möter patienten. Om läkaren anser att 

behov föreligger remitteras patienten till kurator eller psykoterapeut. Det är utifrån kuratorns 

psykosociala arbete inom en vårdcentral, som våra funderingar kretsar kring. Socialt arbete 

handlar om att kunna bemöta patienter eller klienter i deras livssituation. Oberoende av vilken 

social verksamhet vi arbetar inom, så kommer vi att möta människor med problematik, där 

stress, depression och annan psykisk ohälsa kan förekomma. Då vårdcentralernas kuratorer 

ofta möter dessa patienter för samtal, är denna undersökning relevant för socionomer och för 

socialt arbete. Inom ramen för vår C-uppsats har vi valt att begränsa vår undersökning till en 

vårdcentral, där de arbetar med mindfulness baserad stresshantering.  

 

Nedan kommer vi att presentera vårt syfte med uppsatsen och dess underliggande 

frågeställning. Vi kommer även att presentera innebörden för en del viktiga begrepp, då dessa 

kan tolkas olika beroende på vilken situation de används i. 
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Syfte 
Syftet med vår uppsats är att få en djupare insikt i vad mindfulness är, hur en 

mindfulnessbaserad stresshanteringskurs kan vara upplagd och hur den upplevs av 

kuratorerna och de deltagande primärvårdspatienterna.   

 

Frågeställningar 
För att kunna uppnå vårt syfte ämnar vi söka svar på följande frågeställningar:  

- Vad är primärvårdskuratorernas intention med kursen och vilka patienter vänder de sig 

till?  

- Hur upplever tidigare kursdeltagare, det vill säga primärvårdens patienter, sin 

livssituation före och efter avslutad kurs?  

- Har kursdeltagarna tillgodogjort sig några nya kunskaper, och hur använder de sig i 

sådana fall av dem?  

 

Centrala begrepp  
Psykisk ohälsa – I psykisk ohälsa ingår ett brett spann av olika psykiatriska 

sjukdomstillstånd, exempelvis ängslan, oro, ångest, sömnproblem och psykoser 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 
Depression - En depression är en längre period, det vill säga minst två veckor, av 

nedstämdhet. Depression kan uppstå efter livsomvälvningar, motgångar eller svåra 

besvikelser. En depression kan bli ett psykiatriskt problem när den blir ett hinder för individen 

själv eller dess omgivning eller om den återkommer ofta. Vanliga symptom vid depression är 

nedstämdhet, olust, trötthet, sömnstörningar, skuldkänslor, koncentrationssvårigheter, dålig 

självkänsla samt magproblem. En depression kan behandlas med psykoterapi och/eller 

medicinering av antidepressiva läkemedel (Cullberg, 2000, s. 311-322).  

 

Stress - Stress kan uppstå vid en långvarig psykiskt eller fysiskt påfrestande situation. Vid 

stress aktiveras och påfrestas individens psykologiska reservkrafter och det stresshormon som 

utsöndras i binjurarna utsöndras i ökad mängd. Olika psykosomatiska symptom som kan 

uppstå efter långvarig stress är irritation, rastlöshet, sömnsvårigheter, hjärtklappning och 

magont. Även ångest kan uppstå (Cullberg, 2000, s. 57-58) .  
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Ångest - Ångest är en skyddsfunktion, som ses som väsentlig för vår överlevnad. Det är en 

reaktion, liksom smärta är en reaktion på en fysisk skada. Ett långvarigt problem i 

livssituationen, där den psykiska kapaciteten eller självkänslan är ansatt, kan leda till en 

reaktiv ångest. Symptom på ångest är exempelvis irritation, trötthet, sömnsvårigheter, 

nedstämdhet, muskelspänningar och koncentrationssvårigheter. Hur olika individer hanterar 

sin ångest är olika. En del människor försöker bortse från sin ångest, andra söker hjälp för att 

hantera sin ångest. Det är inte ovaligt att en del hanterar sin ångest genom olika aktiviteter 

eller dövar den med alkohol eller droger (Cullberg, 2000, s. 50-51).  

 

Primärvård och vårdcentral - Stockholms läns vårdcentraler är organiserade under 

primärvården som lyder under SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde, vars uppgift är att 

erbjuda hälso- och sjukvård till länets invånare. Hälso- och sjukvårdsansvaret utgörs ofta av 

patientens geografiskt närmaste vårdcentral eller husläkarmottagning. Där har patienten 

tillgång till bland annat distriktsläkare eller husläkare, distriktssköterska, hemsjukvård och 

kurator. Vid sjukdom är det därmed främst till sin lokala vårdcentral, som patienten vänder 

sig (www.slpo.sll.se). Landstinget, kommuner och andra vårdgivare arbetar utifrån direktiven 

i HSL, Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). HSL är en ramlag, som anger grundläggande 

regler och mål för hälso- och sjukvården.  

 

Bakgrund 
Då ett av våra syften är att få en vidare inblick i vad mindfulness är, kommer vi att nedan att 

beskriva mindfulness och dess utveckling. 

 

Mindfulness 
Mindfulness kan i grunden ses som en meditationsteknik. En av dem som ofta förknippas med 

ursprunget till mindfulness är Jon Kabat-Zinn. Under 1970-talet kom han i kontakt med 

buddismen och fick ambitionen att sprida buddistiska tankar, utan religiöst eller filosofiskt 

perspektiv, om hur mänskligt lidande kan lindras och hanteras. Utifrån detta startade han 1979 

ett program för att lära ut mindfulness till fysiskt sjuka patienter vid The Stress Reduction 

Clinic vid University of Massachusetts Medical Center i USA. Programmet utfördes i grupp 

och pågick i åtta veckor. Gruppdeltagarna fick hemläxor i form av minst 45 minuters dagliga 

meditativa övningar. Metoden kallas för MBSR,  Mindfulness-Based Stress Reduction, och 
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innehåller olika kropps-, andnings- och meditationstekniker (Nygren, Sköld, Wahlberg & 

Åsberg, 2006). 

 

En vidareutveckling av MBSR är MBCT, Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Den tillkom 

när Mark Williams, John Teasdale och Zindel Segal, kompletterade Kabat-Zinns metod med 

olika kognitiva tekniker. Grunden var att de ville få fram ett hållbart verktyg för att förhindra 

depressiva patienter att få återfall. Inslag av mindfulness, men utan meditation ingår även i 

andra metoder som används inom den psykiatriska verksamheten. Exempelvis dialektisk 

beteendeterapi, DBT, som används för borderlinestörning och Acceptance and Commitment 

Therapy, ACT, vilken är en forskningsbaserad metod för att förebygga stress och psykisk 

ohälsa bland unga vuxna (Nygren, Sköld, Wahlberg & Åsberg, 2006).  

 

Mindfulness - medveten närvaro  
Kabat-Zinn (2005) förklarar i sin bok ”Vart du än går är du där” att mindfulness, eller 

medveten närvaro som det kallas på svenska, är en praktisk metod för att öka sin 

självkännedom om sin inre livsvärld. Detta för att lättare kunna hantera och acceptera 

negativa händelser och tankar som i längden kan leda till obalans i kroppen. Intentionen är att 

genom ödmjukhet mot sig själv ta befälet över sitt eget liv och låta hjärtat vara med (s. 24). 

En grundtanke är att leva i och fokusera på nuet, ej på framtiden eller det som varit. Att 

acceptera sin situation utan att lägga värderingar på den (a.a. s. 196). Det handlar även om att 

förändra sitt inre förhållningssätt och därigenom öppna upp för en ökad kunskap om hur vi 

tolkar och upplever omvärlden, och hur den påverkar oss (a.a. s. 81). Kabat-Zinn menar att 

det handlar om att vara vaken och uppmärksam vid varje ögonblick (a.a. s. 33). En begränsad 

medvetenhet bidrar till omedvetna och automatiska handlingar (a.a. s. 175).  

 

Om medveten närvaro skriver även Åsa Nilsonne (2004) i sin bok ”Vem är det som 

bestämmer i ditt liv?” Genom att integrera andlighet och psykoterapi, så kompletterar de 

tidigare totalt skilda perspektiven varandra och gör dem till partners i samma 

verksamhetsområde. Detta, menar hon, har gjort det möjligt för människor som har svårt att 

hantera svårigheter, som överväldigar dem i relationer, och livet i övrigt att söka stöd. Hon 

menar att dessa människor ingår i en grå zon, då psykiska sjukdomar i dagens samhälle 

hanteras inom sjukvårdens medicinska revir (s. 16).   
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Observera, beskriva, inte döma och delta 
Enligt Nilsonne (2004) kan en individ med hjälp av medveten närvaro förstå hur denne tolkar, 

förstår och påverkas av sin livsvärld. Genom att vara medvetet närvarande befinner sig 

individen i nuet och kan reflektera över sin uppfattning och påverkan av omvärlden. Nilsonne 

talar om den inre scenen, där teatern pågår i indvidens eget huvud och personen själv är  

publik och leder aktörerna. Genom detta kan personen själv ta befälet över vilka aktörer, som 

ska få uppträda på den inre scenen. För att nå medveten närvaro har Nilsonne modifierat 

Marsha Linehans fyra hörnstenar för medveten närvaro. Dessa är observera, beskriva, inte 

döma och delta (s. 19-21). Med att observera menar Nilsonne (2004) att uppmärksamheten är 

riktad mot de händelser, känslor, tankar och reaktioner som sker i situationen. Med att 

beskriva avses att observationerna benämns med ord, samt filtrering av den reaktion som 

uppstår genom händelsen. Att inte döma innebär att avstå från att värdera sina observationer 

och beskrivningar i bra eller dåligt. Uppmärksamheten bör istället riktas mot handlingar och 

konsekvenser. Vidare poängterar Nilsonne att ett icke dömandet inte är detsamma som att 

sakna åsikter eller reaktion, utan att det handlar om att tydliggöra sin subjektiva värld. Vid ett 

dömande riskerar personen att bli överöst av sina egna känslor. En beskrivning av en situation 

engagerar inte känslorna lika starkt. Därmed besparar och undviker personen att utsätta sig 

själv för exempelvis irritation och ineffektivitet. Detta beskrivs som en av de svåraste, men 

samtidig som mest befriande i arbetet med de tankar som styr. Att döma och värdera sig själv 

och omvärlden är ofta något som är väl invant. Befrielsen uppnås när de dömande tankarna 

inte påverkar till sådana handlingar och känslor, som inte behövs i situationen.  Den fjärde 

och sista hörnstenen är att på ett observerande och fullständig sätt delta i det som händer runt 

omkring. Detta kan verka enkelt, men kan vara svårt att integrera i sitt liv. Nilsonne 

poängterar därför att medveten närvaro förutsätter träning och koncentration för att få insikt i 

vilka tankar som är styrande (a.a. s. 19-33).  

 

Tankar och känslor 
Ett medvetet närvarande bland tankar och känslor, påbörjas enligt Nilsonne (2004) genom att 

observera och beskriva dem. Oönskade tankar är svåra att fördriva, då dessa ofta likställs som 

realiteter och förutsätter därför träning och tålamod. Att ha negativa tankar om sig själv kan 

vara hämmande, men även positiva tankar kan vara bekymmersamt. Detta om en individ vid 

upprepade tillfällen får bekräftelse på hur duktig denne är, vilket kan resultera i ett tvång inför 

att vara duktig och en rädsla för att misslyckas (s. 34-36). Kåver (2004) menar att människor 
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ska lyssna på sina känslor, för att de ger viktig information, men de behöver inte alltid följa 

känslornas uppmaning. Genom att observera och beskriva känslan identifieras den. Då 

känslorna mer eller mindre är med hela tiden, har de ett stort inflytande på relationer. Känslor 

kan ses som inre konstruktioner, vars system styr hanterandet av olika svårigheter (s. 26-27). 

Vidare säger Kåver att svårigheter med förlikandet av vissa tankar kan bero på svårigheter att 

ta dem till dig, då dessa kanske väcker obehagskänslor (a.a. s. 93). Nilsonne (2004) anser 

även att känslorna ibland kan underlätta livssituationen. Rädslan, till exempel, kan varna för 

farliga situationer och uppmana till försiktighet eller flykt. Ilskan kan skydda det 

betydelsefulla.  Rädsla eller skam kan även vara falsk indikation på fara. Detta är vanligt 

bland människor med social fobi, vars rädsla eller skam kan uppmana till irrationell handling. 

Om personen istället bestämmer sig för att göra tvärtemot sina känslor, kanske denne 

upptäcker att det är ett falsklarm och agerar annorlunda. Känslor kan även upplevas som 

bekymmersamma och sårbara, exempelvis om de är starka och plågsamma (s. 41-54).  

 

Dåtid, nutid och framtid  
Tidsperspektivets avvägning är också avhängigt medveten närvaro, menar Nilsonne (2004). 

Dåtiden består av det förflutna och historien, vars innehåll är informativt, intressant och 

viktigt. I nuet sker agerandet och avgör därmed den kommande tiden. Framtiden innehåller 

det personen tror, vill och befarar ska ske, vilket ofta används för att planera. Sättet att 

inhämta information från erfarenheter och tankar om vad som kan hända i framtiden, styr 

handlandet i olika situationer. Informationen är dock inte alltid relevant till den faktiska 

situationen. Att vara observerande på nuet, kan ge information kring situationen som den 

faktiskt är. Detta betyder inte att tankar om det förflutna och framtiden ska uteslutas. Det är en 

möjlighet att avvisa oönskade tankar och inte låta dem stanna för länge, så att de leder till oro 

kring framtiden, vilket lätt kan forceras till ångest eller katastroftankar (s. 55-59).  

 

Kroppen och smärta  
Då kroppen alltid är med individen, är den avhängig medveten närvaro. Nilsonne (2004) 

menar att den bestämmer över hälsan och livssituationen och har stort inflytande på övriga 

inre faktorer, såsom vilka tankar som tillåts och styr. Även här handlar det om att observera, 

beskriva, inte döma och delta.  En del människor fördömer sin kropp, istället för att lyssna på 

den. Negativa tankar bör observeras, och sedan sakta försvinna, istället för att styra och 

påverka. Att inte observera kroppen och lyssna på dess signaler, kan utsätta individen för fara, 
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och ignorera ett eventuellt vårdbehov. En del människor uppfattar sin kropp endast vid smärta 

eller oro för sjukdomar. Smärta kan upplevas olika starkt beroende på hur mycket utrymme 

den ges. Bland de människor som uppfattar smärta som en signal för ett allvarligt fel på 

kroppen, tillskrivs smärtan för stort fokus. Många människor har ont, utan att ha en 

behandlingskrävande sjukdom. Nilsonne menar att smärtan ska observeras, men om den inte 

är skadlig, bör oron förvisas (s. 68-75). Enligt Kåver (2004) så tilltar lidandet, om olika 

copingstrategier används, istället för att acceptera negativa och smärtsamma händelser (s. 32).  

 

Andning och meditation  
Meditation kan av många ses som något mystiskt, som hänger samman med flykt från 

tillvaron. Kabat-Zinn (2005) menar att det är precis tvärtom. Det handlar om att stanna upp 

och uppmärksammat lyssna till sitt inre och bli medveten om det som sker i nuet (s. 49). Att 

ha modet att möta, hålla kvar och betrakta sin smärta och sina tankar. Därigenom kan enligt 

Kabat-Zinn en djupare förståelse och medvetenhet uppnås (a.a. s.116). Genom att fokusera på 

andningen, hur det känns i kroppen vid varje andetag så förflyttas fokus från andra tankar  

(a.a. s. 35-36). Kabat-Zinn menar att meditation kan utföras närhelst, varhelst och hursomhelst 

genom att fokusera på andningen och betrakta sitt inre (a.a. s. 49).  

 

Acceptans  
Om acceptans skriver Anna Kåver i boken ”Att leva ett liv, inte vinna ett krig” (2004), där 

hon förklarar att acceptans är att välja att se situationen exakt så som den är utan att döma, fly 

eller förvränga. Detta oavsett hur obehaglig situationen är (s. 32). Att acceptera handlar inte 

om uppgivenhet och passivitet eller att tycka att något är bra eller rättvist. Acceptans är en 

aktiv och målmedveten handling (a.a. s. 64). Vidare talar Kåver om falsk acceptans, där 

personen säger sig ha accepterat, men med handling visar inre protester. Även acceptans som 

följs av ett ”men”, exempelvis ”ja, men”, är falsk acceptans, då en sann acceptans inte kan 

förhandlas (a.a. s. 38-39). Kåver menar att för att nå acceptans krävs mindfulness, medveten 

närvaro. Att välja att inte acceptera ångest eller smärta, gör istället att lidandet tilltar och kan 

på sikt resultera i flyktbeteenden, som kan försvåra situationen ytterligare (a.a. s. 32). Kåver 

menar även att alla psykiskt friska människor någon gång under livet kommer att få uppleva 

sorg och ångest, då ett liv utan sorg eller olycka är orimligt. Vidare anser Kåver att hon och 

övriga psykoterapeuter borde hjälpa patienterna att uppnå en acceptans och utveckling, istället 
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för att bota en ”störning” eller ett olyckligt liv. Kåver hävdar att psykisk smärta ingår i ett 

psykiskt sunt liv (a.a. s. 24).  

 

Tidigare forskning  
Vi har fokuserat på forskning kring mindfulness som rör hanterandet av stress, smärta och 

depression. För att omge oss med så pass ny kunskap som möjligt, har vi valt att använda 

forskning från 1998 och framåt, vilken vi nedan kommer att redovisa. 

 

Försämring av mental hälsa  
C. Robert Cloninger (2006) skriver i en artikel för tidningen Word Psychiatry att trots 

utvecklingen av medicinering och psykoterapeutiska manualer, har försämringen av den 

mentala hälsan fortsatt att öka i USA. Misslyckandet med att förbättra välmåendet, menar 

Cloninger, kan bero på att psykiatrin har en överdriven inriktning på mentala störningar och 

därmed förbiser metoder för att förhöja positiva känslor, personlig utveckling, 

tillfredsställelse över livet och andlighet. Han utmålar istället en integrering av biologiska, 

psykologiska, sociala och andliga metoder för att förhöja välmåendet. Han menar att det finns 

andra evidensbaserade praktiska kliniska metoder för att öka människors personliga 

utveckling och lycka. Genom att lära människor att själva hantera sitt lugn, acceptera sina 

begränsningar och släppa taget om rädslor och konflikter. Människor skulle kunna lära sig 

och få självkännedom genom att bli medveten om sina negativa tankar och istället fokusera på 

sina positiva tankar.  

 

Behandling av depressionssjukdomar 
SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering (2004), har granskat den vetenskapliga 

litteraturen kring depressionssjukdomar. SBU:s resultat visar att majoriteten av patienter med 

depression diagnostiseras via primärvården. Även den största delen av läkemedelsbehandling 

sker via primärvården. Resultaten visar att risken för återfall är lägre vid lindrigare 

depressioner. Risken är också lägre vid behandling inom primärvården, än behandling inom 

psykiatrin. Studier visar att en bra kognitiv psykoterapi har en längre skyddande effekt än 

läkemedelsbehandling. Det har gjorts jämförelser mellan patienter med lindrig eller måttlig 

depression, som har behandlats med kognitiv terapi eller beteendeterapi, och behandling med 

läkemedel. Inte en enda studie visade att läkemedelsbehandling är mer effektivt än 
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psykoterapi. Dock visade flera studier att psykoterapi är mer fördelaktigt. Patienter som har 

behandlats med läkemedel, men som ändå inte blivit symptomfria, har med hjälp av 

psykoterapi minskat antalet återfall. Bäst effekt uppnås med 15-20 behandlingstimmar 

individuellt, i par eller i grupp. Kognitiv terapi, beteendeterapi, samt kognitiv terapi och 

beteendeterapi i kombination är terapiformer som visat sig vara mest framgångsrika enligt 

SBU: resultat (2004).  

 

Socialstyrelsens utvärdering ”Antidepressiva läkemedel vid psykisk ohälsa – Studier av praxis 

i primärvården” (2006) genomfördes genom enkätutskick till samtliga vårdcentraler i Sverige. 

Förutom data från läkemedelsregistret genomförde vårdcentralerna journalgranskningar och 

alla patienter som ordinerats antidepressiv medicinering fick en enkät att fylla i. Som ett 

resultat av denna utvärdering uppmanar socialstyrelsen primärvården att se över sin 

verksamhet beträffande samtalsbehandling. De menar även att personalkompetensen inom 

primärvården bör ses över för att kunna möta upp behovet av samtalsbehandling vid 

depression, ångest och annan psykisk ohälsa. Enligt undersökningen ansåg majoriteten av 

verksamhetscheferna inom primärvården att deras verksamhet innehöll brister i erbjudandet 

av samtalsbehandling till patienter med psykisk ohälsa. Vidare ansåg de att primärvården 

förväntas behandla och bemöta allt fler patienter med psykisk ohälsa, vilket de inte ansåg sig 

ha resurser eller kompetens för. De menar att de får ta emot fler patienter från psykiatrin, utan 

extra resurser för att möta dessa. Hälften av verksamhetscheferna uppgav att deras vårdcentral 

kan erbjuda kognitiv behandling. I undersökningen uppgav patienterna att de ansåg att bäst 

resultat erhållits genom en kombination av antidepressiva läkemedel, delaktighet och ett bra 

bemötande från vårdcentralen. Socialstyrelsens resultat visar att antalet personer, som 

behandlas med antidepressiva läkemedel inom primärvården är relevant till antalet personer 

som diagnostiseras. Socialstyrelsen anser dock att utförandet av diagnostiseringen kan 

ifrågasättas, då det förmodligen förekommer både underdiagnostiseringar och 

överdiagnostiseringar.  

 

Mindfulness-baserade metoder  
MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, har prövats i olika studier. Exempelvis, så 

prövade Shapiro, Schwarz och Bonner (1998) MBSR på medicinstudenter. Kursen pågick i 

åtta veckor och de träffade studenterna en gång i veckan under två och en halv timme. 

Shapiro, Bootzin, Figueredo, Lopez och Schwartz (2003) vid University of Arizona i USA, 
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prövade även kurser i MBSR på kvinnor med bröstcancer. Denna kurs pågick i sex veckor. 

Varje kurstillfälle pågick i två och en halv timme en gång i veckan. I studien med 

medicinstudenterna resulterade MBSR-kursen i att deltagarens självupplevda ångest, 

nedstämdhet och depression minskade. De fann även att det inre välbefinnandet förbättrades, 

samt en upplevelse av ökad empati. I studien med kvinnor med bröstcancer, var syftet att 

försöka minska stressen hos kvinnor med bröstcancer. Deras resultat visade att MBSR 

fungerade bra för att förbättra sömnkvaliteten hos bröstcancerpatienter, om deras 

sömnproblem var stressrelaterade. Plews-Ogan, Owens, Goodman, Wolfe och Schorling 

(2005), vid University of Virginia i Charlottesville i USA, har jämfört två olika grupper med 

patienter med kronisk smärta. Den ena gruppen gick en åttaveckorskurs i MBSR, där 

kurstillfället varje vecka utgjordes av två och en halv timme. Den andra gruppens patienter 

fick massage i en och en halv timme per vecka under en sex veckorsperiod. Deras studie 

visade att MBSR gav en effektiv och långvarig humörsförbättring på patienterna. Massage 

visade sig vara en effektivare smärtlindring.  

 

MBCT, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, har bland annat prövats vid Division of 

Community-based Sciences vid University of Glasgow i Storbritannien av Finucane och 

Mercer (2006). De har undersökt tretton primärvårdspatienter med återkommande depression 

och ångest och fann i sitt resultat att MBCT under åtta veckor var avgörande i behandlingen 

av patienter med pågående depression och ångest inom primärvården. Enligt studien, så 

fortsatte mer än hälften av patienterna med mindfulness-tekniken tre månader efter avlutad 

kurs. Även Ma och Teasdale (2004) vid Medical Research Council, Cognition et Brain 

Sciences Unit vid Cambridge i Storbritannien, har prövat MBCT på patienter med återfall i 

depression. Dessa deltagare träffades en gång i veckan under två timmar i åtta veckors tid. 

Deras studie visar att MBCT är en effektiv behandlingsmetod för patienter med minst tre 

återfall i depression. Risken för återfall minskades från 78 % till 36 % bland de patienter, som 

hade haft tre eller fler återfall. Bland patienter med två återfall i depression, ökade risken för 

återfall från 20 % till 50 %. Detta tror forskarna har sin förklaring i att depressionen utbröt 

senare i livet bland patienterna med minst tre återfall. Bland patienterna med två återfall, 

utlöstes depressionen oftare av personliga upplevelser. 
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Kritiska åsikter 
Bishop, doktor i psykologi på Princess Margaret Hospital and the Department of Psyciatry på 

University of Toronto i Canada, har granskat tillgänglig litteratur och forskning kring MBSR, 

Mindfulness-Based Stress Reduction. De resultat han fann publicerades 2002 i American 

Psychosomatic Medicine och visade att den forskning som finns är bristfällig, då det är 

vanligt förekommande med metodologiska problem. Han tillkännager dock att det finns vissa 

belägg för att metoden kan vara hållbar. Hans slutsats är att forskningen har evidensbaserade 

brister och han föreslår och efterfrågar mer säkerställd forskning.  

  

Teoretiska perspektiv 
I detta kapitel kommer uppsatsens teoretiska perspektiv kortfattat att redovisas. Detta för att 

förtydliga och framhäva det som studerats (Larsson, S, 2005, s. 20). Då stress och 

depressioner kan ha sin förklaring i tankar och känslor, så faller det sig naturligt att använda 

ett kognitivt perspektiv. Mindfulness handlar om medveten närvaro och acceptans, varför vi 

anser att även ett copingteoretiskt perspektiv förtydligar. Om situationen inte är 

medvetandegjord och inte helt kan eller har accepterats handlar det om att hitta en strategi för 

att därigenom kunna hantera och agera i vardagen. Vi avser även förstå patienternas situation 

och sammanhang utifrån Antonovskys teori om KASAM. För att kunna uppnå acceptans för 

en ibland smärtsam situation, krävs det att personen upplever det som meningsfullt att försöka 

förändra sin situation och få förståelse för sitt sammanhang. För att få ett sammanhang över 

sin situation krävs insikt i de egna cognitionerna och medvetenhet kring vilken eller vilka 

copingstrategier som används.  

 

Kognitiv teori 
I det kognitiva perspektivet har individens tankar en central roll då dessa påverkar dess 

känslor, som är det primära i uppkomsten av en individs beteende (Bunkhodt, 2004, s. 26) 

Ordet kognitiv kommer från det latinska cognito som betyder kunskap och av cognoscere, 

lära känna tanken (Frostin, 2003, s. 9). Kognition innefattar kognitiva strukturer såsom tankar, 

minnen, bilder och kognitiva processer som bland annat innefattar bedömning av en situation 

och uppmärksamhet. Kognitioner är individuella och är inte statiska.  Det kognitiva 

perspektivet fokuserar på hur människan tänker utifrån den kunskap och de begrepp hon 

besitter. Vi utvecklar våra inre arbetsmodeller från barndomen och dessa kallas inom det 
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kognitiva perspektivet för scheman eller grundantaganden. Om våra grundantaganden är 

positiva hjälper det oss att växa och fungera på ett tillfredsställande sätt. De kan även vara 

negativa, och resulterar då i att vi ser och upplever det mesta som sker runt omkring oss, som 

hopplöst och statiskt. Vi fattar beslut utifrån våra kognitiva scheman som byggts upp genom 

tidigare erfarenheter och inlärning. Våra grundantaganden hör till vår identitet och därigenom 

kan de vara svåra att förändra, då vi hela tiden förstärker och får dem bekräftade av 

omgivningen.  Våra personliga livsregler utformas av erfarenhet och påverkan av den familj 

och kultur vi lever i. Livsreglerna styr hur vi låter våra scheman komma till uttryck i vårt 

dagliga liv (a.a. s. 11-13). Om vi har negativa grundantaganden som hela tiden förstärks, så 

uppstår dysfunktionella scheman innehållande regler och attityder. Dessa är oftast absoluta 

och övergeneraliserande, som exempelvis ”jag måste alltid höra att jag är älskad” eller ”det är 

aldrig någon som är snäll mot mig”. Dysfunktionella scheman kan vara latenta och triggas 

igång av en oförutsedd händelse. Vi för alla en inre dialog som oftast sker blixtsnabbt i form 

av bilder, tolkningar eller fantasier. Om denna oftast är negativ utvecklas automatiska 

negativa tankar som till exempel ”jag klarar inte det här”. De finns mittemellan vårt medvetna 

och omedvetna och aktiveras snabbt om en negativ händelse sker, som överensstämmer med 

schemat. När tanke och känsla knyts samman blir de automatiska tankarna befästa exempelvis 

”jag misslyckas med allting” (MacLeod, 2000, s. 650-651). Om dina tankar, föreställningar 

och varseblivning får en alltför stark och negativ dominerande effekt för dig själv eller din 

omgivning, kan det lätt utvecklas en psykologisk störning i form av fobi, tvångshandling eller 

depression. Inom den kognitiva terapin, vars syfte är att omstrukturera tankar, ryms flera olika 

metoder bland annat Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Kognitiv Psykoterapi (KPT) och 

Dialektisk Beteendeterapi (DBT) med flera (Palm (red), 2003, s. 19-24).  

 

KASAM 
Aaron Antonovsky har forskat kring salutogenes, hälsans ursprung med fokus på vilka 

faktorer det är som gör/får människor att uthärda och överleva under onormala och ofta 

oacceptabla förhållanden med bibehållen hälsa. Han fann att en viktig beståndsdel till att 

människor håller sig friska och inte hamnar i psykiskt obalans är deras känsla av sammanhang 

(Larsson, G. 2005, s. 359). Antonovsky (1991) delar in KASAM i tre begrepp: att det som 

sker i och utanför individen är begripligt, att situationen är hanterbar, så att något kan göras 

för att uppnå en förändring och att det ska kännas meningsfullt att engagera sig i. Med 

begriplighet syftar Antonovsky på att inre eller yttre händelser som individen kan ställas inför 
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är förutsägbara, att de rimligtvis kan förklaras eller att situationen går att redas ut (s. 43). 

Larsson, G. (2005) menar att ordning, struktur och klarhet skulle kunna vara en sida av 

myntet. Den andra sidan representeras av oordning, kaos, slumpmässighet och gåtfullhet (s. 

359). Personer med stark KASAM, som enligt Antonovsky (1991) upplevt svåra utmaningar 

av olika former, uppfattar att de därigenom blev stärkta, att det fick erfarenhet av händelsen 

och kan se dem som utmaningar. De med låg KASAM, som anser att de är otursförföljda, tror 

sig inte kunna se någon förändring i sitt liv. De ser på sitt liv som att de i stor utsträckning 

kommer att drabbas av olyckor i framtiden (s. 45).  

 

Om hanterbarhet säger Antonovsky, att det handlar om graden av resurser som står till ens 

förfogande och som finns i personens närhet för att kunna bemöta olika situationer. Med detta 

menar han personer som är pålitliga och som ställer upp och hjälper till vid behov. Det kan 

även vara andra resurser, exempelvis pengar. Personer som besitter en stark känsla av 

hanterbarhet upplever sig aldrig som ett offer för rådande omständighet (a.a. s. 45).  

 

Med det tredje begreppet meningsfullhet syftar Antonovsky på graden av tillförlit till att den 

investering, i form av arbete eller engagemang, som läggs ned på en del problem eller 

upplevda krav står i paritet till resultatet. Helt enkelt en persons upplevelse av 

påverkningsgrad och engagemang i det dagliga livet. Inte att man blir jublande glad om någon 

närstående förolyckas eller drabbas av sorg, utan att man kan ta och möta dessa händelser 

utan att bli rädd för utmaningen. Att hela tiden söka en mening i det som sker, att alltid göra 

det bästa av en situation tyder på en hög grad av meningsfullhet (a.a. s. 46). 

 

Om en individ har en stark KASAM, så är förutsättningarna eller förmågan högre att klara av 

olika utmaningar. Detta genom att välja den copingstrategi som är mest lämpad för den för 

tillfället stressfyllda situationen. Förmodligen kommer en individ med svag KASAM inte att 

kunna hantera problemet eller de stressfaktorer som hon eller han blivit utsatt av. Fokus 

kommer troligtvis istället läggas på hanterandet av känslorna problemet väcker  (Maes & van 

Elderen, 2000, s. 691).  

 

Copingteori 
Enligt Persson (2005) utvecklades coping-begreppet på 1960-talet av Lazarus som undersökte 

varför en del personer reagerade kraftfullare än andra, då de utsattes för samma stressfulla 
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situation. Persson menar att Lazarus kom fram till att det inte alltid är den inträffade 

händelsen i sig som är det primära, utan att det är individens subjektiva tolkning av 

situationen eller händelsen som är av betydelse (s. 351). Forinder (2000) menar att coping kan 

definieras olika beroende på vilket teoretiskt perspektiv man anlägger (s. 65). Maes och van 

Elderens (2000) definition av coping är hur individen förmår klara av problemhantering. Hur 

individen försöker anpassa sig till eller göra något åt de inre eller yttre krav som uppstår vid 

en utmaning eller vid en situation som upplevs som negativ. De upplevda yttre kraven kan 

vara en situation eller händelse och de inre kraven rör individens känslor som är förknippade 

med händelsen. Maes och van Elderen menar att detta var det som fick Lazarus och Folkman 

att göra en distinktion mellan problemfokuserad coping som rör det yttre betingelserna och 

bearbetningen av dessa, samt känslofokuserad coping som handlar om personens hantering av 

sin inre livsvärld (s. 691). Att använda sig av avslappning eller att undvika att tänka på sådana 

situationer som kan utlösa en ångestattack ses som känslofokuserad coping (a.a. s. 696). 

Bunkholdt (2004) beskriver att den som använder sig av en känslofokuserad copingstrategi 

och inte kan hantera den på ett bra sätt, försöker dämpa sina känslor genom att exempelvis 

använda sig av olika typer av droger, bli beroende av andra, regriderar eller börja träna sin 

fysik på ett ansträngande sätt. Ofta kommer den problemfokuserade copingen in efter att den 

känslomässiga rektionen har stagnerat. Patienter som använder sig av medicin i förebyggande 

syfte för exempelvis astma eller allergi använder sig, enligt Bunkholdt, av en 

problemfokuserad stresshantering (s. 278-279). 

 

Persson (2005) lyfter fram aspekter såsom individens upplevelse av hot, en märkbar förlust av 

något slag eller en utmaning under en stressad situation i kombination med individens 

upplevda förmåga att bemästra situationen som styrande faktorer för hur någon reagerar under 

eller på stress (s. 351). Maes och van Elderen (2000) är inne på samma linje då de säger att en 

händelsereaktion hänger samman med de livshändelser som individen varit utsatt för innan 

situationen eller beskedet. Reaktionen är även avhängig individens kunskaper och bedömning 

av exempelvis en allvarlig händelse eller sjukdom. Likaså är individens egenskaper såsom 

ålder, klass, kön relevanta för reaktionsförloppet. De menar att utöver de nyss nämnda 

faktorerna så kan även de inre resurserna, bland annat fysisk och psykisk styrka, karaktär och 

de yttre faktorerna i form av pengar, tid och socialt stöd vara nog så viktiga. Det finns med 

andra ord en rad faktorer som påverkar hur en individ hanterar sin stress. Generellt kan väl 

sägas att antingen läggs fokus på att ta itu med bakomliggande orsak till stressen på ett aktivt 

sätt. Eller så uppvisas ett passivt, undvikande handlingsmönster genom att problemet eller 
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händelsen ignoreras, förnekas, förringas eller förminskas (s. 700). Copingstrategier är högst 

individuella och kontextuella, tillika beroende av individens biologiska och kognitiva 

processer (a.a. s. 695). 
 

Metod 
Detta kapitel kommer att beskriva hur vi gått tillväga med vår uppsats; design, vilken 

vetenskapsfilosofisk position vi anlagt, vårt urval av litteratur och intervjupersoner, samt 

intervjuernas genomförande. Vi diskuterar även arbetets validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet, liksom etiska ställningstaganden.  

Kvalitativ metod  
Enligt Kvale (1997) är syftet med den kvalitativa metoden bland annat att försöka förstå en 

persons subjektiva upplevelse utifrån dennes egen livsvärld och erfarenhet. Det är därför 

viktigt att intervjuaren inte lägger in egna värderingar och tankar eller på annat sätt styr 

intervjun. Kvale menar att det genom dialogen med den intervjuade personen, där denne får 

ge sin egen beskrivning av sin livsvärld, så kan en större förståelse erhållas. Detta kan leda till 

ny kunskap, som i sin tur kan appliceras på andra människor i försök att förändra deras 

livssituation (s. 17-18).  

 

Forskningsdesign   
Vår empiriska del utgörs av intervjuer där vi förutsättningslöst vill studera kuratorernas och 

de före detta kursdeltagarnas subjektiva upplevelse och uppfattning om en 

mindfulnessbaserad stresshanteringskurs. Därtill vill vi utifrån vårt empiriska material öka vår 

förståelse genom våra val av teoretiska perspektiv. Vi använder därmed en abduktiv strategi i 

vårt arbete med uppsatsen, det vill säga vi kombinerar induktiva och deduktiva strategier. 

Med en induktiv strategi vill vi på ett förutsättningslöst och neutralt tillvägagångssätt få teori 

och begrepp att växa fram i arbetet med studien. I analysen framträder den deduktiva 

strategin, eftersom vi klargör vårt resultat genom våra teorier (Larsson, S. 2005, s. 96).  

Vetenskapsfilosofisk position 
För att fånga intervjun och individens livsvärld, har vi valt en fenomenologisk och 

hermeneutisk vetenskapsfilosofisk position. I vår intervjudel har vi anlagt ett fenomenologiskt 

perspektivet som syftar till att ge en noggrann och korrekt beskrivning av upplevelsen, utan 
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att förklara eller analysera (Kvale, 1997, s. 55). Med det hermeneutiska vetenskapsfilosofiska 

perspektivet är vår avsikt att tolka och förstå meningen i vårt empiriska material. Texter 

rörande människors tankar och motiv, bör alltid läsas i den kontext den hör hemma och ses 

utifrån ett större sammanhang (Egidius, 2001, s. 98). Utifrån hermeneutiken, så finns ingen 

objektiv tolkning, då den som tolkar alltid besitter någon form av förförståelse. Vår förståelse 

redovisas inledningsvis under rubriken förförståelse. Textens mening förstås genom en 

process, den hermeneutiska cirkeln eller den hermeneutiska spiralen. Processen fortlöper tills 

delarna och helheten är samstämda (a.a. s. 49-52). I vår tolkning och tematisering av 

empirimaterialets olika delar har vi kommit fram till en förståelse av helheten och kontexten, 

vilket vi framför i vår slutdiskusion. 

 

Urval av litteratur 
Vår litteratursökning består av osystematisk, systematisk och kedjesökning. Inledningsvis 

sökte vi på Eniro och Google, samt i facktidskriften Socionomen på nätet. De sökord vi 

använde var mindfulness, medveten närvaro, primärvården och kurator. Detta då vår 

inriktning inom mindfulness berör kuratorer inom primärvården. Övergripande sökresultat var 

kurserbjudanden, vetenskapliga artiklar i facktidskrifterna Läkartidningen och 

Psykologtidningen. På Informationssökningen, som Socialhögskolans bibliotek höll i, fick vi 

tips på hur vi kunde förbättra våra sökningar, liksom tillgång till olika databaser. Därmed 

sökte vi efter tidigare forskning i Libris, PsycInfo, Social Service Abstract och PubMed. De 

sökord vi använde oss av var mindfulness, medveten närvaro, kurator, både på svenska och 

engelska. Då vi ansåg att vi inte nådde önskat sökresultat, inkluderade vi stress och 

depression. Våra sökresultat återkom på flera träffar och utgjordes främst av internationell 

forskning. Detta medvetandegjordes även genom att vi läste artiklarnas referenslistor. Vi 

fortsatte vår sökning efter forskning och litteratur på Internet. Detta på hemsidorna för 

Allmänmedicin Stockholm, Folkhälsoinstitutet, Vårdguiden för Stockholms Läns Landsting, 

Socialstyrelsen och Vetenskapsrådet. Vårt slutliga urval av tidigare forskning har vi funnit i 

PubMed, genom Google och Schoolar Google på Internet samt Socialstyrelens, Stockholms 

Läns Landsting och Vetenskapsrådets hemsidor. Då Kabat-Zinn har en framträdande roll 

inom mindfulness, har vi valt att inkludera honom i vårt arbete. Vi har i stor utsträckning 

använt oss av Nilsonnes och Kåvers böcker, då de skriver utifrån det svenska samhället och 

även har yrkeserfarenhet av mindfulness och medveten närvaro.   
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Datainsamling 
Underlaget till uppsatsens empiriska del bygger på fem halvstrukturerade intervjuer med 

öppna frågor som tematiserats utifrån frågeställningarna. Vi har valt att använda trattmodellen 

vid konstruerandet av intervjumallen, vilket innebär att vi i början ställer allmänna frågor för 

att sedan smalna av till våra teman för intervjun och avslutningsvis ställa generella frågor 

rörande vårt syfte. Detta för att intervjupersonen ska få tid på sig att vänja sig vid situationen 

och att skapa en allians (Lilja, 2005, s. 41-42). För att säkerställa datainsamlingen är det enligt 

Larsson, S. (2005) viktigt att intervjun spelas in, för att möjliggöra en mer korrekt och 

noggrann återgivning av intervjun, liksom möjlighet till ordagranna citat (s. 100). Tre av våra 

fyra intervjuer med kursdeltagare har spelats in på mp-3 format. En av intervjupersonerna 

ville inte delta i intervjun om den skulle spelas in, vilket gjorde att den av oss, som inte 

intervjuade, förde noggranna anteckningar. Intervjuerna har därefter ordagrant transkriberats, 

samtalet har därigenom återgivits i textform. Vi har fördelat materialet mellan oss och båda 

har utfört transkriberingar. Larsson, S. menar att denna metod ger undersökaren ett grundligt 

och gediget omfång av sitt material (s. 100).  För att få en överblick av texterna har vi använt 

oss av meningskoncentrering och skrivit ihop och samlat långa uttalanden av det som 

intervjupersonerna har framfört. Därefter har vi gjort en meningskategorisering, där materialet 

fördelas på ett sätt, som förenklar och ger en schematisk bild av informationen. Långa utsagor 

förenklas, förkortas och arrangeras i kategorier. Vid meningstolkning avser Kvale (1997) att 

intervjupersonernas tillkännagivanden tolkas och förstås på en mer ingående nivå (s. 174-

175). Med utgångspunkt från en fenomenologisk hermeneutisk förståelse och våra valda 

analytiska perspektiv, har vi för avsikt att uttyda och förstå våra intervjupersoners utsagor.  

 

Urval av intervjupersoner 
För att kunna genomföra våra intervjuer har vi gjort ett strategiskt urval. Vi har kontaktat en 

vårdcentral, där mindfulnessbaserad stresshanteringskurs bedrivs. Vår intention var att 

intervjua kuratorerna, som håller i kursen samt tidigare kursdeltagare. Via telefon bokades tid 

för en gruppintervju med två kuratorer. Då vårdcentralen lyder under hälso-och 

sjukvårdslagen är patientuppgifterna sekretessbelagda. Därmed kunde vi inte själva kontakta 

kursdeltagarna och göra ett oberoende urval. Genom kuratorerna på vårdcentralen 

förmedlades ett brev (bilaga 1) där vi berättade om oss, syftet med vår intervju samt att vi 

ville komma i kontakt med dem. I brevet betonade vi intervjuernas frivillighet, 

konfidentialitet och anonymitet i enighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vi 
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talade även om att mötet skulle ske på en av oss tillsammans uppgjord tid och plats, för att 

stärka deras anonymitet och för att de skulle få välja en plats som kändes trygg för dem. Vid 

intresse ombads de kontakta oss via mail eller telefon. Vårdcentralen skickade ut breven till 

elva tidigare kursdeltagare. Då tre veckor hade gått och ingen hade kontaktat oss, skrev vi ett 

nytt brev, där vi påminde dem om vårt intresse av att få träffa dem för en intervju. Vi besökte 

återigen vårdcentralen för att lämna breven för utskick. Vid ett samtal med en av kuratorerna 

på vårdcentralen, misstänkte hon att patienterna inte vågade kontakta oss. På egna initiativ 

ringde kuratorerna till de före detta kursdeltagarna, som ingick i utskicket. De berättade om 

oss, avsikten med intervjun och frågade om de var villiga att träffa oss. Sex stycken före detta 

kursdeltagare anmälde i samband med kursledarnas telefonsamtal sitt intresse. Tid och plats 

bokades utifrån deltagarnas önskemål. Vi beslöt oss då för att inte skicka ut brev nummer två.  

 

Bortfall  
Då ingen kontaktade oss började vi fundera på anledningen till detta. Vårdcentralen är 

belägen i ett område med mycket hög invandrartäthet och den psykosociala problematiken är 

stor. Det kanske var så att de var misstänksamma mot oss eller bottnade det i okunskap om 

intervjumaterialets användning? I samband med vårt besök på vårdcentralen, då vi skulle 

överlämna brev nummer två diskuterade vi detta med kuratorerna. För att avdramatisera 

situationen för patienterna valde de att med ett personligt telefonsamtal beskriva intervjuns 

syfte och tillvägagångssätt. Trots detta ringde två av de sex inbokade intervjupersonerna 

återbud via vårdcentralens reception. Den ena ringde på eftermiddagen dagen innan intervjun 

skulle ske och den andra samma morgon som intervjutillfället.  

 

Genomförande av intervjuer  
Vi har sammanlagt genomfört fem intervjuer. Fyra intervjuer med enskilda kursdeltagare och 

en gruppintervju, där två kuratorer medverkade. Enligt Kvale (1997), så är det en fördel vid 

gruppintervjuer att samspelet mellan intervjupersonerna ofta ger oreflekterade och engagerade 

utsagor. En risk är dock att det kan vara svårt för intervjuaren att behålla kontrollen över 

intervjun, då åsikterna hos intervjupersonerna kan vara olika och därmed gör att det blir svårt 

att organisera analysen (s. 97). Vid vår 70 minuter långa gruppinterjvu, som spelades in på 

mp3, var vi båda närvarande och aktiva, men en av oss hade en mer framträdande roll som 

intervjuare. Vi upplever att de två kuratorerna vartefter intervjun pågick, blev mer spontana 
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och engagerade i våra frågor. Deras åsikter gick inte isär så mycket, vilket gjorde att analysen 

inte blev svår att genomföra. Däremot fordrades en del tillbakaspolningar på mp3´n för att 

höra vad intervjupersonerna sa vid olika tillfällen, då de ibland blev så engagerade att de 

avbröt varandra i meningarna.  

 

Två av intervjuerna med de före detta kursdeltagarna, genomfördes på vårdcentralen, en i 

kursdeltagarens bostad och en på ett bibliotek. Samtliga intervjuer pågick i ungefär 35 

minuter. Tre spelades in på mp3 och vid en av intervjuerna fördes anteckningar. Vi deltog 

båda i de fyra intervjuerna, men alternerade i rollen som intervjuare. Därmed genomförde vi 

två intervjuer var. Den som ställde i frågorna var dock aktiv i intervjun genom att komplettera 

med följdfrågor, som denne kommit att reflektera över.  

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Larsson, S. (2005) för en diskussion om svårigheterna med att mäta validiteten och 

reliabiliteten inom den kvalitativa forskningen. Han menar att den induktiva och delvis den 

abduktiva metoden oftast inte har några klara begrepp som går att mäta, utan att dessa växer 

fram i takt med forskningsprocessen. Validiteten eller giltigheten i denna uppsats bygger 

således på relevansen i den empiriska delen och huruvida den kan besvara våra 

frågeställningar. Det vill säga, om vi som författare lyckas få intervjupersonerna att uttryckta 

sina upplevelser och uppfattningar så fritt, detaljerat och opåverkbart som möjligt. En 

förutsättning för detta är enligt Larsson, S. att intervjuaren har en empatisk förmåga, 

sakkunskap och intresse. Vi tycker att vi i intervjusituationerna uppmuntrade deltagarna att 

delge oss sina upplevelser genom att följa dem i sin berättelse, att vara genuint intresserade, 

lyssna aktivt och deltaga i samtalet. Vidare anser vi att datamaterialet har hanterats på ett 

korrekt sätt genom ordagrann transkribering. Under rubriken förförståelse har vi redogjort för 

våra förkunskaper, vilket Larson, S. anger som en viktig grund för validiteten. Vi anser att 

intervjufrågorna är tydliga, har relevans och står i paritet med forskningens syfte (s. 103, 115-

117). Reliabiliteten eller tillförlitligheten hänger samman med hur undersökningen genomförs 

och huruvida den kommer att ge samma resultat om den reproduceras av andra forskare 

oavsett tillfälle, plats och omständighet (a.a. s. 116).  Vi har reflekterat över om valet av plats 

har kunnat påverka de före detta kursdeltagarna. Vi anser att de har varit öppna och frikostiga 

i att delge oss sina tankar och erfarenheter kring den mindfulnessbaserade 

stresshanteringskursen. Detta beror nog i hög grad på att de själva har valt platsen, som de 
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kände sig trygga på. Om vi hade fått spela in samtalet med den kvinna, som inte ville att 

hennes intervju skulle spelas in, tror vi att empirin hade lyfts en nivå och vår uppsats berikats 

med många bra och målande citat. Enligt Larsson, S. är det viktigt att intervjun bandas för att 

möjliggöra en korrekt och noggrann återgivning av intervjun och ordagranna citat (a.a. s. 

100). Det kan uppstå språkförbistringar då flera av intervjupersonerna inte har svenska som 

sitt modersmål, varför vi har förtydligat våra frågor vid eventuella oklarheter. Så även vid 

intervjusvar vi inte har förstått.  

 

Rörande generaliserbarheten är vi inte helst säkra på att resultaten skulle blir likadana om 

intervjuerna utförs på en annan vårdcentral med andra patienter. Detta då bakomliggande 

orsaker till patienternas stress kan vara av annan karaktär eller vårdcentralens organisation 

och vårdbemötande kan ha en annan inriktning. Det kan även vara så att kuratorerna som 

kursledare inte är lika flexibla inför gruppens problematik.  

 

Etiska överväganden 
Vid planeringen av uppsatsen och under dess process har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2007). Vid intervjusituationen informerade vi om frivilligheten att 

delta i intervjun, att de närhelst kunde välja att avbryta eller avstå från att besvara en fråga, 

vilket intervjupersonerna samtyckte till. Vid en kvalitativ forskning får forskaren, enlig Kvale 

(1997), ofta förtroendefull information kring sådant som för intervjupersonerna kan vara 

känsligt. Den information, som intervjupersonen lämnar bör hanteras konfidentiellt, för att 

skydda dennes anonymitet. Intervjupersonerna betonade själva vikten av anonymitet, varför 

vårt intervjumaterial har hanterats med försiktighet för att skydda dem. Kvale menar vidare att 

forskaren bör korrigera sådana uppgifter, beskrivningar och uttryck som kan kopplas till 

intervjupersonen, utan att förändra meningsinnehållet. Utifrån detta har vi varit noggranna 

med att den skrivna utsagan inte kan kopplas till dem. I vårt resultat har vi för att så långt som 

möjligt skydda identiteten på de intervjuade kvinnor valt att ändra på vissa av deras 

personuppgifter, givit dem fingerade namn och uteslutit delar ur deras levnadshistoria som 

skulle kunna kopplas till dem. Vi har även valt att inte namnge de intervjuade kuratorerna 

utan givit dem fingerade namn, trots att de inte bett om att få vara anonyma. Detta för att göra 

identifieringen av intervjupersonerna så svår som möjligt. Det framgår heller inte vilken 

vårdcentral, som bedriver denna kurs eller inom vilken kommun (s. 106-113).  Förvisso vet 

kuratorerna om vilka som har deltagit i våra intervjuer, men deltagarnas identitet skyddas av 
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den sekretess som kuratorerna omfattas av. Vi anser att eventuella konsekvenser för 

intervjupersonerna i samband med deltagandet i intervjun noga har övervägts.  

 

Resultat av empiri  
Under denna del presenterar vi det empiriska resultatet. Inledningsvis presenteras kursen, 

sedan följer en kort presentation av kuratorerna och kursdeltagarna. Därefter redovisas 

empirin i tre olika avsnitt: inför kursen, under kursen och efter kursen. Varje avsnitt avslutas 

med analys och tematisering.   

  

Mindfulnessbaserad stresshanteringskurs  
Då vi ber kuratorerna berätta lite om kursen och hur de har lagt upp den, samt ge exempel på 

hur ett kurstillfälle kan se ut berättar de följande:  

 

De kurser som har genomförts består av sex sammankomster i vårdcentralens konferensrum. 

Varje kurstillfälle är cirka en och en halvtimme lång. Kostnaden är som ett ordinarie 

kuratorsbesök, det vill säga 70 kronor per gång, vilket även gör att besöket går in på 

högkostnadskortet. Innan kursstarten hålls ett informationsmöte, där kuratorerna presenterar 

sig själva, berättar om mindfulness, kusens upplägg, antal tillfällen och kostnad. Vid detta 

tillfälle får de som är intresserade anmäla sig till kursen. Storleken på gruppen bör inte vara 

fler än tio eller tolv stycken. För att skapa en lugn och avkopplande miljö i kurslokalen spelas 

rofylld musik när kursdeltagarna kommer till kurslokalen. Stolarna placeras i en stor ring och 

i mitten finns ett litet runt bord med en vattenfylld vas. I den flyter det tända ljus samt ett 

blomsterarrangemang att vila ögonen på och samla ihop sig innan de startar. Kursledarna ber 

alltid deltagarna att stänga av sina mobiltelefoner för att inte bli störda.  

 

Varje tillfälle har ett eget tema, exempelvis andning. Då informerar kuratorerna om vikten av 

andningen, vad som händer i kroppen när blodet syresätts och varför det är bra med en korrekt 

kroppshållning. Andra teman kan vara stress eller samhället nu och då. Varje kurstillfälle har 

olika övningar, som är kopplade till temat. Vid det tillfället, då de har tankar som tema, utför 

de en övning som går ut på att de ska se sig som en busschaufför och att tankarna kan ses som 

passagerare vid en busshållsplats. Chauffören stannar vid varje hållplats där det står 

passagerare, det vill säga tankar, och låter dem kliva ombord, noterar dem, men behöver inte 
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samtala med alla passagerare. Symboliken skulle då vara att du är medveten om dina tankar, 

att du har noterat och låter dem finnas, utan att de behöver ta din tid i anspråk. En annan 

övning är att du tänker dig att du står på en perrong och ser att ett tåg är på ingående, tåget 

stannar och du kan själv bestämma om du vill kliva ombord eller låta tåget passera. Du kan 

med andra ord själv bestämma om du vill ta till dig tankarna eller låta dom passera.  

 

Efter varje övning använder de sig av en talarsten som skickas runt bland kursdeltagarna. Den 

som håller i stenen får bestämma om den vill delge gruppen något utifrån den gjorda 

övningen. Varje kurstillfälle innehåller också en åtta minuters lång avslappning och någon 

form av meditationsövning. Mot slutet av varje kurstillfälle delas en hemuppgift ut och de 

som vill får göra en kort sammanfattning utifrån sina tankar om dagens övningar och tema. 

 

Presentation av kuratorerna 
Intervjuperson ett, som vi i vår uppsats kallar Gunilla, blev färdig socionom 1985. Hon har en 

halv diakonutbildning och även en handledarutbildning på 40 poäng. Gunilla har arbetat inom 

socialtjänsten, som familjehemsinspektör, som beteendevetare inom företagshälsovården och 

som behandlare på ett skolhem. Hon har arbetat på vårdcentralen som kurator i sju år. Gunilla 

har en psykodynamisk grundutbildning, som hon har kompletterat med andra kurser och 

utbildningar inom socialt arbete och det kognitiva perspektivet. Intervjuperson två, som vi 

kallar Sara, kom till Sverige 1990 och är utbildad psykolog, med psykodynamisk inriktning, i 

sitt hemland. I Sverige har hon arbetat som skolpsykolog för invandrarbarn och som konsult 

på företag, där hon har utfört psykosociala utredningar för långtidssjukskrivna invandrare. 

Sara har under sin tid i Sverige vidareutbildat sig för steg ett i kognitiv psykoterapi. Hon har 

arbetat som kurator på vårdcentralen i tre år. Både Sara och Gunilla har utbildning kring det 

transkulturella samt migrationens innebörder, detta för att bättre kunna bemöta och förstå 

patienterna i och kring deras problematik. 

Presentation av kursdeltagare 
De fyra kvinnor, som vi har intervjuat är mellan 45 och 65 år. Tre av dem har utländsk 

härkomst, varav en flyttade till Sverige som barn, de två övriga som vuxna. Alla de fyra 

kvinnorna är utbildade inom omvårdnadsyrken. Yvonne är skild, har två barn och bor i 

lägenhet. Hon är högskoleutbildad och har varit heltidssjukskriven under en period. Hon fick 

information om kursen av kuratorn och har gått den två gånger. Lena är skild och har ett barn. 
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Hon bor i lägenhet och har varit heltidssjukskriven i ett och ett halvt år. Lena fick information 

av kursen via sin kurator. Tina är gift, har tre barn och bor i villa. Hon slutade skolan i årskurs 

sju för att hjälpa sina föräldrar att ta hand om sina syskon. När Tina vid arton års ålder gifte 

sig, återupptog hon sina studier och fullföljde en högskoleutbildning. Idag är hon sjukskriven 

på heltid och blev remitterad via sin husläkare. Båda hennes föräldrar är analfabeter och har 

vuxit upp utan sina föräldrar. Tina har varit noga med att hennes barn ska fullfölja skolan, ta 

körkort, få en bra utbildning och att de ska bli ”bra människor”. Monika är gift, har två barn 

och bor i villa. Hon har en eftergymnasial utbildning som hon idag inte kan arbeta med, då 

hon via sitt yrke har utvecklat olika former av allergier. Hon har tidigare varit 

heltidssjukskriven, men är för närvarande 50 % sjukskriven och 50 % arbetssökande. Monika 

blev remitterad till kurator via sin husläkare, och fick därigenom möjlighet att gå kursen. Hon 

har arbetat sedan hon var femton år och beskriver hela sitt yrkesliv som väldigt aktivt. 

 

Inför kursen 

Nedan redovisas kuratorernas redogörelse och upplevelse, därefter kursdeltagarnas. 

Avslutningsvis tematiseras och analyseras deras olika redogörelser och upplevelser utifrån 

våra tre olika teoretiska perspektiv.  

Kuratorerna 

Mindfulness  
Kuratorerna på vårdcentralen har bedrivit kurser i mindfulness sedan våren 2006. På frågan 

om hur det kommer sig att vårdcentralen började med mindfulness, svarar de att det var 

genom en kollega på en annan vårdcentral i kommunen. Hon hade hört talas om mindfulness, 

blivit intresserad och kontaktat en utbildare inom mindfulness. Då kollegan informerade 

samtliga kuratorer i kommunen, insåg Gunilla att hon hade gått en sådan kurs hos samma 

utbildare, men för privat bruk.  Projektpengar söktes för att alla kuratorer på vårdcentralen 

skulle kunna gå kursen och utbilda sig i att hålla egna kurser. Via sitt arbete har de totalt gått 

två kursomgångar, med sammanlagt fem dagars utbildning på heltid. Vidare har de läst böcker 

om mindfulness skrivna av bland annat av Jon Kabat-Zinn, Anna Kåver, Åsa Nilsonne och 

Ola Schenström. De har även tagit del av forskning kring mindfulness och kroniska 

sjukdomar. Båda säger sig ha märkt att intresset kring mindfulness bland kollegor är stort. På 

en konferens, där de träffade kollegor från många olika vårdcentraler, fick de mängder av 
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frågor kring sin mindfulnessbaserade stresshanteringskurs. Kollegorna hade frågor kring 

bland annat kursens start och upplägg.   

 

Gunilla berättar att hon utövar mindfulness både privat och i sitt yrke. Hon kom i kontakt med 

mindfulness på en kursgård i norra Sverige och berättar vad mindfulness är och innebär för 

henne:   
 
Där fick jag lära mig att vara i mig själv, och möta mig själv i mina tankar och 
mina känslor. För oftast är det ju så i vårt dagliga liv, att vi befinner oss ofta här 
uppe i våra tankar, hela tiden och tänker på vad man ska göra och vad det är man 
inte har fått och allt sånt. När man gräver ner sig. Men i mindfulness, så handlar 
det om att stanna upp och känna efter. Vad är det min kropp säger, inte det här, 
här uppe, utan vad är det kroppen säger? Hur mår den? Att lyssna in.  
 

Både Gunilla och Sara praktiserar mindfulness och berättar att det är ett sätt att koppla av, 

återhämta sig och fylla på med energi både inom privatlivet och i sin yrkesroll. Sara gör det 

inte så ofta som hon skulle vilja, men de gånger hon utövar det tycker hon att det är 

avkopplande. ”Det är en sådan skön avkoppling för mig.”  

 

Gunilla har till stor del införlivat meditation och andningsteknik i sitt liv. Hon mediterar ofta 

och har fått en djupare insikt i hur viktig andningstekniken är. Hon berättar om hur hon en 

måndag morgon utövade andningsteknik under 25 minuter på tåget till sin arbetsplats. 

Vanligtvis brukar måndagarna kännas tunga, då veckan ska startas upp. Denna morgon kände 

hon sig inte så trött som hon brukar och upplevde att allt var mycket enklare. Så här berättar 

hon kring sin reflektion:  
 
Alltså, jag var så pigg, så jag blev så fundersam. Jag tänkte att vad är det för 
någonting? Hur kommer det sig att jag är så pigg den här måndagen? Och jag 
hade varit hos barnen över helgen, jag har ju mina barnbarn. Och det tar ju lite 
kraft av en, det är så mycket nytt och sådär, tonåringar och… Men jag är 
övertygad om att det är andningen eller meditationen. Och likadant igår, då hade 
jag yoga. Och idag känner jag mig jättepigg. Jag är bara...full av energi.  
 

Sedan de fått kunskap om mindfulness och gått sin utbildning, så har de införlivat det i 

enskilda samtal med patienter. I samtalet ser de mindfulness som ett verktyg och när de har en 

kurs, så informerar de och vägleder kring mindfulness. ”Rent arbetsmässigt, är det ett väldigt, 

väldigt gott verktyg för mig. Det är uppskattat av patienterna, och det är enkelt, det är inte 

krångligt.”, säger Sara. Hon berättar också att hon i sina enskilda samtal i större utsträckning 

har förstått vikten av att se till att patienten befinner sig här och nu. Detta var nytt för henne, 
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då hon har en psykodynamisk grund, där dåtiden har en central roll. Gunilla berättar att hon 

har fått nya redskap i sitt arbete. Ibland inleder hon sina samtal med en kort meditation för att 

stanna upp och samla patienten. Att sitta stadigt, känna att man har fötterna på golvet och vara 

i sin kropp, ”Att grunda sig.”   
 
Just det här att få stanna och få samla ihop individen, att få individen att se sig 
själv, att det är okey att må så här just nu. Det tycker jag är så fint i mindfulness 
och det är så berikande.  
 

Gunilla tycker att detta är ett bra perspektiv att arbeta utifrån. I sitt arbete inom socialtjänsten 

var det mesta lösningsfokuserat, vilket gjorde att hon i början av sin tid som kurator hade 

svårt för att låta bli att berätta för patienterna hur de kunde lösa sina problem. Gunilla berättar: 

”Det är faktiskt patienten som ska. Det är inte jag som ska sitta här och tala om hur man ska 

göra och vad man ska göra.” Som kuratorer hjälper de sina patienter genom att informera om 

olika förhållningssätt och tillvägagångssätt. Sara instämmer och säger att ”Det är patienten 

som gör att den mår bra eller inte, vi bara hjälper dem, med redskapen”. Hur patienten vill 

använda sig av sitt redskap eller kunskap beror i hög grad på dem själva. Sara säger vidare 

”Vi botar inte dem här.”.  

 

Upptagningsområdet och urvalet av patienter  
Kuratorernas beskrivning av upptagningsområdet är att det i området ungefär 10 000 

personer. Det är ett invandrartätt område med många nationaliteter. Den psykosociala 

problematiken är stor, vilket gör att området är tungt att arbeta i. Det handlar om kulturella 

skillnader, depressioner, migrationsproblematik och andra svåra traumatiska upplevelser, 

såsom krig eller landsflykt. Tina berättar:  
 
Det är inte, vad ska man säga, som ett välutvecklat vanligt ”Svensson-område”. 
Det är inte ett vanligt ”Svensson-område”, det är inte den problematiken vi 
arbetar med, det är så mycket annat som vi arbetar med runt omkring och då blir 
det ju tyngre. Det blir ju svårare, men ändå, det är roligt. Och det berikar ju oss 
också.  

Ett kuratorssamtal initieras alltid av en remiss från husläkaren. De flesta patienterna mår 

dåligt, känner sig trötta, slitna, har dålig sömn, är stressade, deprimerade, har ångest eller 

genomgår livskriser, såsom exempelvis skilsmässa eller arbetslöshet. Deras problematik är 

ofta förknippad med flera orsaker. När kuratorerna föreslår den mindfulness baserade 

stresshanteringskursen för en patient tar de hänsyn till patientens motivation. Sara berättar ”Vi 

utgår från det att alla har samma problematik, men medvetenheten om problematiken ligger 
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på olika nivåer”. Med det menas att patienten bör ha accepterat att de behöver hjälp och vill 

ha hjälp.  Både Sara och Gunilla anser att kursen passar mycket bra för patienter med ångest 

och depression. Gunilla berättar att kursen även erbjuds till patienter med kronisk smärta.  

”Om man vågar möta det, om man vågar stå ut med den här smärtan, för det handlar om det. 

Acceptera min smärta. Jag har min smärta.” Vid somatiska besvär som har tagit över, så kan 

det vara svårt. Och det är inte alltid tillräckligt med sex kurstillfällen. ”Men, det är ändå en 

god början”, säger Gunilla. Vi frågar om det finns någon patientgrupp, som är olämplig för 

deras mindfulness baserade stresshanteringskurs.  De svarar att kursen inte erbjuds till 

patienter med känt missbruk, borderline eller andra med personlighetsstörningar. På frågan 

om patienterna medicinerar i någon form, svarar de att en del gör det och att medicinen i 

sådana fall utgörs av smärtstillande och antidepressiv medicin. Det är dock inte sådant som de 

talar om i gruppen, utan vid förekommande fall i det enskilda samtalet. En del vill absolut inte 

äta någon medicin. På frågan om de tror sig se någon skillnad bland dem som medicinerar och 

går kursen kontra de som enbart går kursen, så svarar de att de inte har tänkt på det och att de 

tror att det är väldigt individuellt. Sara tror att: ”det optimala vid kroniska besvär är en 

kombination av terapeutiska samtal, mindfulness och medicinering”.  

 

Gruppsammansättning 
Gruppsammansättningen består av ett brett åldersspann. De remisser som inkommer till 

kuratorerna gäller ofta kvinnliga patienter, varför Sara och Gunilla ser det som naturligt att 

kursdeltagarna till största delen utgörs av kvinnor. ”Kvinnor är nog mer hjälpsökande” säger 

Gunilla och Sara fyller i med ”Alltså, de har lättare att acceptera att de inte mår bra, mer än 

männen”. De tycker sig kunna se att det skiljer sig i hur män och kvinnor hanterar sin 

situation när de mår psykiskt dåligt. När män inte mår psykiskt bra ”så tar de ibland till 

alkohol eller blir aggressiva” säger Sara och Gunilla tillägger: ” eller så är det jobbet, han 

jobbar”. Inför kommande kurs har Sara en manlig patient, som ligger i skilsmässa, som hon 

tror ”kommer att passa jättebra i den gruppen”. Gunilla har tänkt ringa en före detta 

deltagare och erbjuda honom en plats i gruppen, då han efter kursslutet var nöjd och hade 

uttryckt att han ville går en kurs till.   

 

Inför kommande kursstart har de för avsikt att sätta upp information kring kursen på 

vårdcentralen och andra ställen i området. Därmed gör de kursen tillgänglig och öppnar upp 

för intresseanmälningar för områdets samtliga invånare. Kuratorerna är väldigt noga med att, 
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all information som lämnas kring kursen, inte benämns som behandling. Sara berättar: ”För 

om man använder ordet behandling, vi har så känsliga patienter, och de vill absolut inte bli 

omnämnda som sjuka människor”. Detta då deras patienter är känsliga och inte vill bli 

påtalade som sjuka. De säger dock att de ska vara lite hårdare kring tiderna och närvaron på 

kursen vid denna kursomgång. De som antas till kursen ska inte vara sådana patienter, som 

ofta avbokar sin tid eller kommer och går under kurstillfället. Sara förtydligar genom att säga 

”Det är viktigt att de som börjar är motiverade och vill fortsätta.” 

 

Då de beskriver sitt område som mångkulturellt, undrar vi om de har haft grupper där 

samtliga deltagare kommer från samma land. Kuratorerna berättar att de har försökt få ihop 

sådana grupper, men att deltagarna själva inte vill. På vår fråga om de har någon teori eller 

fundering kring detta svarar de att patienterna ”är rädda för skvaller bland sina landsmän”. 

De menar att detta förekommer även bland svenska kvinnor, om de känner varandra ytligt och 

bor i samma område. När vi ber dem utveckla sitt uttalande säger Sara att ”Vissa patienter 

skäms över att de mår dåligt, och har svårt att acceptera det”.  

 

Kursdeltagarna  

Förkunskaper  
Ingen av våra intervjupersoner säger sig ha haft några förkunskaper om mindfulness vid 

informationsmötet inför deras respektive kursstart. Vid intervjun med Monika uttrycker hon 

följande: ”Har aldrig hört talas om det”.  Lena berättar vid sin intervju att hon hade viss 

kunskap om teorier kring stress utifrån en tidigare stresskurs. Yvonne berättar, då vi intervjuar 

henne:  
 

Jag hade förkunskaper, men inte om hanteringen. Jag visste om stressen, om 
hormonerna, hur man blir, men inte hur man ska hantera situationen. 

 
Tina säger vid sitt intervjutillfälle att hon inte hade några förkunskaper om mindfulness. Hon 

berättar att hon inte visste vad kursen gick ut på, men att hon fått information av sin husläkare 

att det handlade om andningsteknik och om att lära sig att koppla av.  

 

Hälsa och livssituation  
Både Monika och Lena uppger att de mådde mycket dåligt innan kursen. Lena hade blivit 

erbjuden att gå kursen vid ett tidigare tillfälle, men tackade nej för att, som hon sa ”jag mådde 
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för dåligt och saknade krafter”. När hon inför en ny kursstart mådde bättre, tackade hon ja till 

den. Lena tycker att hennes inställning till kursen var ambivalent. Hon undrade ”vad jag 

skulle där och göra?”, men tyckte samtidigt att det skulle bli skönt att träffa andra i liknande 

situation. När Lena försöker beskriva sin egen hälsa, har hon svårt att tala om sin situation. 

Efter lång tvekan benämner hon sitt tillstånd med ordet utbränd. Monika berättar att hon 

kände sig väldigt uppgiven och kände ”en negativ stress, och det kan man få när man går 

hemma”.  Monika hoppades att hon skulle få tips och råd, så att hon skulle kunna hantera sin 

situation och utöva det hemma.  

 

Samtliga fyra kvinnor berättar att de hade starka och ihällande smärtor. Yvonne, Lena och 

Tina anser att deras smärta är arbetsrelaterad och Monika menar att hennes smärta är en 

kombination av trafikskada och arbete. Tina uppger att hon trots operation inte har blivit 

smärtfri. Vid en omfattande undersökning har det konstaterats att två av hennes fingrar på 

vänster hand ”nästan är döda”. Hennes arm svullnar och svullnaden går ända upp till nacken. 

Tina beskriver sig som sliten, skadad, orkeslös och ständigt trött. Hon berättar: 
 
Jag spänner mig så mycket på nätterna, vilket har gjort att jag har tappat sju 
tänder.  
 

Tinas husläkare rekommenderade henne att gå kursen i mindfulnessbaserad stresshantering, 

för att hon var så stressad. Hennes inställning inför kursen var att hon var beredd att pröva 

allt, som kunde dämpa hennes smärta och värk: ”Jag var öppen för det mesta.” .  

 

Yvonne fick information om kursen av en av kuratorerna och berättar:  
 
Jag hade inga förväntningar, utan var beredd på att ta emot allt, som kunde 
förbättra min stressituation. 

 
Yvonne berättar vidare att hon åt antidepressiv medicin innan kursen, men inte på grund av 

depression utan för att slappna av. Dessutom åt hon smärtstillande medicin för sin värk i 

nacke och rygg. Yvonne beskriver sin nuvarande arbetsplats som mindre lämplig för henne, 

då arbetet där är tungt och stressigt. Monika och Tina medicinerade enbart för sin värk och 

smärta. Lena berättar att hon inte vill äta någon medicin, då hon anser att det inte löser några 

av hennes problem. Däremot äter hon tabletter för sitt höga blodtryck.  

 

 31



Analys: Lösningen – Ohälsa och uppgivenhet  
Kuratorernas kognitiva omstrukturering av sina professionella tankemönster kan antas vara ett 

sätt för primärvården att försöka bemöta en växande patientgrupp med psykisk ohälsa, då 

SBU´s rapport (2004) visar att allt fler patienter diagnostiseras via primärvården. Enligt 

Socialstyrelsens utvärdering ”Antidepressiva läkemedel vid psykisk ohälsa – Studier av praxis 

i primärvården” (2006), så önskar också vårdcentralerna nya metoder för att nå den ökade 

patientgruppen med psykisk ohälsa. Den mindfulnessbaserade stresshanteringskursen kan ses 

som ett svar på rapporten, där de intervjuade kuratorerna  har valt inslag av mindfulness för 

att påbörja ett förändringsarbete inom patientgruppen. Kuratorernas områdesbeskrivning 

påvisar stor psykosocial problematik samt en blandning av olika nationaliteter och kulturer. 

Enligt Frostin (2003), så är våra kognitiva grundantaganden inte statiska, men de tillhör vår 

identitet och är svårföränderliga (s. 9-12). Utifrån det kognitiva perspektivet, tror vi att 

invånarna i området har olika grundantaganden och livsregler, då de är kulturellt och 

psykosocialt betingade. Med ett kognitivt perspektiv på kuratorernas yrkesroll, så kan det ses 

som att de har sina yrkesregler i tidigare yrkeserfarenheter och inlärda arbetssätt. Utifrån 

dessa scheman har de tidigare fokuserat på att få patienten att reflektera över sin dåtid eller att 

finna lösningar åt patienten.  Genom en kognitiv omstrukturering av sina egna tankar kring 

sitt arbete, har de förändrat sina yrkesregler. Palm (2003) menar att det finns olika metoder att 

få kunskap, som i sin tur kan omstrukturera människors syn på sig själva, omgivningen eller 

framtiden (s. 25). Att förändra sina yrkesregler är kanske lättare vid upplevt resultat, det vill 

säga att kuratorerna märker att patienten mår bättre och har påbörjat ett förändringsarbete. 

Detta sker i form av en positiv bekräftelse för kuratorerna, vilket stärker dem i deras 

övertygelse om att metoden fungerar. Förutom att kuratorerna själva upplever att mindfulness 

är meningsfullt och tillförlitligt, så har kollegor gjort förfrågningar kring deras instrument. 

Detta kan ur det kognitiva perspektivet ses som att kollegornas intresse för deras 

stresshanteringskurs styrker och bekräftar deras tankar, att de är inne på rätt linje. Även sett 

utifrån Antonovskys teori om KASAM så kan inget förändringsarbete ske på en grundnivå, 

oavsett motivation, om personen inte hyser ett mått av meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet (Antonovsky, 1991, s. 43).  

 

Samtliga av de intervjuade kursdeltagarna uppger inför kursen att de finner sin situation 

obegriplig och ohanterbar. De finner ingen meningsfullhet i sin smärta och situation, vilket 

kan ha sin förklaring i att de har en svag KASAM. De kan inte hantera sina problem och de 

faktorer som utlöser deras stress. Deras känslor är fokuserade på uppgivenhet och hjälplöshet 
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och de vill finna en metod för att hantera sina känslor (Maes & van Elderen, 2000, s. 691). 

Med kursen vill kuratorerna hjälpa patienterna till acceptans och insikt i vilka 

grundantaganden, livsregler och tankestrukturer, som kan ligga till grund för deras ohälsa och 

uppgivenhet. Sett ur ett kognitivt perspektiv visar kursdeltagarna tecken på negativa 

tankescheman, då de upplever sin situation som hopplös och svårförändrad (Frostin, 2003, s. 

12). Deras ohälsa tar sig uttryck i form av sjukskrivning, medicinering, högt blodtryck, 

muskelspänningar, sömnproblem och huvudvärk. Initialt har de en problemfokuserad 

stresshantering, genom att de medicinerar och kopplar sin problematik till yttre faktorer, 

såsom arbete och smärta.  I sin uppgivenhet och desperation vill de ha snabba effektfulla 

copingverktyg, som råder bot på deras ohälsa och livssituation (Bunkholdt, 2004, s. 278-279).  

 

Under kursen 
Nedan redovisas kuratorernas redogörelse och upplevelse, därefter kursdeltagarnas. 

Avslutningsvis tematiseras och analyseras deras olika redogörelser och upplevelser utifrån 

våra tre olika teoretiska perspektiv.  

Kuratorerna 

Kursens upplägg 
På vår fråga om kuratorerna har en speciell inriktning på sin kurs, exempelvis Mindfulness-

Based Stress Reduction eller Mindfulness-Based Cognitive Therapy, så berättar Sara: ”Vi 

använder det som passar in i gruppen, i problematiken, vi har ingen speciell inriktning”. 

Deras grupp baseras på mindfulness och deras främsta perspektiv är det kognitiva.  Under 

kursen har de olika ämnen för varje tillfälle som sedan återkopplas till övningar som ska 

utföras i hemmet. Det är dessa övningar, som de kallar för hemuppgifter. Detta för att de ska 

träna på att göra detta hemma. ”Det går ju ut väldigt mycket på det. Träning och åter 

träning.”, säger Gunilla.  

 

Träning och övning  
Det kuratorerna önskar förmedla till sina patienter är att dra in energin i kroppen, att grunda 

sig, att befinna sig i kroppen och i nuet. ”Att inte låta tankarna flyga runt… igår och 

imorgon… ”, säger Sara och Gunilla tillägger:  
 
Ja. Och låta tankarna komma, låt de inte få stoppa upp en, men låt de komma. Att, 
ok, ni kommer, men jag, det är ok, men du ska vidare också. Då får ni tänka på 
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det här med bussen och busschauffören. Passagerarna som står, tankarna, som 
står där utanför bussen och väntar och ska in i bussen  

 

Saras och Gunillas avsikt med kursen är att patienterna så småningom ska kunna använda sig 

av de olika ämnena och övningarna i sin vardag. De poängterar vid flera tillfällen att det krävs 

träning och åter träning. Sara berättar om vad en patient sa vid ett tillfälle: ”Det är så skönt 

när jag kommer till er, det är den enda tid på dagen när jag har en tid för mig.” Sara 

fortsätter med att säga att det inte är meningen att det ska vara så, utan att patienterna och 

kursdeltagarna ska lära sig på kursen och sedan ta sig tid att öva hemma. 

 

På frågan om de tror att alla gör sina hemuppgifter svarar Sara och Gunilla att det inte är alla 

som gör dem. Gunilla säger att de heller inte kan kräva det, då det är viktigt inom mindfulness 

att inte skuldbelägga: ”Och där är det också viktigt med mindfulness, att man inte lägger, det 

får inte bli någon skuld, det får inte bli några måsten.”  Sara håller med, men tycker samtidigt 

att det är väldigt viktigt att de gör sina hemuppgifter, då det händer positiva saker med 

kroppen när övningarna genomförs kontinuerligt. Båda uttalar en önskar om att kunna erbjuda 

eller kräva att alla patienter köper en bok och CD-skivor, för att kunna följa hemuppgifterna. 

Sara säger att ”effekten skulle bli mycket mer kraftfull då, för det är meningen att de ska öva 

mycket”. De är medvetna om att många av deras patienter har en utsatt ekonomi, och kräver 

därmed inte det. De informerar dock patienterna om att materialet finns att köpa om de vill 

och Sara säger ”men det är inga patienter som har köpt hittills”. Det material, som 

kursdeltagarna får på kursen är utformat och kopierat av kuratorerna själva. Sara berättar om 

en vårdcentral i en annan kommun, där de har en hårdare linje på kursen och där kursledarna 

kräver att alla deltagare ska köpa böcker, CD-skivor och följa program med hemuppgifter. 

Detta för att få ett optimalt resultat.  

Gruppverksamhet 
På vår fråga om hur det kommer sig att de har mindfulness i grupp, så svarar Sara  ”att de 

flesta patienter tycker att det är skönt, det är inte bara jag som mår dåligt,”. Patienterna 

tycker även att det är en styrka att vara en del i en grupp. Detta utifrån att de får dela sina 

tankar och upplevelser med andra, som befinner sig i liknande situation. Patienterna har också 

berättat att de tycker att det är roligare att utföra övningarna i grupp, än att utföra dem själva i 

hemmet. Kuratorerna anser att Mindfulness är en verksamhet som passar väl att bedrivas i 

grupp, vilket även är praktiskt och sparar tid. En tanke kuratorerna har med att arbeta i grupp, 

är att deltagarna själva kan bygga upp en relation inom gruppen, som kan leda till att de 
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startar en självhjälpsgrupp och därigenom fortsätter hålla kontakt med varandra. Sara säger 

”det har blivit fler sådana, tror jag, hos dem som jobbar med det i en annan kommun, tror 

jag”. Det är dock inte alla som klarar av att delta i gruppverksamhet och en del tycker att det 

är genant att erkänna att de har problem. Det kan även vara så att deltagare inom gruppen kan 

påverka varandra på ett negativt sätt. ”Man kan förmedla väldigt mycket i tysthet genom att 

bara finnas.”, säger Gunilla. Sara berättar om en patient, som inte var ärlig mot sig själv och 

inte hade accepterat sin situation och som därför hoppade av kursen:  
 
Hon klarade inte att fortsätta och hon är en sådan, hon ser ut att vara väldigt, 
väldigt stark och klarar allt i livet. Bra mamma, bra hustru, bra yrkeskvinna, men 
mådde så dåligt i många, många år. För henne var det en stor svaghet att bara 
befinna sig i gruppen och visa att hon inte mådde bra. Hon försökte verkligen 
dölja när hon var i gruppen att hon inte mådde bra.  
  

Kursdeltagarna 

Tankar om kursens upplägg  
Då vi ber intervjupersonerna att beskriva vad de minns kring kursens upplägg, berättar alla att 

de tycker att den var bra. Tina berättar att kursen var tematiserad utifrån olika ämnen rörande 

stresshantering, såsom andningsteknik, avslappning, kroppshållning och att vara i kroppen. 

Lena upplevde att kursledarna var lyhörda genom att de försökte anpassa kurstillfällets 

upplägg utifrån kursdeltagarnas behov och inte försökte forcera fram något. Detta tycker hon 

var bra, även om de ibland inte hann gå igenom kuratorernas planerade tematiserade övningar 

för kurstillfället. Hon tycker även att ”talarstenen” var bra och berättar följande:  
 
Det tycker jag var bra att den här, vi hade den här till exempel den där stenen. Att 
man gav den till den som pratade så att man inte pratade i mun på varandra, att 
man hade sina turer. Det tyckte jag om och sen just att man inte behövde om man 
inte just kände att nu orkar jag inte säga någonting. Man kunde bara skicka den 
där stenen vidare utan att behöva känna att..., det tyckte jag också var jätteskönt 
att man inte förväntar sig det här att, ja, att man måste hela tiden säga hur man 
känner och ibland så känner man ingenting, hade ingenting att säga...  

 
Även Monika nämner talarstenen som något som hon tyckte var bra genom att gruppen tog 

hänsyn och lyssnade på den som talade. Samtliga intervjupersoner anser att de upplevde 

lokalen, som olämplig för just denna typ av verksamhet. De beskriver bland annat att det var 

trångt och att det var för mycket ljud, både inifrån och utifrån. Både Monika och Lena berättar 

om en stor väggklocka, som tickade. Lena upplevde klockan som väldigt irriterande, medan 

Monika noterade den, men blev inte störd. Något som samtliga kvinnor uppger som 

irriterande och störande var att en del av kursdeltagarna inte kunde respektera tiderna. De 
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anser att alla som anmäler sig till kursen ska delta vid kurstillfällena och respektera tiderna. 

Ofta var det någon som kom för sent eller inte hade ringt och meddelat sin frånvaro, vilket 

gjorde att gruppen ibland satt och väntade på någon som aldrig kom. Vid flera tillfällen var 

det även en del, som behövde gå tidigare och därför avvek från kursen innan den var slut. 

Detta upplevdes som ett störningsmoment. Lena nämner att hon upplevde att det inte blev en 

kontinuitet eller stabilitet, då vissa personer, som hade varit frånvarande vid ett par tidigare 

tillfällen kom tillbaka till kursen och inte hade deltagit i föregående teman. Lena säger också 

att hon upplevde: ”att det var jobbigt, att det var olika ledare, det skulle ha varit samma hela 

tiden”. Lena tycker vidare att stolarna var obekväma att sitta på. Monika berättar att det inte 

fanns madrasser till samtliga av de, som ville ligga ner och utföra vissa av övningarna. 

Yvonne berättar om en särskild upplevelse under kursen. Hela gruppen gick vid ett tillfälle på 

en 30 minuters lång promenad. De gick utan att prata med varandra till ett vackert ställe, där 

de satt i tystnaden och det fina vädret och njöt av fåglarnas kvitter. På frågan om hur det 

kändes att vara tyst i en grupp under så lång tid, svarar hon ” Det kändes skönt”.  

 

Alla berättar att de fick hemuppgifter, som de skulle öva på hemma mellan kurstillfällena. 

Lena tycker att uppgifterna var enkla att göra när man mår dålig.  Hade det varit uppgifter, 

som inneburit att skriva något, så tror hon inte att hon hade orkat göra dem. Om själva 

hemuppgifterna berättar hon:  
 

Ja, man skulle meditera, och just det, man skulle tänka att när man till exempel 
stod i duschen, att man bara tänkte på det eller står och kammar sig, att man bara 
tänker på att nu borstar jag håret, att man inte tänker på, på någonting annat 
samtidigt. 
 

 

Tina säger att hon tycker att det är bra med hemuppgifter, men svårt att ta sig tid att göra dem 

hemma. Yvonne berättar så här:  
 
Jag har gjort dem, fast inte så ofta, bara en gång per dag. Jag har inte hunnit 
mera. 
 

Upplevelse av kursen 
 
Jag kände som något andligt när jag klev in i det rummet. Det var lugnt och skönt 
och jag kände mig trygg där. Så kändes det. Så det kändes bra. Nej, jag kan inte 
se några nackdelar med det. Det kan jag inte förstå att man kan se det. Då har 
man nog en avig inställning till hela ` kittet`. Om man inte kan se det positiva i 
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det. Då har man nog valt fel gren där. Då kanske man ska tänka på yoga eller 
något annat. Man måste ju tro på den här grejen, för annars funkar det ju inte. 

 

Detta berättar Monika och beskriver kurstiden som väldigt positiv. Samtliga intervjupersoner 

beskriver att de upplevde att de kände sig lugnare under de veckor som kursen pågick. ”Jag 

kände mig avspänd, det satt kvar ett tag i kroppen. Ja, jag kände mig cool när jag kom 

därifrån.”, uttrycker sig Monika.  

 

Kursen bidrog till att de började reflektera över sig själva. Lena berättar om ett tillfälle, som 

hon upplevde som en vändpunkt i hennes personliga process. Vid detta tillfälle blev gruppen 

informerad om att en av deltagarna behövde gå lite tidigare.  
 
Som den där gången då jag satt å tittade på klockan. Herregud, hon sa ju att hon 
skulle gå klockan tre och klockan är ju… man fick en sån där, jag fick en så här 
alldeles, att jag måste ta hand om den där människan och se till att hon kommer 
iväg när klockan är tre. Men att det lärde jag mig under de här gångerna att jag 
inte behöver bry mig om dom. Det är mig själv jag ska tänka på. Det var 
jättenyttigt för mig, för jag alltid har varit en sån som tänkt på alla andra. 

 

På frågan om hur de har upplevt att utföra kursen i grupp, svarar samtliga intervjupersoner att 

det har varit väldigt positivt. De tror inte att de skulle ha tillgodogjort sig lika mycket 

kunskaper eller fått de erfarenheterna om kursen hade utförts i enskilt möte med kuratorn. 

Yvonne anser att kursen skulle kunna varieras mellan enskilda samtal och grupp, för att 

enskilt ta upp sådant som väckts till liv inombords under kursen. Alla kvinnor uttalar sig om 

att de tycker att det har varit positivt att vara en del i en grupp. Monika säger att hon inte tror 

att enskilda kuratorssamtal skulle ha påverkat hennes situation i lika stor utsträckning, då hon 

fick sina problem belysta från olika perspektiv genom de övriga deltagarnas erfarenheter och 

synsätt. ”Utan det här var ju någonting som, som vi hjälptes åt med i den här båten, som jag 

då säger.” 

 

Samtliga av kvinnorna tycker att det kändes skönt att få ta del av de andra deltagarnas 

berättelser och upplevelser av sin situation. De anser att det gjorde att de inte känner sig 

ensamma med sin problematik och sin situation. Yvonne säger:  
 
Det var faktiskt bra att vara i grupp, därför att innan jag deltog i kursen, så 
trodde jag att det bara var jag själv som blev som jag blev, och jag tänkte att jag 
var konstig. Sedan när andra också berättade om sin situation, så fick jag reda på 
att jag inte var ensam om min situation. Nackdelen är att man ibland skäms för att 
berätta vad man tänker.  
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Tina berättar att hon har reflekterat över att vissa har det sämre än henne och att andra har det 

bättre. Hon har då funderat över varför de har varit där, men tillägger: ”Alla kanske inte 

berättar hur de egentligen har det.” Monika berättar att de vartefter kursen pågick lärde 

känna varandra och att de upplevde en trygghet och gemenskap i gruppen, där deltagarna 

kunde bjuda på sig själva och sina erfarenheter. ”Ge och ta utav varandra. Och se att idag 

kanske det inte är bara jag, som har det så här hopplöst jobbigt.” Monika berättar också om 

en livsomvälvande händelse, som inträffade under kurstiden. Vid det tillfället kände hon att 

hon inte orkade åka till kursen för att delta. Trots detta motstånd begav hon sig till kursen och 

vårdcentralen. Monika säger:  
 
Det var bra att jag gjorde det. Det kändes så. De tog hand om mig där och de var 
jättegulliga. Så jag fick som någon sinnesfrid.  

 

Analys: Kroppen som ett projekt – Den stärkande gruppen  
Syftet med kursen och hemuppgifterna kan ur ett kognitivt perspektiv ses som att kuratorerna 

ger patienterna verktyg att bryta sina negativa mönster som är införlivade i deras 

dysfunktionella scheman för att deras grundantaganden inte ska förstärkas (Frostin, 2003, 

s.12). Detta går i linje med Cloningers (2006) uppfattning om att lära människor 

självkännedom och hjälpa dem med att se sina negativa tankemönster. Genom att på egen 

hand träna på att hantera sin oro, sina rädslor och acceptera sina begränsningar kan de 

därigenom uppnå välmående och personlig utveckling . För att bryta de negativa mönster som 

pågår i den inre dialogen, krävs det utifrån det kognitiva perspektivet att patienterna blir 

medvetna om vilken känsla, händelse eller situation som utlöser reaktionen.  Om den inre 

dialogen oftast är negativ utvecklas automatiskt negativa tankar, vilka befästs med känslor 

(MacLeod, 2000, s. 650-651). Med mindfulness vill kuratorerna bryta relationen mellan tanke 

och känsla. Detta genom att förmedla till patienterna att känna tillåtelse och att lyssna, agera 

och tänka utifrån kroppens signaler. Kuratorerna strävar efter att patienterna ska få djupare 

förståelse och tillit till sin kropp, vilket därigenom motverkar ett eventuellt passivt kognitivt 

handlingsmönster i form av förnekande, förminskning eller ignorerande. För att tydliggöra 

detta och för att patienterna ska få insikt och föra processen framåt, är övningar och kunskap 

centralt och betydelsefullt. Kuratorerna vill att patienterna ska få en tillåtande attityd till sin 

problematik, istället för att uppleva sig som misslyckade, då de automatiska tankarna 

passiviserar enligt det kognitiva perspektivet (a.a. s. 650-651). Detta sker med varsamhet och 

försiktighet, då kuratorerna vill undvika att pressa eller skuldbelägga kursdeltagarna.  
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Om en patient inte lyckas bryta de automatiska negativa tankarna, så kan de inte se det 

meningsfulla i att fullfölja kursen, vilket patienter med låg KASAM omedvetet kopplar till sin 

utsatthet och upplevelse av otursförföljelse. Kursen blir obegriplig, då de anser att deras 

situation är statisk och ohållbar. De deltagare som fullföljer kursen, får en förstärkt 

hanterbarhet, där kuratorernas stöd ses som en resurs för att hjälpa och lotsa dem vid 

besvärliga tankar och situationer. Kuratorernas flexibilitet och förmåga att känna in gruppen, 

stärker hanterbarheten, meningsfullheten och begripligheten hos patienterna, vilket höjer 

deras KASAM. I linje med KASAM ser deltagarna även gruppen som en resurs, där de kan 

delge sina upplevelser och tankar och spegla sig i varandra. Detta kan leda till en djupare 

meningsfullhet och begriplighet för sin och andras situation (Antonovsky, 1991, s. 43-45). 

Även tilliten till gruppen stärks, vilket möjliggör, att de vågar ifrågasätta sina egna kognitiva 

dysfunktionella scheman och personliga livsregler. Gruppens kontinuitet och tillit kan dock 

rubbas genom odisciplinerade deltagare. Genom att deltagare kommer försent eller avviker 

tidigare från kurstillfället, så får de enskilda deltagarna inte den bekräftelse de eftersträvar, 

vilket kan förstärka de kognitivt sett negativa tankarna. De kan därigenom känna sig kränkta 

och uppleva att de inte blir tagna på allvar.  

 

Under kursens förlopp flyttas fokus från den problemfokuserade copingen, då deltagarna 

inleder en medvetandegörande process till bakomliggande orsaker, till deras situation och 

ohälsa. De tankar, som deltagarna har kring de yttre faktorer, såsom lokalens utformning och 

upplevda störande ljud, skulle kunna ses som en copingstrategi under kurstillfället. Fokus 

flyttas från de inre kraven, som rör individens känslor, insikt och den pågående processen mot 

de yttre faktorerna. Detta då de känslor som väcks kan vara svåra och smärtsamma att hantera 

(Maes & van Elderen, 2000, s. 691). Samtidigt är kurstillfället under kurstiden en situation, då 

deltagarna ger sig själva tillåtelse att vara i nuet.  

 

Efter kursen 
Nedan redovisas kuratorernas redogörelse och upplevelse, därefter kursdeltagarnas. 

Avslutningsvis tematiseras och analyseras deras olika redogörelser och upplevelser utifrån 

våra tre olika teoretiska perspektiv.  
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Kuratorerna 

Patientuppföljning 
Sara och Gunilla träffar inte alla patienter efter avslutad kurs och därmed vet de inte i vilken 

utsträckning patienterna använder sig av sina kunskaper. Gunilla berättar om en kvinna, som 

hoppade av kursen, som hon har fortsatt arbeta med i enskilda samtal.  I de enskilda samtalen, 

har hon delvis använt sig av mindfulness. Gunilla har jobbat mycket med att försöka få henne 

att stanna upp, att vara i nuet och acceptera sin kropp. Kvinnan var jämt stressad. När hon satt 

i kuratorssamtalet, var hennes tankar i det hon skulle göra efter kuratorsbesöket.  
 
När hon kom till mig, så var hon redan på väg till sjukgymnasten, för dit skulle 
hon efteråt eller till något annat möte. Så jag jobbade jättemycket med det här att 
fånga in henne.  

 
Hon har haft enskilda samtal under några månader och Gunilla ser en stor förändring hos 

henne. Kvinnan är mer närvarande och har fått en bättre självkänsla. Hon har börjat intressera 

sig för sig själv som person och har bland annat tagit itu med sin övervikt. Gunilla berättar att 

patienten sa: ”Jag har gått ner i vikt, inte på grund av att någon man vill att jag ska gå ner i 

vikt, utan det är jag själv som vill gå ner i vikt.” Hon berättar även om ett besök, då kvinnan 

efter deras samtal skulle besöka sin betydelsefulla, dödsjuka mormor på sjukhuset. På hennes 

fråga om hur det kändes svarade kvinnan ”Jag har inte tänkt någonting på, att jag ska åka 

iväg dit. Och skulle det här varit för några månader sedan, då hade jag redan varit på 

sjukhuset nu.” Gunilla tycker att det är så härligt att kvinnan själv ser och blivit medveten om 

sin förändring.   
 

 

 

 

Något som Gunilla tycker är positivt inom mindfulness är att:  
 
Det finns inga värderingar i det, utan det är okej att vara i det här, och det tycker 
jag har varit ett jättebra redskap när jag möter mina patienter, som ofta har, det 
är en kamp emellan att inte få tänka, att inte få känna.  

 

Fördelar och nackdelar med mindfulnessbaserad stresshanteringskurs 
Vi frågar Sara och Gunilla om de ser några fördelar eller nackdelar med deras 

stresshanteringskurs i mindfulness. Sara ser inga nackdelar med mindfulness i sig, men 

nämner återigen att det kan vara en nackdel om patienterna känner varandra privat och råkar 
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hamna i samma grupp. Gunilla ser också bara fördelar med mindfulness, men efter lite 

eftertänksamhet, säger hon ”en nackdel skulle kunna vara att patienterna kan få insikt i sig 

själva och upptäcka sådant som gör väldigt ont”. Hon tror inte att det är så stor fara för dem 

så länge de går kursen, däremot om de efter avslutad kurs har svårt att hantera sin insikt och 

inte söker hjälp för det. Gunilla berättar om en kvinna, som fick så ont i kroppen att hon inte 

klarade av att vara kvar. Hon tror att kvinnan inte vågade stanna kvar på kursen, ”smärtan 

blev för intensiv när hon mötte känslorna i sin kropp”.  

 

Kursdeltagarna 

Upplevd hälsa och livssituation  
Efter avslutad kurs är alla fyra kvinnor sjukskrivna, varav Monika är halvtidssjukskriven. 

Monika, Tina och Yvonne äter någon form av medicin. Den enda medicin som Lena äter är 

mot sitt höga blodtryck. Monika äter tabletter för sitt blodtryck och smärtstillande för sin 

värk. Tina och Yvonne äter smärtstillande medicin samt antidepressiva och ångestdämpande 

mediciner för att kunna slappna av. Båda poängterar att det inte är för depression eller ångest.  

Tina äter även medicin för sina sömnproblem, men har trots tabletterna problem med sin 

sömn.  Hon berättar vid sin intervju: ”Jag vaknar flera gånger varje natt av att jag är så 

spänd i kroppen.” 

 

På frågan om hur de upplever och uppfattar sin nuvarande hälsa, svarar de alla att de 

fortfarande har smärtor. Monika berättar att hon i dagsläget mår bättre än för ett år sedan, men 

att hon mådde allra bäst under kursperioden. Tina berättar att hon går på sjukgymnastik, chi 

gong och får akupunktur. Hon försöker också träna hemma på ett gåband och springer i 

skogen beroende på årstid. Hon sover på värmemadrass och använder vetekudde. Tina säger 

att smärtan, som är bestående, har gjort att hon har koncentrationssvårigheter. Ibland har hon 

minnesförluster och kommer inte ihåg om hon har gjort vissa saker eller inte. ”Värken har 

gjort mig lite senil.”  

 

Monika har sökt ett arbete för den halvtid, som hon är arbetssökande. Hon har varit på två 

intervjuer och har i princip blivit erbjuden arbetet. Monika tycker att det är positivt, men 

känner ingen riktig glädje, då hon inte känner sig helt frisk.  Hon undrar om hon klarar av 

arbetet och säger: ”Så jag känner, jag tar en dag i taget nu och känner att jag kör på med det 

här nu. Och funkar inte det här, då funkar det inte.” Monika berättar även att hon ofta 
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upplever att hon måste vara duktig och ställer höga krav på sig själv. Hon berättar vidare att 

hon försöker trycka undan sina smärtor, trots att hon vet att smärtorna kommer tillbaka med 

förstärkt smärtstyrka. Yvonne berättar ”När jag har huvudvärk ska jag tänka att jag inte har 

huvudvärk, men jag har så ont att jag inte kan öppna ögonen ens”. Yvonne säger att hon 

alltid har molande värk i kroppen, som tilltar vid stress. ”Jag tänker inte på det, men när de 

säger att tänk inte på att du har ont så är det jättesvårt.”  

Mindfulness och stresshantering 
Efter avslutad kurs är vi nyfikna på vad mindfulness är och innebär för dem, samt hur de 

hanterar och upplever stressade situationer. På vår fråga svarar Tina att för henne innebär 

mindfulness att tänka på sig själv och inte fundera på sådant, som har hänt eller som kan 

hända.  ”Att vara här och nu, i nuet.” Hon upplever sig som lugnare och mer tålmodig än 

tidigare. För henne är andningen vikig, liksom att ha en bra hållning. Tina anser att ”jag har 

blivit mer medveten om vad det är som gör mig stressad och kan därför hantera stressen på 

ett bättre sätt”. Hon var tidigare irriterad och orkeslös, vilket gick ut över hennes familj. Tina 

säger att ”jag lyssnar mer på min kropp och gör bara det som känns bra”. Numera pratar 

familjen mycket och stödjer varandra. Yvonne besvarar vår fråga så här:  
 
Jag kan översätta det med att hela, att man tänker att man ska befria sig från 
stressen. Man ska inte tänka på något annat, utan på här och nu och alla tankar 
ska bort, bort. Man ska tänka på just nu och inte på vad man ska göra.  

 

En situation som Yvonne nämner, då hon särskilt beaktar andningen och kroppshållningen är 

när hon kör bil. Då försöker hon tänka på sin andning, för som hon säger: ”Plötsligt sträcker 

jag på mig och koncentrerar mig på bilkörningen och tänker på att jag kommer att krocka om 

jag stressar upp mig”.  För Lena innebär mindfulness att lyssna och vara i nuet och att inte 

tänka så mycket på det som har varit tidigare, eller saker som hon hade kunnat göra 

annorlunda.  
 
Det här att lyssna och just det här att försöka vara i det här nuet, att man inte 
tänker så mycket på det som varit förr, att tänk om jag skulle ha gjort annorlunda 
och så.  
 

Lena försöker att inte leva för mycket i framtiden. Hon tycker att hon har fått ett annat 

tankesätt och uttrycker: ”att allt är inte svart eller vitt, som man trodde innan”. Hon upplever 

också att hon lärt sig att sätta gränser och inte alltid vara tillgänglig för andra. Lena tycker 

även att hon har blivit mer eftertänksam, genom att hon inte rusar iväg i sina tankar och 

uttalanden. Under Monikas intervju berättar hon att mindfulness för henne är något ”andligt” 
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och att hon inte har tänkt så mycket på vad mindfulness innebär mer än kring de övningar som 

ingår. Vid flera tillfällen under intervjun återkommer Monika till vad hon kallar för ”tåget”, 

som hon ofta använder vid besvärliga tankar eller då hon känner sig stressad.  Hon berättar att 

hon brukar tänka att hon ska låta tåget passera. ”Engagera dig inte för mycket i det där. Då är 

det tåget, som går förbi. Och det har jag har lärt ut hemma också. Jag tycker att det är bra.” 

Monika använder sig främst av ”tåget” för att hantera stressiga situationer. I andra hand 

använder hon sig av andningen och brukar då tänka: ”Flåsa på du så gott du kan här och tänk 

på andningen.” När Monika utsätts för stress händer det ofta att hon biter ihop käkarna och 

försöker då tänka på att ”tappa hakan”, så att paritet kring käken inte är alltför spänt. Om hon 

spänner sig, går det ner i nacke och axlar, vilket resulterar i att hon blir trött. Monika tänker 

även på hur hon sitter, dels med anledning av andningen, men även för att undvika rörelser i 

rygg och nacke som gör att hennes smärtor ökar.  

 

På frågan om de kan tänka sig att rekommendera mindfulness till någon annan, svarar 

samtliga intervjupersoner att de skulle göra det och att de redan har gjort det. ”Ja, absolut!”, 

svarar Tina, som berättar att hon har rekommenderat mindfulness till sina systrar. Lena har 

rekommenderat mindfulness till sina arbetskamrater och anser även:  

Att man skulle behöva som.. lite fler… man skulle kunna ha en kurs på sitt jobb. 
Att det kommer någon en gång i veckan, då man bara har… ja, att man som 
lugnar ner sig och går ner i varv och…  

 
Yvonne har rekommenderat kursen till en vän, som har samma problematik. ”Jag har sagt till 
henne att hon ska söka läkare som kan rekommendera henne till kuratorn och genom 
kuratorn få den.”  
 
 
 
Monika har berättat för sin familj och sina vänner om kursen:  

 
Jag har berättat för dem hur jag har upplevt det här, att jag tyckte att det var jättebra 
och att jag tog till mig de här sakerna. Och jag tycker att jag har nytta av det, Ja, det 
verkar ju skönt, men då kommer nästa grej, att den jag säger det till är så stressad och 
har inte tid. 
 

 Hon skulle gärna vilja gå en kurs till, men anser inte att hon har tid för det just nu. 

Avslutningsvis säger Monika: 
 

Men, jag tyckte att när jag åkte till kursen, så kändes det som att då hade jag i 
alla fall ett avstamp någonstans att kunna ta tid på mig att sätta mig där. Och 
verkligen göra det här också. Så att jag upplevde hela kursen väldigt positivt. Jag 
var i fred.  
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Analys: Införlivande kognition -  Individuell coping  
Enligt undersökningen gjord av Plews-Ogans et al. (2005), så förbättrades humöret på 

patienter med kronisk smärta efter en kurs i Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR. I 

vår undersökning har vi funnit att patienternas sinnesstämning och tålamod har förbättrats, 

trots att de fortfarande är sjukskrivna, medicinerar och har värk i kroppen. Utifrån ett 

kognitivt perspektiv har deltagarna till viss del förändrat sina tankestrukturer utifrån sin nya 

kunskap. Däremot har de inte införlivat mindfulness som förhållningssätt i sina livsregler och 

grundantaganden (Frostin, 2003, s. 11-13). Deras dysfunktionella scheman kvarstår genom att 

de fortfarande fokuserar på den kroppsliga värken och inte har förstått och accepterat att leva 

ett liv med kronisk värk (MacLeod, 2000, s. 650-651). Detta kan utifrån KASAM tolkas som 

att deltagarna har en svag känsla av hanterbarhet och upplever sig som offer för sina 

omständigheter och värk. De har heller inte längre gruppen som resurs att spegla sina tankar 

och förhållningssätt i. Då deras inre tillit inte är så hög, vågar de inte förlita sig på sin egen 

styrka. Patienterna upplever den mindfulnessbaserade stresshanteringskursen som 

meningsfull, då de ser resultatet utifrån insats och engagemang.  Förmågan att klara av 

utmaningar, i deltagarnas fall i stressade situationer, kan tyda på att de delvis stärkt sin 

KASAM (Antonovsky, 1991. s. 43-46).  

 

Vid en uppföljning gjord av Finucane och Mercer (2006) fann de tre månader efter avslutad 

kurs i MBCT, Mindfulness Baserad Cognitive Therap, i att deltagarna fortfarande använde sig 

av tekniken. Detta är i linje med de intervjuade kursdeltagarna från vårdcentralen, då de 

uppger att de använder sig av sina kunskaper efter avslutad kurs. De använder sig dock av 

tekniken vid stressade och svårhanterliga situationer. Detta visar att de intervjuade 

kursdeltagarna främst väljer en lämplig copingstrategi utifrån kontext, istället för ett 

införlivande av mindfulness i sin vardag och i sitt liv. Att de inte har införlivat mindfulness 

kan bero på att de inte har förstått vikten och meningen av att fortsätta att kontinuerligt öva 

utifrån hemuppgifterna.  

 

Shapiro et al. (2003) fann i sin undersökning att bröstcancerpatienternas sömnproblem 

förbättrade efter genomgången kurs i MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, om deras 

sömnproblem var stressrelaterade. Vårt resultat visar dock att kursen inte har avhjälpt 

sömnproblem, då sömntabletter och spänningar i sömnen fortfarande förekommer. Då vårt 
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resultat skiljer sig från Shapiro et al. (2003) skulle det utifrån KASAM kunna förklaras med 

att bröstcancerpatienterna har begriplighet och insikt i sin sjukdomsbild, vilket inte de 

intervjuade kursdeltagarna har (Antonovsky, 1991, s. 44).  

 

Bunkholdt (2004) resonerar kring att fysisk aktivitet kan vara resultat av en negativ 

känslofokuserad copingstrategi då känslorna som väller upp i den inre livsvärden försöker 

dämpas genom bland annat olika former av fysisk aktivitet. Detta kan även vara en 

problemfokuserad copingstrategi där kroppen tränas och hålls i trim med avsikt att förebygga 

smärta och värk. Till största delen har deltagarna tillgodogjort sig copingstrategier för att 

bättre bemästra stressade situationer. Den känslofokuserade copingstrategin som de främst 

använder sig av är andningsteknik. Därigenom undviker de att utsätta sig för en situation som 

de upplever som en stressreaktion, men som likväl skulle kunna vara en ångestreaktion (s. 

278-279).  

 

Slutdiskussion 
Nedan diskuteras det centrala som vi vill lyfta fram utifrån analyserna.  

Inspirerande kuratorer och socionomer  
Vår slutsats är att kuratorerna och patienterna har samma utgångspunkt, det vill säga att finna 

en väg ut ur ohälsan och få en bättre livssituation. Vi ser dock att kuratorernas förkunskaper 

och intention med kursen inte överensstämmer med deltagarnas förväntningar och avsikter. Vi 

frågar oss om sex kurstillfällen om nio timmar verkligen kan få kursdeltagarna att införliva 

mindfulness och förändra sin livssituation. Enligt SBU:s forskningsresultat (2004) uppnås 

bäst resultat vid 15.20 behandlingstimmar. De intervjuade kursdeltagarna säger att de trots sin 

värk och medicinering ser positivt på sin framtid. Deras tilltro till den egna förmågan, att 

hantera sin stress, har ökat. Detta trots att de inte har förstått vikten av att öva kontinuerligt. 

Våra funderingar kretsar kring om det upplevda positiva resultatet beror på kursdeltagarnas 

tilltro på mindfulness eller kuratorernas positiva attityd till patientens förmåga, att själv ta 

befälet över sina tankar och sin kropp. Vad krävs det av en behandlare för att klienten eller 

patienten ska ta till sig det som förmedlas? Att som behandlare förmedla och arbeta utifrån 

något som känns otillförlitligt och oseriöst är inte trovärdigt och torde därigenom inte ge 

positiva resultat. De kuratorer vi intervjuat har införlivat mindfulness som ett förhållningssätt 

och arbetar utifrån det. Kan det vara så att de därigenom förmedlar en optimism och tilltro till 
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att detta är en optimal lösning? Eller är det så att enkelheten i mindfulness lockar, men är 

desto svårare att införliva?  

 

Universell strategi  
Vad vi inte visste inför intervjuerna var att samtliga deltagare hade kronisk värk. Vi trodde att 

de var stressade, deprimerade och utbrända. Deras grundproblematik är värk, som förvärras 

vid stress. Kring detta skulle en pararell kunna dras, ”Vad kom först, hönan eller ägget?”. 

Huruvida de är deprimerade kan vi inte uttala oss om utifrån de resultat vi har, då ingen av de 

tidigare deltagarna talar om depression, trots antidepressiv medicinering. Hur hårfin är 

egentligen gränsdragningen mellan stress och depression? Hur kommer det sig att en 

husläkare skriver ut antidepressiv medicin för avslappning till en patient som inte anser sig 

deprimerad? Kan det vara så att den allmänna uppfattningen om stress är mer legitim, då den 

är arbets- och prestationsrelaterad, medan depression kanske kan tolkas som ett nederlag och 

kopplas samman med avsaknad av livsglädje och kvalitet? Vad vi heller inte initialt visste, var 

att samtliga intervjupersoner upplevde grupprocessen som viktig och avgörande. Detta är 

dock förståeligt, då de vid bekräftelsen av att se att andra människor har liknande problematik 

får svårare att döma sig själv.  

 

Mindfulness skulle kunna jämföras med uttrycket ”att gilla läget”, vilket kan tolkas som 

acceptans. Mindfulness förenar den österländska och västerländska filosofin. Är det så att vi i 

västvärlden har tagit den till oss, för att finna ultimata metoder för att behandla stress, psykisk 

ohälsa och annan kostsam samhällsproblematik?  

 

Nytt synsätt inom det medicinska kunskapsfältet  
Kan man se integreringen av mindfulness som en början på ett nytt synsätt inom det 

medicinska kunskapsfältet? Med sin österländska inspiration symboliserar mindfulness enligt 

oss en viss integration av medicinska, psykologiska och sociala kunskaper. Är det så att 

sjukvården av idag känner att de rent medicinska metoderna inte längre är tillräckliga för att 

bemöta den tilltagande ohälsan? Kanske är det så att det är svårt att konstatera huruvida 

smärtan är psykisk eller somatisk. Kan det vara så att det psykosociala synsättet har spridit sig 

till det medicinska kunskapsfältet och att vården numera ser till personens hela livssituation? 

Det inflytelserika medicinska etablissemanget har fått svårigheter i sin verksamhet och börjar 
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integrera och underordna andra kunskapsfält. Mindfulness skulle kunna ses som ett försök till 

att ge individen egna verktyg att försöka ordna upp sin ohälsa, då resurserna inom vården är 

begränsade. Därmed snuddar vi vid en annan reflektion vi har, nämligen betydelsen av detta 

inom socialt arbete. Vems är ansvaret för befolkningens ohälsa? Är det samhället, gruppen 

eller är det individen?  

 

Metodkommentar  
Med en kvalitativ metod, har vi genom intervjuer fått ta del av intervjupersonernas subjektiva 

livsvärld. Utifrån vår ansats, som var att förstå intentionen och upplevelsen av en 

mindfulnessbaserad stresshanteringskurs, så är en fenomenologisk vetenskaplig position 

enligt oss det ultimata. Då vi i vår tolkning utgått från hermeneutiken har vi försökt förstå och 

tolka innebörden av intervjupersonernas utsagor. Vi skulle kunna ha använt en narrativ 

vetenskapsfilosofisk position, men anser inte att vi hade kunnat strukturera våra intervjuer i 

samma utsträckning. Vi hade även kunnat använda en kvantitativ metod och genom enkäter 

utvärderat deltagarnas svar kring den mindfulnessbaserade stresshanteringskursen. Det skulle 

dock inte ha resulterat i samma dataomfång och vår ambition var inte att göra en utvärdering. 

Resultatet skulle dessutom ha blivit objektivt, då enkäten inte ger utrymme för subjektiva 

uppfattningar.  

 

Våra teorier är valda för att få en förståelse för individen och dennes livsvärld. Genom att 

använda ett socialkonstruktivistiskt perspektiv hade vi kunnat lyfta uppsatsen till en 

samhällsnivå. Men enligt vårt synsätt, så är evidensbaserad kunskap om fenomenet 

nödvändigt på både individnivå och gruppnivå innan det kan lyftas till samhällsnivå. Detta för 

att ibland kan beslut som fattas på samhällsnivå sakna kommunikation och förankring mellan 

beslutsfattare, yrkesverksamma och klienter eller patienter.  

Förslag till fortsatt forskning 
Vi har funderat över om det finns skillnader mellan patienter, som har genomgått 

mindfulnessbaserade stresshanteringskurser på vårdcentraler. En jämförelse mellan kuratorer 

som kräver att deltagarna ska utföra sina hemuppgifter och köpa material och kuratorer som 

inte vill belasta deltagarna med krav. Följden av denna tanke är förslag till ny forskning, det 

vill säga om detta innebär en skillnad i exempelvis patienternas tillfrisknande. I linje med att 

primärvården uppmanas att se över sin kompetens och sitt utbud (Socialstyrelsen, 2006), så är 
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ett annat förslag till ny forskning huruvida personalens utbildning och förhållningssätt är 

avhängigt patientens resultat.  
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Bilaga 1 – Brev till intervjupersoner  
 
Hej!  
 
Vi, Marianne Solman och Angelica Ekbäck, läser sista terminen på Socionomlinjen på 
Socialhögskolan i Stockholm. Denna termin skriver vi vår C-uppsats, vars examination utgör 
det sista momentet på vår utbildning. En av oss, Marianne Solman, kom via sin 
socionompraktik hösten 2006 i kontakt med en mindfulnessbaserad stresshanteringskurs. 
Detta väckte även Angelicas intresse, vilket därmed blev avgörande vid ämnesval för C-
uppsatsen.  
 
Syfte och genomförande 
Syftet i uppsatsen är att undersöka om en mindfulnessbaserad stresshanteringskurs inom 
primärvården utgör ett hållbart verktyg för patienter. Vår undersökning baseras på intervjuer 
med tidigare deltagare av kurser i mindfulness. Vi är därför intresserad av att få komma i 
kontakt med dig. Våra frågor kommer att vara inriktade på din egen upplevelse av kursen och 
situation. Vi kommer ej att beröra vårdcentralens verksamhet och personal i övrigt.   
 
Intervjuerna kommer att genomföras på en av dig tillsammans med oss vald plats under vecka 
13.  Intervjun beräknas ta mellan 30 och 45 minuter och ske valfritt under dagtid eller 
kvällstid. För att minimera och undvika missförstånd och feltolkningar vid hanteringen av 
intervjumaterialet, kommer vårt samtal under intervjun att bandas.  När vår uppsats är 
godkänd, kommer bandupptagningen och intervjun i text att förstöras.  
 
Etiska principer 
För att värna om din integritet och anonymitet kommer vi att utgå från Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Vi betonar därmed följande:  
Anonymitet: Vid bearbetningen av intervjuerna kommer det inte att framgå några namn eller 
andra uppgifter, som kan röja din identitet. Vårt undersökningsmaterial kommer att förvaras, 
så att ingen annan kan ta del av det. Informationen kommer endast att behandlas i vår uppsats.   
Frivillighet: Deltagandet i denna intervju är frivilligt och du som intervjuas har rätt att när 
som helst avbryta intervjun eller välja att inte svara på vissa frågor. Vid vårt möte kommer vi 
att be om ett samtycke till att du frivilligt deltar i intervjun.  
 

Vårdcentralens sekretess  
Vårdcentralen lyder under Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763), vilket innebär ett 
sekretesskydd för deras patienter. Detta medför att vi inte kan kontakta dig direkt och brevet 
har därför förmedlats via din vårdcentral. Vårdcentralen i sin tur kommer inte att få 
information om vilka av deras patienter, som har valt att delta i vår intervju.  
 
Om du kan tänka dig att delta i en intervju med oss angående kursen i mindfulness, får du 
gärna kontakta någon av oss på följande telefonnummer eller mail: 
 
Marianne Solman:  070-XXX XX XX,  m.solman@hotmail.com 
Angelica Ekbäck:  070-XXX XX XX,  a.ekback@hotmail.com   
 
Vi ser fram emot att få träffa dig och ta del av din upplevelse kring kursen i mindfulness.  
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Marianne Solman    Angelica Ekbäck  
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Bilaga 2 – Intervjumall för kuratorer  
 
Tema 1: Mindfulness 
Inledningsvis, kan ni berätta om er själva och er utbildning?  
Vad är mindfulness / medveten närvaro för dig/er?  
Vilken utbildning krävs för att bedriva en kurs i mindfulness?  
Vem bekostade den eventuella utbildningen?  
När började primärvården använda sig av metoden?  
Vad finns det för forskning kring mindfulness? 
 
Tema 2: Patientgruppen 
Hur många patienter ingår i ert upptagningsområde?  
Hur skulle ni vilja beskriva patientgruppen i ert upptagningsområde?  
Vilken diagnos eller psykologisk bakgrund har er patientgrupp?  
Hur ser den totala behandlingen ut för en patient, som erbjuds mindfulness? (Medicinering, 
samtalsbehandling etc.)  
Kan ni beskriva om ni upplever någon skillnad på deltagarnas problematik efter genomgången 
kurs?  
Finns det någon patientgrupp, som ni anser bäst tillgodogör sig kursen? 
 
Tema 3: Kursen  
Hur länge har du/ni bedrivit kurser? (På vårdcentralen, andra ställen mm?) 
Hur kommer det sig att primärvården erbjuder kurser i mindfulness till sina patienter?  
Hur är kurserna upplagda? (Anpassat efter deltagare, eklektiska, etc.)  
Vilka fördelar ser ni med att låta patienterna gå kursen? 
Vilka nackdelar ser ni med att låta patienterna gå kursen?  
Hur kommer det sig att kurser i mindfulness bedrivs i grupp?  
Vad anser du om att arbeta med grupp kontra individuella möten? 
 
Avslutningsvis är det något annat ni vill berätta om, som vi inte tagit upp och som ni tycker 
hör till vår intervju innan vi slutar? 
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Bilaga 3 - Intervjumall för kursdeltagare 
 
Innan bandspelaren startas gör en kort presentation av: 

• Vilka vi är. 
• Syftet med intervjun och vår uppsats. 
• Att intervjun beräknas ta ca 40-45 min, att vi använder bandspelare dels för att kunna 

renskriva intervjun och dels för att vi inte ska misstolka något. Att det går bra att 
närhelst avbryta intervjun eller välja att inte besvara en fråga om den känns obekväm, 
eftersom intervjun är frivillig. Att vi inte kommer att nämna ditt namn eller skriva 
uppsatsen så att anonymiteten röjs.  

 
Berätta lite om din bakgrund: Ålder, civilstånd, barn om ja – hur många, yrke. 
 
 
Tema 1: Hälsostatus 

• Hur skulle du beskriva din hälsa innan du gick mindfulness kursen? 
• Hur skulle du i dagsläget beskriva din hälsa? 
• Arbetade du eller var du sjukskriven innan kursen? 
• Använde du någon typ av medicin innan och efter avslutad kurs? 
• Hur ser det ut för dig idag med arbete, hälsan och ev. medicinering? 

 
 
Tema 2: Mindfulness 

• Vad är mindfulness/medveten närvaro för dig?  
• Ser du fördelar eller nackdelar med mindfulness? 

 
 
Tema 3: Kursen 

• Hur kommer det sig att du gick kursen i mindfulness? 
• Hade du några förkunskaper eller tidigare erfarenheter? Om ja, vilka?  
• Vad hade du för förväntningar inför kursen? 
• Hur har kursen varit upplagd? 
• Är det något du saknat? Är det något du skulle vilja ha haft mer av?  
• Hur tycker du att det har varit att utföra denna kurs i grupp? Fördelar/nackdelar. 
• Hur tror du att du hade tillgodogjort dig kunskaperna om denna kurs hade utförts med 

individuella möten?  
• Finns det något du lärt dig, som du idag använder dig av? Om ja, utveckla (vilken 

situation/hur tänker du? Främsta verktyg? ) Om nej, hur kommer det sig?  
 
 
Avslutningsvis är det något annat du vill berätta om, som vi inte tagit upp och som du tycker 
hör till vår intervju innan vi slutar? 
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