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VARIATIONER AV MINDFULNESS I KLINISK BEHANDLING 

  
Petra Wetterholm 

 
 
Mindfulness i klinisk behandling är ingen enhetlig företeelse. Ett flertal sätt 
att definiera, operationalisera och tillämpa mindfulness samexisterar i det 
kliniska rummet. Syftet med denna studie var att åskådliggöra terapeuters 
kvalitativt varierande sätt att beskriva, använda och uppleva mindfulness i 
klinisk behandling och att undersöka faktorer av betydelse för dessa 
variationer. Elva terapeuters arbete studerades genom semistrukturerade 
intervjuer varpå en teoristyrd tematisk analys av intervjumaterialet 
genomfördes. Resultatet går i linje med den internationella 
forskningsdebatten och åskådliggör ett stort antal variationer av hur 
terapeuter beskriver, tillämpar och upplever sitt arbete med mindfulness. 
Beskrivningarna varierar på en bred skala, från teknik till andlighet, 
stresshantering till upplysning. Variationer som framkom i terapeutisk 
tillämpning kan delas in i tre delar; mindfulness för terapeuten, mindfulness 
i relation till klienten och mindfulness som intervention för klienten. Av 
skiftande betydelse för dessa var psykoterapeutisk inriktning, klientens 
problematik och egen erfarenhet av mindfulness, varav den mest 
inflytelserika var egen erfarenhet, i vilken utsträckning terapeuten själv 
utövat mindfulness och i vilken kontext. 

 
 

INLEDNING 
 
Modern vetenskaplig forskning på mindfulness har till största delen varit kopplad till en 
utveckling inom klinisk behandling och psykoterapi. Detta har genererat ett flertal teorier och 
behandlingsmetoder med varierande sätt att definiera, operationalisera och tillämpa 
mindfulness (Baer, 2003; Brown, Ryan, & Creswell, 2007; Hayes &Wilson, 2003). På senare 
tid har dessa variationer adresserats och problematiserats utifrån en nödvändighet att etablera 
en gemensam plattform för fortsatt forskning och metodutveckling. I denna process 
uppmärksammas värdet i att lyfta fram och värna unika egenskaper med mindfulness genom 
återkoppling till buddhistisk psykologi och empiri (Baer, 2003; Brown et al. 2007; Kabat 
Zinn, 2003). 
 
Forskningsdebatten har uppmärksammat att flera varierande sätt att resonera kring och 
tillämpa mindfulness i klinisk behandling etablerar sig i våra terapirum. Men vid ett närmare 
betraktande är det ganska svårt att sätta fingret på vad dessa variationer verkligen innebär och 
hur de kommer till konkret uttryck i den kliniska vardagen. Mitt intresse för ämnet väcktes ur 
en önskan att få ett ”grepp” om och nå en djupare förståelse för på vilka sätt mindfulness 
varierar i klinisk behandling. Och att med hjälp av modern psykoterapiforskning och delar av 
buddhistisk psykologi och empiri synliggöra delar av dessa variationer.  
 
Som teoretisk utgångspunkt för studien valdes en artikel av Kabat Zinn (2003) som på ett 
tidigt stadium adresserat behovet av en begriplig fond mot vilken utvecklingen av 
mindfulness i klinisk och sekulär kontext utspelar sig. Artikeln tar avstamp i det förflutna, rör 
sig över till nutid och diskuterar utvecklingen av mindfulness framöver. Temat genom hela 



 3

artikeln kan tolkas som en uppmaning att inte ”kasta ut barnet med badvattnet”, att 
mindfulness som en sekulär företeelse kan vara hjälpt av att beakta essentiella aspekter som 
sedan årtusenden studerats och utarbetats inom buddhistisk tradition .  
 
 

H i s to r i sk  bakgrund  
 
Västerländsk psykoterapi har hämtat sina mest framträdande metoder för mindfulness-
utövning från de buddhistiska texter som återfinns i en omfattande samling, Tipitaka eller 
”The Pali Canon” (Gunaratana, 2002; Nyanaponika, 1996). Denna är huvudsakligen uppdelad 
i tre underavdelningar: Abhidharma (psykologi), Sutta (metod) och Vinaya 
(förhållningsregler). Den buddhistiska psykologin Abhidharma Pitaka, är en detaljerad, 
teoretisk och systematisk analys av grundläggande psykologiska principer och det mänskliga 
medvetandet. Denna psykologi utgör bland annat det teoretiska ramverket för de 
mindfulnessmetoder som beskrivs i Sutta Pitaka, varav Majjhima Nikkaya är den centrala för 
mindfulnessutövning. Den tredje avdelningen slutligen, Vinaya Pitaka, utgörs av 
förhållningsregler och rekommendationer för det dagliga livet inom det buddhistiska 
klosterväsendet (Thanissario, 2000). 
 
Majjhima Nikkaya eller the Middle Length Discourses, återger de två mindfulnessmetoder 
som haft störst inflytande på utvecklingen av mindfulness inom psykoterapi; Satipatthana 
Sutta och Anapanasati Sutta. Satipatthana Sutta eller “The Four Foundations of Mindfulness” 
förmedlar metod, mål och mening med mindfulness utifrån ett flertal aspekter av de fyra 
objekten; kropp, känslor, sinne och tankar. Anapanasati Sutta eller ”Mindfulness of 
Breathing” är en av de viktigaste texterna för grundläggande mindfulnessutövning i form av 
andningsövningar (Nyanaponika, 1996). 
 
 

Def in i t ion  av  mindfu lness  
 
Mindfulness som begrepp 
Mindfulness är det engelska ordet för Sati på Pali eller Smrti på Sanskrit (Nyanaponika, 
1996). På svenska i betydelsen medvetenhet (awareness), uppmärksamhet (attention) och 
hågkomst (remembering). I buddhistisk psykologi benämns mindfulness i termer av Samma-
sati eller ”rätt uppmärksam närvaro”. ”Rätt” i betydelsen ”befrämjande” för insikt och 
välbefinnande. Detta innebär att mindfulness antingen kan vara skickligt använd, som när vi 
är fullt närvarande i nuet, eller oskickligt, som när vi är uppmärksamma på något som för oss 
bort från här och nu eller som är i avsaknad av en välgörande intention. Utmärkande för 
uttrycket samma-sati och för buddhistisk teori och praktik i allmänhet, är betraktandet av 
beteenden som antingen skickliga eller oskickliga. Detta utelämnar dikotomier som rätt eller 
fel, gott och ont (Nyanaponika, 1996). Innebörden av denna skicklighet kan illustreras av det 
kinesiska tecknet för uppmärksamhet som består av två delar; den övre i betydelsen ”nu” och 
den undre ”sinne” eller ”hjärta” (Hanh, 1998) vilket pekar mot komplexiteten i begreppet 
mindfulness; närvaro i kombination med medkänsla, vänlighet och öppenhet (Kabat Zinn, 
2003). 
 
Sati eller medvetenhet, uppmärksamhet och hågkomst kan också beskrivas i psykologiska 
termer. Medvetenhet (awareness) och uppmärksamhet (attention) kan sägas utgöra förgrunden 
respektive bakgrunden av medvetandet (consciousness). Medvetenhet har en övergripande 
funktion. Den hanterar fortlöpande upplevelser medan uppmärksamheten kan fokusera på och 
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öka känsligheten för avgränsade stimuli och på så sätt bereda förutsättning för fördjupning 
(Brown & Ryan, 2003). Hågkomst är centralt i detta sammanhang eftersom mindfulness 
förutsätter en fortlöpande intention att förbli närvarande och att undvika att uppmärksamheten 
distraheras (Germer, Siegel & Fulton, 2005). 
 
Mindfulness som kliniskt begrepp 
Mindfulness är ett sammansatt begrepp som utmärks av att det på en och samma gång är ett 
tillstånd, en psykologisk process och ett resultat. Beskrivningar av mindfulness kan därför 
innehålla en eller flera av dessa delar och ett flertal variationer förekommer. Ett sätt att 
definiera mindfulness i psykoterapi är 1) medvetenhet eller uppmärksamhet 2) på upplevelser 
i stunden 3) med fokus på acceptans. (Germer et al., 2005). Ett annat är ”en icke-värderande 
observation av det pågående flöde av inre och yttre stimuli i den stund de uppkommer” (Baer, 
(2003). Den vanligast förekommande definitionen av mindfulness ”en medvetenhet som 
uppstår genom en avsiktlig uppmärksamhet, i nuet och med en ickevärderande öppenhet för 
upplevelser i varje stund” (Kabat Zinn, 2003) inkluderar ett flertal delaspekter såsom avsiktlig 
intention, uppmärksamhet på nuet och icke-värderande öppenhet. Att vara uppmärksam på 
den innevarande stunden innebär att man medvetet och avsiktligt styr sin uppmärksamhet till 
upplevelsen här-och-nu. Att man över tid återför uppmärksamheten till denna upplevelse och 
låter den i ökande grad få fylla medvetandet. Icke-värderande är central komponent som 
möjliggör upplevelser bortom språkliga begränsningar och dikotomier (Melbourne Academic 
Interest Group, 2006). Mindfulness syftar i sig självt inte till beteendeförändring men 
konsekvensen av mindfulness och att ”vara mindful” eller uppmärksamt och medvetet 
närvarande, är ofta just en förändring i beteende (Baer, 2003). 
 
Mindfulness som psykologisk process 
Den psykologiska process som utmärker mindfulness som metod skiljer sig från gängse 
psykoterapimetoder på så sätt att uppmärksamheten inte är riktad mot innehållet i tankar, 
känslor och förnimmelser utan mot ett förändrat förhållningssätt till dem (Hayes, Strosahl & 
Wilson, 1999; Segal, TTeasdale & Williams, 2002). Mindfulness innebär att avstå från 
engagemang i tankar, känslor och förnimmelser, även från engagemang i eventuella 
reaktioner detta i sig kan väcka. Detta betyder emellertid inte att man ”stänger av” sina 
reaktioner eller distanserar sig från dem. Snarare sker ett intimt betraktande som leder till en 
upplevelse av fenomenen ”som de är” (Gunaratana, 2002).  
 
Mindfulness i buddhistisk utövning är nyckeln till att förstå sinnet, redskapet för att forma det 
och manifestationen av dess befrielse (Nyanaponika, 1996). Den psykologiska processen 
beskrivs som en insikt i tre existentiella karaktäristika; dukkha (lidande, otillfredsställelse) 
anatta (icke själv, opersonlighet), anicca (obeständighet). Utövning av och insikt i dessa tre 
kan betraktas som gemensam för all mindfulnessövning; ett observerande själv (anatta) som 
betraktar fenomenen, tankar, känslor och förnimmelser och objekt, som obeständiga (anicca) 
vilket innebär en gradvis insikt i och en förändrad inställning till lidande, otillfredsställelse 
eller obehag (dukkha). Insikt i dessa leder till ”befrielse” från betingat psykologiskt lidande 
(nirvana) (Brazier, 1995; Nyanaponika, 1996). 
 
Mindfulness som vetenskapligt begrepp 
Bishop et al., (2004) gjorde en ansats till övergripande operationalisering av mindfulness 
utifrån observerbara variationer i definition och metod av mindfulness i allmän klinisk praxis. 
Syftet var att etablera en gemensam referensram för fortsatt vetenskaplig utveckling. 
Definitionen delades in i två huvudsakliga komponenter relaterade till meditation:  
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1) Självreglering av uppmärksamhet; metakognitivt observerande av tankar, känslor och 
sensationer, över tid, med flexibilitet och en förmåga att förhålla sig uppmärksamt närvarande 
till (i motsats till att fångas av) innehållet i dessa upplevelser.  
2) Förhållningssätt till upplevelser; som utmärks av nyfikenhet, öppenhet och acceptans 
oberoende av upplevelsens känslomässiga önskvärdhet. 
 
Hayes & Shenk (2004) invände mot denna operationalisering och påtalade den förvirring som 
utmärker den vetenskapliga definitionen av mindfulness och den sammanblandning som sker 
av metod och psykologisk process. De ställer sig kritiska till definitionen av mindfulness som 
en psykologisk process relaterad till meditation. De menar att definitionen av mindfulness 
som psykologisk process ska separeras från en specifik metod och gälla oavsett vilken teknik 
som används. Förutsättningar ges då för en expansion av mindfulnesstekniker. Man är också 
kritisk till den teoretiska utgångspunkt man använt för definition/operationalisering. Eftersom 
Bishop et al., (2004) utgått från ett kognitivt perspektiv, vars syn på psykologiska processer 
skiljer sig från exempelvis ett behavioristiskt perspektiv, blir resultaten inte generellt 
applicerbara. 
 
Inlägg som dessa pekar mot svårigheter kring hur man ska definiera mindfulness inom klinisk 
behandling. Svårigheter som delvis kommer sig av att forskning kring mindfulness fokuserat 
mer på effekter av mindfulnessutövning än på att förstå mindfulness som en 
medvetandekvalitet med ett eget uttryck. Man placerar följaktligen mindfulness i existerande 
teoretiska kontexter som resulterar i skilda sätt att se på uppmärksamhet och medvetande 
(Brown et al., 2007).  
 
Mindfulness bortom begrepp 
Möjligen skulle man kunna hävda att en specifik definition av begreppet mindfulness inte är 
möjlig (Gunaratana, 2002) eftersom mindfulness går bortom traditionell konceptualisering av 
självet, att det är pre-reflexivt och skiljer sig från reflexivt medvetande. Där flertalet 
psykoterapeutiska former av själv-medvetande utgår ifrån en kognitiv och intellektuell grund, 
utgår mindfulness från en perceptuell och icke-värderande upplevelse (Brown & Ryan, 2003).  
Den buddhistiska teorin och empirin pekar mot denna slutsats i och med upplevelsen av 
anatta (icke-själv eller ett betraktande observationssjälv). Detta icke-själv går bortom en 
begreppslig upplevelse av ett själv (Hahn, 1995). Eftersom icke-själv inte är ett objekt, går det 
inte att placera inom ramen för den rådande teorin; man måste uppleva det direkt (Deikman, 
1982). Den som observerar ”är inte där”. Denna ”tomhet” eller ”essens” är en absolut stillhet 
och den egna erfarenheten är förutsättningen som krävs för en korrekt förståelse (Germer et 
al., 2005; Kabat Zinn, 2003; Suzuki, 1988).  

 
Syftet med mindfulness 
Syftet med mindfulness inom psykoterapi varierar beroende på hur begreppet definieras och 
används inom de mindfulnessbaserade metoder som vuxit fram. Det varierar också om man 
menar ett avgränsat syfte med psykoterapeutisk behandling som helhet eller ett delmål med 
mindfulnessinterventionen i sig. Syftet med mindfulness i buddhistisk mening är inget mindre 
än fullständig befrielse från upplevelse av lidande genom ett psykologiskt, emotionellt, 
moraliskt och andligt förverkligande, vanligen kallat upplysning (nirvana). Detta koncept är 
svårfångat, inte minst eftersom det saknar motsvarighet i psykologiska termer (Olendzki, 
2005).  
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Mindfu lness  som metod  
 
Nivåer av mindfulness 
Mindfulnessutövning kan utövas med skiftande intensitet och på olika nivåer. I ena änden av 
skalan finner man ”mindfulness i vardagen” eller ”informell utövning”. Den betonar stunder 
av uppmärksam närvaro mitt i vardagens bestyr. Det kan innebära att helt och fullt fokusera 
på upplevelsen av att äta, diska eller borsta tänderna eller övningar som syftar till att stanna 
upp och återföra uppmärksamheten till känslor, tankar och förnimmelser i stunden, med icke-
värderande och acceptans. Detta är den mindfulness som i hög utsträckning används i klinisk 
behandling (Germer et al., 2005). Den andra änden av skalan utgörs av munkar, nunnor eller 
lekutövare som tillbringar stor del av sin tid i meditation med ett intensivt utforskande av 
subtila nivåer av medvetandet. Detta är del av ”formell utövning” som huvudsakligen utgörs 
av sittande meditation i tystnad och över tid men kan också bestå av särskilt strukturerad, 
gående meditation och meditation i arbete. Den formella utövningen ger möjlighet till mer 
djupgående upplevelser av medvetandets natur (Kabat Zinn, 1990).  
 
Gemensamt för såväl formell som informell utövning är det sätt som man instrueras att utöva. 
Vanligen betonar man direkt uppmärksamhet på den aktivitet man ägnar sig åt eller på att 
lägga märke till när man upptas av tankar, minnen eller fantasier som för en bort från det 
innevarande ögonblicket. Sätten att betrakta och bemöta dessa ”distraktioner” varierar med 
metod (se mindfulness som meditation) (Baer, 2006). Skillnader mellan formell och informell 
utövning utgörs främst av en förmåga till mindfulness över tid och i grad av intensitet 
(Gunaratana, 2000). Men oberoende av var på skalan man befinner sig, utmärks mindfulness 
av faktorer som är gemensamma för alla såsom: en icke-värderande, icke-konseptualiserande 
och icke-verbal upplevelse som utmärks av närvaroorientering, intentionalitet, acceptans, 
observerande, undersökande och utforskande (Germer et al., 2005). 
 
Mindfulness som meditation 
Vanligen delas meditation in i två kategorier, koncentrationsmeditation och mindfulness-
meditation. Koncentrationsmeditation utgörs av tekniker som fokuserar uppmärksamheten på 
ett mentalt ”objekt” som exempelvis att räkna eller följa andetagen, recitera ett mantra eller att 
visualisera en process i kroppen. Övningen går ut på att exkludera allt annat än 
uppmärksamhet på det avsedda objektet med målet att stilla sinnet och frammana klarhet och 
medvetenhet. (Goleman, 1977). Mindfulnessmeditation å andra sidan involverar en expansion 
av uppmärksamheten till att omfatta de pågående tankar, känslor och sensationer som uppstår 
i medvetandet och relatera till dem på ett icke-värderande och icke-reaktivt sätt (Goleman, 
1977). Denna utövning är inkluderande såtillvida att allt kan utgöra objekt för utforskande, 
även själva processen att fokusera eller upplevelsen av oförmåga till detta. 
 
Som exempel på mindfulnessmeditation i buddhistisk tradition brukar man nämna Vipassana 
och Zen. I Vipassanameditation intar individen rollen av en observatör av tankar och 
kroppsliga sensationer. Syftet är att förbli helt närvarande och i varje stund leva balanserat, i 
harmoni i ett tillstånd av acceptans, icke-reaktivitet och ett icke-fasthållande, baserat på en 
genomgripande medvetenhet av tankar och somatiska sensationer (Goleman, 1977). Denna 
sorts uppmärksamhet går även under benämningen ”bare attention” eller choiceless 
awareness” (Kabat Zinn, 1990; Nyanaponika, 1996). Zenmeditation fokuserar på att 
exkludera överflödiga tankar och kognitiva resonemang för att uppnå en förhöjd 
medvetandenivå (Goleman, 1977). Detta kan uppnås genom intensiv meditationsutövning 
med fokus på en semantisk paradox (koan). I andra nivåer av utövning samt i andra grenar av 
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Zen, sammanfaller metoderna med Vipassana och ett öppet och icke-värderande betraktande 
av inre och yttre stimuli i varje stund de uppträder. 
 
En generell kategorisering av meditationsstilar kan vara vilseledande eftersom meditation ofta 
integrerar och behöver båda “kategorierna” samt varierar i hög utsträckning beroende på 
metod och nivå av utövning. Ett sätt att mer korrekt åskådliggöra skiftande meditationtekniker 
är genom ett kontinuum av såväl mindfulness som koncentrationsutövning (Germer et al., 
2005). Ett annat är att förlägga meditationsteknikerna mindfulness och 
koncentrationsmeditation längsmed en X respektive Y-axel för att illustrera en inbördes 
variation och dynamik (Ivanovski & Malhi, 2007). 
 
 

Mindfu lness  och  psyko te rap i  
 
Man kan iaktta ett flertal olika sätt att implementera mindfulness i klinisk behandling. Germer 
et al. 2005 föreslår tre utgångspunkter för terapeuten inom vad de benämner som 
”mindfulness-orienterad psykoterapi”: 1) Terapeutens egen utövning där terapeutens använder 
sin egen mindfulness för en ökad närvaro i terapirummet 2) En mindfulness-informerad terapi 
där terapeuten använder sig av litteratur, buddhistisk psykologi eller sin egen erfarenhet av 
mindfulness som utgångspunkt 3) Mindfulness i form av interventioner som förmedlas till 
klienten. Dessa inryms på olika sätt beroende på exempelvis psykoterapeutisk inriktning.  
 
Mindfulness och psykodynamisk tradition 
Att psykoanalytisk/psykodynamisk psykoterapi (PDT) funnit intresse för mindfulness beror 
sannolikt på de förenande drag man kan finna, särskilt i intresset för introspektion, i 
betoningen på kontakt med omedvetna processer och medvetandehöjande och accepterande 
inslag som förutsättning för förändring (Germer et al., 2005). Den psykodynamiska 
traditionen framhåller betydelsen av mindfulness för terapeutens egen utövning och för 
relationen mellan terapeut och klient För terapeutens egen del kan mindfulness vara en 
möjlighet att öka medvetenhet om och förmågan att hantera interpersonella processer på ett 
konstruktivt sätt (Safran, 2003). Terapeutens mindfulnessutövning har också visat sig särskilt 
värdefull för den terapeutiska alliansen, för att utveckla de kvaliteter som väl överensstämmer 
med faktorer som klienter värdesätter högst hos sin terapeut (Safran, 2003).  
 
Mindfulness och beteendeterapeutisk tradition 
Sedan Kabat Zinn (1990) introducerade mindfulnessmeditation i behandling genom 
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), har intresset för mindfulness i sekulariserad 
form spridit sig världen över. Fastän MBSR introducerades för medicinsk problematik, har de 
betydelsefulla psykologiska vinsterna som utövning av MBSR visat sig medföra, kommit att 
ha en betydande inverkan på utvecklingen av nyare former av psykoterapi. De senaste tjugo 
åren har mindfulness som intervention för klienten blivit en del av så kallade ”tredje-vågen 
terapier” såsom Mindfulness Based Cognitive Therapy for Depression (MBCT), Dialektisk 
Beteende Terapi (DBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (Baer, 1996). 
Gemensamt för dessa terapiformer är att man integrerar mindfulness i kognitiv och 
behavioristisk tradition och i en strukturerad, tidsbegränsad och målfokuserad psykosocial 
behandling. Men metoderna skiljer sig åt på ett flertal punkter såsom i betoning på formell 
eller informell metod, uppmärksamhet på interna eller externa stimuli, särskilt framträdande 
faktorer såsom icke-värdering, acceptans eller balans och på vilka krav som ställs på 
terapeutens egen förförståelse och dagliga utövning (Baer, 1996).  
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Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) 
MBSR utvecklades inom beteendemedicin för patienter med kronisk smärta och 
stressrelaterade sjukdomar. Programmet syftar till att utveckla ett icke-värderande 
förhållningssätt till tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser. Att ge deltagare möjlighet 
att betrakta dem som mentala händelser istället för aspekter av det egna självet. I 
förlängningen kan detta generera en förändrad relation till tankeinnehåll, till stressreduktion 
och till en förbättrad emotionell reglering (Kabat Zinn, 1990). Programmet består av 8-10 
veckors gruppbehandling med daglig meditation om 45 minuter, såväl sittande som gående 
samt meditation i vardagen. Gruppmöten om 2 - 2,5 timmar och en heldagsmeditation, 
inklusive ”kroppsscanning” och Hatha Yoga (Baer, 2006). Traditionellt har programmet inte 
riktats till en avgränsad population med en särskild diagnos, utan inkluderat en mångfald av 
patientproblematik. Kvalifikationer för auktoriserade ledare i MBSR är, förutom klinisk 
utbildning, daglig meditationsutövning, två stycken 5 – 10 dagars tyst retreat i Vipassana eller 
Zen, 3 års erfarenhet av Hatha Yoga, 2 års ledarskap för Yoga i grupp samt 1 veckas kurs för 
professionella kliniker i MBSR (Baer, 1996). 
 
Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) 
MBCT utvecklades för att minska återfall i depression genom att förbygga reaktivering av 
depressiva tankemönster (ruminering) som varit förekommande i tidigare episoder. MBCT 
inkluderar inte traditionell kognitiv terapi som att förändra tankeinnehåll eller generera 
alternativa tankar, utan integrerar övningar som betonar ett alternativt ställningstagande till 
känslor och tankar utan att undvika, förneka eller tränga bort dem. Man betonar ett icke-
värderande och icke-reaktivt förhållningssätt. Två viktiga begrepp är ”doing mode” och 
”being mode”. Doing mode inbegriper att uppmärksamma diskrepansen mellan upplevelsen 
av ”hur det är” och ”hur man önskar att det var”. I being mode ligger fokus på ett direkt 
observerande av saker och ting ”såsom de är” och på acceptans. MBCT utgår i hög 
utsträckning från MBSR, det vill säga, sittande och gående meditation, kroppsscanning, yoga 
och informell mindfulness i dagliga aktiviteter samt ett tillägg i form av en mini-meditation, 
en tre minuters andningspaus för att koppla ur ”autopiloten” och återföra uppmärksamheten 
till den innevarande situationen (Baer, 2006). MBCT framhåller terapeutens kompetens inom 
kognitiv beteendeterapi och en egen daglig minfulnessutövning som förutsättning för att leda 
grupper.  
 
Dialectical Behaviour Therapy (DBT)  
Dialektisk Beteendeterapi kombinerar delar av klientcentrerad, psykodynamisk, gestalt och 
systemorienterad terapi med zenbuddhistiska principer i en kognitivt beteendeterapeutisk ram 
(Ivanovski & Malhi, 2007). Metoden utvecklades till en början som behandling för borderline 
personlighetsstörning men har nyligen anpassats till andra populationer. Framträdande för 
behandlingen är det dialektiska förhållningssättet som betonar balans, integrering och syntes 
av motstridiga upplevelser. Man utgår ifrån en bred repertoar av informella 
mindfulnessövningar inriktade på vardaglig aktivitet och ett flertal beteendeterapeutiska 
strategier för att hjälpa klienter förändra sitt förhållningssätt till tankar, känslor och beteenden. 
Det är framför allt fokus på tre förmågor som utmärker mindfulness i denna metod; observera, 
beskriva och delta med betoning på icke-värdering, odelad uppmärksamhet och effektivitet. 
Den odelade uppmärksamheten på en uppgift (till skillnad mot en inkluderande mindfulness 
eller choiceless awareness) utmärker mindfulness i DBT och är en anpassning till den 
klientpopulation som DBT riktar sig till. Den terapeutiska alliansen och att validera klientens 
upplevelser är viktiga delar av behandling. (Ivanovski & Malhi, 2007). DBT ställer inte krav 
på att terapeuten ska utöva mindfulness på regelbunden basis. Däremot framhåller man vikten 
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av att terapeuten är insatt i och har en grundläggande förståelse för mindfulness samt att de 
har egen erfarenhet av de övningar de presenterar för klienterna (Baer, 2006). 
 
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 
Acceptance and Commitment Therapy utgår ifrån kontextuell behaviorism och Relational 
Frame Theory (RFT). Ett centralt koncept i behandling för att förklara flertalet patologiska 
tillstånd är ”experiential avoidance”, ett undvikande av inre upplevelser såsom känslor, 
tankar, sensationer och impulser. Behandlingsmetoden använder ett flertal informella 
mindfulnessbaserade övningar, metaforer och strategier som syftar till att hjälpa individer att 
möta inre upplevelser med icke-värderande och acceptans. Acceptans inkluderar övningar för 
att undergräva språkets bokstavliga innebörd eller mening och att fokusera på upplevelser 
”som de är” (Hayes et al., 1999). En annan viktig aspekt av behandling är att utgå från det 
som klienten värderar som viktigt och att arbeta mot ett liv som känns personligen vitalt och 
meningsfullt. Andra interventioner som utgår från mindfulness är ”cognitive diffusion”, 
”contact with present moment and self-as-context” och ”values and commited action”. Kraven 
som ställs på förkunskaper hos terapeuten går i linje med DBT, det vill säga inga formella 
krav på terapeutens utövning av mindfulness men god förtrogenhet med metoden och dess 
principer (Baer, 2006). 
 
Klinisk forskning på mindfulness 
Den blandning av formella och informella mindfulnessövningar, beteendeterapeutiska 
interventioner och kognitiva tekniker som förekommer, kan göra det svårt att tillskriva 
mindfulness en specifik behandlingseffekt (Ivanovski och Malhi, 2007). Men trots vissa 
metodologiska tillkortakommanden har studier på mindfulnessbaserad behandling påvisat 
positiva resultat för ett flertal medicinska områden såsom kronisk smärta och psoriasis samt 
ett förbättrat immunförsvar. För psykiatrisk problematik såsom stress- och ångestproblematik, 
GAD, paniksyndrom och ätstörning (MBSR). Man har dokumenterat framgångsrik 
behandling för personlighetsstörning (DBT), för att förebygga återfall i depression (MBCT) 
och för paniksyndrom, specifik fobi och social fobi, depression, psykos och epilepsi (ACT) 
(Baer, 2006).  
 
Klinisk problematisering av mindfulness 
Forskning på mindfulness har, som tidigare nämnts, varit intimt förknippat med klinisk 
behandling och kliniska forskningsstudier. Varierande definitioner har följaktligen utvecklats 
och färgats av psykoterapeutisk inriktning och den specifika metod och de mål som uttalats 
för behandling. (Brown et al., 2007). Också i den psykologiska litteraturen kan man iaktta ett 
flertal mer eller mindre skilda beskrivningar av mindfulness (Hayes & Wilson, 2003). 
Variationerna går även igen i de mätinstrument som utvecklats och speglar en mångfald av 
definitioner, från självskattningsskalor med endast en faktor till de med fem faktorer (Brown 
et al., 2007). Detta innebär att man idag kan tillskriva mindfulness ett flertal varierande 
definitioner och operationaliseringar och att en gemensam plattform för såväl forskare som 
kliniker ännu inte finns att tillgå.  
 
Trots de värdefulla bidrag som mindfulnessbaserade metoder gett till den psykoterapeutiska 
arenan, kan variationerna förefalla förvirrande. Man kan fråga sig hur man bäst bör gå tillväga 
för att tolka de skilda teoretiska och metodologiska perspektiv som går att betrakta såväl 
vetenskapligt som konkret i den kliniska vardagen. Inte minst för att generaliseringar och 
missförstånd ska kunna undvikas. Baer (2006), Brown et al., (2007) och Kabat Zinn (2003) 
förespråkar en vetenskaplig dialog med den buddhistiska teorin och empirin. Att vetenskaplig 
forskning på mindfulness kan utvecklas mot en fond av definition, operationalisering 
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(Abhidharma) och metod (som Satipatthana Sutta och Anapanasati Sutta) som under 
årtusenden förfinats i denna kontext. De menar att detta kan ge stadga åt begrepp och metod 
som annars riskerar att förlora sina unika egenskaper och, i och med det, inte längre bära den 
potential som i förstone gjort mindfulness till det lovande behandlingsalternativ det är idag.  
 

 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
Syftet med föreliggande studie var att studera terapeuters kvalitativt varierande sätt att 
beskriva, använda och uppleva mindfulness i kliniskt arbete och att undersöka faktorer av 
betydelse för dessa variationer. 
 
Frågeställningar: 

• Hur varierar terapeuters sätt att definiera och beskriva mindfulness?  
• På vilka sätt tillämpar man mindfulness i klinisk behandling? 
• Vad tillskriver man mindfulness för syfte, mål eller mening? 
• Hur upplever man personligen arbetet med mindfulness i klinisk behandling?  
• På vilka sätt kan den psykoterapeutiska inriktningen ha betydelse för de variationer 

som återfinns i klinisk behandling med mindfulness? 
• På vilka sätt ger klientens problematik upphov till variationer av behandling med 

mindfulness i klinisk behandling? 
• Vad har den egna erfarenheten av mindfulnessutövning för betydelse för variationer av 

hur man beskriver, använder och upplever mindfulness? 
 
 

METOD 
 

För att åskådliggöra kvalitativa variationer av mindfulness i kliniskt arbete, valdes en 
deskriptiv metod i form av en intervjustudie. Möjligheten fanns att genomföra en enkätstudie 
men avsaknaden av såväl detaljerad som övergripande information för att sammanställa ett 
frågematerial saknades, varför incitament fanns för en studie av mer beskrivande karaktär. För 
att utarbeta en struktur för datainsamling och analys extraherades på förhand bestämda teman 
av central betydelse för undersökningen från en artikel av Kabat Zinn (2003) vilket gav 
förutsättningarna för en deduktiv eller teoristyrd tematisk analysmetod (Hayes, 2000, refererat 
av Langemar, 2008). För att möjliggöra nytillkomna teman i analysfasen har den deduktiva 
analysmetoden kombinerats med empiristyrd, induktiv analys (Bryman, 1996, refererat av 
Langemar, 2008).   
 
De teman som valdes som teoretisk utgångspunkt för studien, hämtades ur en artikel av Kabat 
Zinn (2003); 1) Bakgrund; erfarenhet av mindfulness 2) Mindfulness som begrepp 3) 
Mindfulness i klinisk behandling 4) Syftet med mindfulness 5) Upplevelse av mindfulness. 
För att undersöka faktorer av betydelse för variationer i klinisk behandling valdes tre 
frågeställningar; psykoterapeutisk inriktning, utifrån skilda teoretiska och metodologiska sätt 
att resonera och använda sig av psykoterapeutiska metoder. Klientens problematik, med tanke 
på de mindfulnessbaserade metoder som är vetenskapligt förankrade i relation till specifika 
diagnoser. Egen erfarenhet av mindfulness utifrån att Kabat Zinn (2003) och flera kliniker 
betonar den egna erfarenheten av mindfulness som förutsättning för att förstå och förmedla 
dess djupare innebörd.  
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Deltagare 
För att nå ut till ett större antal kliniskt verksamma terapeuter som arbetar med mindfulness, 
kontaktades fyra källor; ett internetbaserat nätverk för mindfulness, personliga kontakter, 
dessa kontakters egna nätverk och ett företag inriktat på psykologisk behandling. För 
rekrytering av deltagare skickades inledningsvis ett e-brev (bilaga 1) som introduktion till 
studien och en förfrågan om att a) delta i studien b) vidarebefordra förfrågan till ytterligare 
kollegor. Sexton kontakter med deltagare etablerades varav elva kvarstod när intervjuarbetet 
inleddes. Sex av dessa erhölls via svar från internetnätverket, varav en genom vidarebefordrad 
förfrågan till en kollega utanför listan. Fem kontakter etablerades genom personliga kontakter 
med tre enskilda psykologer och en socionom med egna nätverk, varav tre deltagare bestod av 
de tillfrågande psykologerna och två av förmedlade kontakter. Bortfallet bestod av fem 
kontakter vars fortsatta intresse för att delta i studien uteblev av okänd anledning.  
 
Deltagarna bestod av sju kvinnor och fyra män i åldern 35 – 71 år med en genomsnittsålder på 
50 år. Den geografiska spridningen bestod av sex orter i södra delen av Sverige, mellan 
Stockholm och Malmö. En av deltagarna var yrkesverksam som legitimerad läkare och 
psykiater och tio deltagare yrkesverksamma som legitimerade psykologer. Sju av deltagarna 
var legitimerade psykoterapeuter. Tabellen nedan redogör kortfattat för uppgifter kring 
deltagarnas yrkesområde, psykoterapeutisk inriktning och erfarenhet av mindfulness.  
 

 
Deltagare 

 
Kön 

 
Arbetsområde 

 
Terapimetod 

 
Antal år Yrke 

År 
mindfulness 

Mindfulness 
metod 

1 Man Vuxna 
Organisation 

Humanistisk 
Psykodynamisk 

Buddhistisk 

20-25 25-30 Zen 
Tibetansk 

 
2 Kvinna Vuxna KBT 

ACT 
5-10 5-10 MBCT 

Vipassana 
3 Man Vuxna 

Organisation 
KBT 

 
20-25 15-20 Zen 

 
4 Kvinna Vuxna 

Organisation 
KBT 0-5 0-5 MBCT 

5 Kvinna Barn&Ungdom 
Familjer 

DBT 
Psykodynamisk 

30-35 0-5 DBT 
MBSR 

6 Man Vuxna 
 

KBT 5-10 0-5 MBCT 

7 Man Unga vuxna Psykodynamisk 
 

5-10 10-15 Vipassana 

8 Kvinna Vuxna Buddhistisk 20-25 20-25 Zen 

9 Kvinna Vuxna KPT 
ACT 

Psykodynamisk 

20-25 15-20 Tibetansk 

10 Kvinna Vuxna 
Unga vuxna 

Psykodynamisk 
Buddhistisk 

40-45 30 - Vipassana 

11 Kvinna Vuxna 
Unga vuxna 

Psykodynamisk 
Buddhistisk 

10-15 10-15 Zen 
Tibetansk 
Vipassana 

 
Datainsamling 
Som datainsamlingsmetod valdes semistrukturerade intervjuer, då denna metod tillåter ett 
dynamiskt undersökningssätt som kan få till stånd ett livligt, relevant och spontant 
intervjumaterial (Kvale, 1997) och som gjorde det möjligt att vara följsam och anpassa 
frågorna till deltagarna utifrån den i övrigt relativt strukturerade ramen för intervjun.  
 
Intervjuguiden (bilaga 2) sammanställdes utifrån fem på förhand bestämda teman som 
extraherats ur en artikel av Kabat Zinn (2003); 1) Bakgrund; erfarenhet av mindfulness 2) 
Mindfulness som begrepp 3) Mindfulness i klinisk behandling 4) Syftet med mindfulness 5) 
Upplevelse av mindfulness. Den teori som underbyggde denna tematisering var Kabat Zinns 
(2003) definition, operationalisering och beskrivning av sekulär mindfulness, relaterad till 
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buddhistisk psykologi och empiri. Intervjuguiden utarbetades i syfte att kunna användas 
flexibelt utifrån skiftande förutsättningar varför ett flertal förklarande aspekter ibland följer på 
intervjufrågorna i intervjuguiden (bilaga 2). Frågor rörande deltagares 1) sociodemografisk 
bakgrund och egen erfarenhet av mindfulness, skickades via e-post till samtliga deltagare med 
undantag av en som gav informationen muntligt, och efter det att intervjun genomförts, varpå 
respondenterna returnerade svaren via e-post.  
 
För att undersöka hur intervjuguiden fungerade genomfördes en pilotintervju (Kvale, 1997). 
Intervjun gjordes med en vän till författaren med viss erfarenhet av egen mindfulnessutövning 
och mindfulness som intervention i kliniskt arbete. Efter pilotintervjun omarbetades 
intervjuguiden något. 
 
Intervjuerna genomfördes under januari 2007 av uppsatsförfattaren. Förförståelsen bestod av 
egen långvarig mindfulnessutövning och meditationsledning i zenbuddhistisk tradition, varav 
en flerårig retreatvistelse i klostermiljö samt sekulär tillämpning och undervisning. 
 
Sex av intervjuerna genomfördes genom telefonsamtal. Fyra av dessa på grund av stora 
geografiska avstånd och två utifrån respondenternas specifika önskemål. De övriga fem 
genomfördes i mottagningsrum på respondenternas respektive arbetsplatser. Intervjuerna 
inleddes med information om studien, om intervjuns syfte och om konfidentialitet. Inför varje 
intervju erhölls informerat samtycke till inspelning. Varje intervju tog mellan 35 och 55 
minuter i anspråk, med ett medel på 44 minuter. Intervjutiden överskreds endast efter 
deltagarens tillåtelse. Avslutningsvis informerades respondenterna om möjligheten att ta del 
av studiens resultat. Samtliga intervjuer spelades in på MP3spelare.  
 
Analys  
Den analysmetod som använts i studien är en kombination av deduktiv (teoristyrd) och 
induktiv (empiristyrd) (Bryman, 1996, refererat av Langemar, 2008). Deduktiv eftersom 
studien utgick från på förhand bestämda teman som skulle undersökas, induktiv på så sätt att 
det funnits en öppenhet för nytillkomna teman som framkommit utifrån det insamlade 
materialet. Denna analysmetod tillämpades i två led varav den inledande fasen bestod av 
analys av insamlad data och den andra fasen av en sammanlänkning av valda delar analyserad 
data (Langemar, 2008). 
    
För analys av insamlad data lyssnades intervjuerna igenom en gång i sin helhet innan de 
transkriberades. När samtliga intervjuer transkriberats, lästes materialet igenom. En första 
indelning gjordes genom att för syftet relevanta utdrag ur texten grupperades i ett antal 
kategorier som sammanfördes på en för varje kategori separat datafil. Utifrån dessa kategorier 
utkristalliserades vartefter ett mindre antal som materialet sorterades in under. Därefter 
placerades majoriteten av dessa in under de, på förhand bestämda, temana medan några 
textutdrag kategoriserades in under nytillkomna, preliminära teman. Ur dessa kom ett antal 
textutdrag att placeras och omplaceras tills de antingen funnit sin rätta plats eller uteslöts. Den 
sammantagna mängden variationer under varje tema utmynnade i den text som återfinns i 
resultatdelen. Strävan med tillvägagångssättet i denna del av analysarbetet var att få en 
innehållsmässigt sammanhängande struktur med så få överlappningar som möjligt (Kvale, 
1997). De variationer som framkom (induktiv analys) under ett nytillkommet tema 
”Terapeutiska utgångspunkter för mindfulness i klinisk behandling” sammanfattades och 
delades in i tre delar; mindfulness för terapeuten, mindfulness i relation till klienten och 
mindfulness som intervention för klienten. Dessa bildar rubrikerna för de variationer av 
kliniskt arbete som presenteras under temat ”Mindfulness i klinisk behandling” i 
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resultatdelen. Rubrikerna är formade utifrån teoretiska begrepp som hämtats från Germer et 
al. (2005) och Safran (2003).  
 
Analysen i nästa fas syftade till att undersöka frågeställningar av betydelse för variationer i 
studien. Den gjordes genom att relatera ett antal teman till varandra på en mer teoretisk nivå 
(Langemar, 2008). Vart och ett av de tre temana Mindfulness som begrepp, Syftet med 
mindfulness och Upplevelse av mindfulness relaterades till Bakgrund (psykoterapeutisk 
inriktning, erfarenhet av mindfulness). Sedan relaterades temat Mindfulness i klinisk 
behandling med Bakgrund (psykoterapeutisk inriktning, erfarenhet av mindfulness) och 
Terapeutiska utgångspunkter för mindfulness i klinisk behandling. Resultatet har delvis fått 
utgöra underrubriker för resultatet i temat ”Mindfulness i klinisk behandling” och 
kommenteras även löpande i den övriga resultatdelen och i diskussionen.  
 
De citat som presenteras i resultatet är så ordagrant redovisade som möjligt, dock har 
justeringar till skriftspråk gjorts för att underlätta läsarens förståelse. Ibland har delar av 
talspråket bibehållits för att levandegöra texten (Kvale, 1997). Borttagen text har markerats 
med /…/  Där respondenterna citerat någon annan har detta markerats med citattecken. 
 
Etiska överväganden 
Vissa detaljer i resultatdelen har förvrängts för att värna respondenternas konfidentialitet. 
Detta påverkar dock på inget väsentligt sätt innehållet. 
 
 

RESULTAT 
 
1. Mindfulness som begrepp 
Respondenternas beskrivning av mindfulness som begrepp varierar på en skala mellan 
”mindfulness som teknisk intervention” och ”mindfulness som andlig väg”. Några 
respondenter belyser en mer teoretisk aspekt av mindfulnessbegreppet medan en majoritet 
låter den egna upplevelsen stå i centrum.  
 
1.1 Beskrivning av mindfulness 
För ett fåtal respondenter framträder mindfulness som en avgränsad metod i klinisk 
behandling. 
 
 Det är en teknik, en intervention bland andra som jag inte vill vara utan. 
 
Majoriteten respondenter betonar närvaroaspekten som central för mindfulnessbegreppet.  
 

Mindfulness för mig är att vara medvetet närvarande och verkligen vara här och nu och 
inte någon annanstans i huvudet. Det är mindfulness för mig. 

 
En respondent beskriver mindfulness som upplevelse och del av en etisk dimension.  
 

Jag är ju ingen religiös person men det finns något i den här närvaron som har en 
djupare eh…en viss mystik på något sätt och som har en etisk dimension. Det handlar 
om att ha tid att vara mer så att säga, mänsklig, mer uppmärksam på andra människor, 
såna saker. 

 
En mindre vanlig beskrivning är i termer av en psykologisk utvecklingsmodell. 
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Jag ser det här som en mognadsutveckling a´ la sentida modell för vuxna. Traditionell 
utvecklingspsykologi slutar ju i 20 års åldern ”och sedan levde de lyckliga i alla sina 
dar…”. Men det är ju inte riktigt, va. Och där tycker jag då att mindfulness kommer in. 
Jag var ju och lyssnade på Cloninger. Han har ju också tagit nästa steg, alltså 
”spirituality”. Alltså fler och fler talar ju om detta som en utvecklingsmodell utan att 
koppla det till en fast religion.  

 
En i sammanhanget, relativt väl representerad beskrivning bland respondenterna är 
mindfulness som medvetandeexpansion kopplat till andlighet. 
 

Det handlar om att utvidga sitt medvetande och om att växa som människa. Att växa 
som människa handlar om att utvidga sitt medvetande /…/ det är andligt. Och min 
definition av andligt är att det inte är materiellt. Jag köper inte en bättre bil till 
patienten eller fixar ett bättre hus, partner eller jobb. Utan jag förändrar på det andliga 
planet, det vill säga bortom materia. Psykoterapi är en andlig verksamhet.  

 
En respondent beskriver mindfulness utifrån buddhism som psykologi och andlig tradition. 
 

Mindfulness är en andlig väg egentligen. Den ger oss möjlighet att skapa inre tystnad. 
Och inre tystnad är förutsättningen för en andlig utveckling, eller själskontakt./…/ 
Därför är mindfulness en av de 8 vägarna i åttafaldiga vägen. Jag förstår Buddha, i den 
mån jag kan förstå en så oerhört utvecklad individ, att mindfulness är förutsättningen 
både för personlig utveckling och för andlig. Annars tänker vi samma tankar och 
känner samma känslor och vi får samma resultat som vi alltid har fått. 

 
Och en annan som buddhistisk väg utifrån upplevelsen av den egna utövningen. 
 

Och för mig innebär mindfulness något helt annat än det här sekulariserade. Det är ett 
sätt att göra sig oerhört varse och är en del av min utövning. Kanske den viktigaste 
delen. Mindfulness är inte nödvändigtvis att arbeta med tankar utan det är ett sätt att 
leva.  

 
En respondent med lång egen erfarenhet av mindfulness i en buddhistisk kontext, skiljer 
mellan det privata och kliniska perspektivet för att beskriva mindfulness.  
 

Utifrån min buddhistiska aspekt är mindfulness ett andligt utövande. För mig är 
mindfulness dharma, ett sätt att nå upplysning. Men folk som kommer hit ska ju inte 
vara buddhister. För att jag ska vara till hjälp behöver jag verkligen vara närvarande 
där individen är. Hjälp till självhjälp. Medveten närvaro är grunden, ett 
förmågetillstånd, och psykoterapin är själva verktygslådan. Men mindfulness är att 
hantera livet. Och du behöver inte vara andlig för att hantera livet.  

  
En annan respondent inom samma kategori beskriver mindfulness utifrån ett öppet och 
kärleksfullt tillstånd som den egna utövningen genererat.  
 

Det handlar om en upplevelse av ett väldigt öppet tillstånd som känns som att gå 
utanför sin egen person. Och det där går bara inte att förklara i ord. Det kan kännas 
som att alla mina tankar och känslor är jätteviktiga, att mitt lidande är jätteviktigt och 
att all frustration i världen upptar en men så är det som att man istället kliver in i en 
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väldigt öppet, kärleksfullt, stillsamt liv som är väldigt tillitsfullt. Med tillitsfullt menar 
jag inte något naivt som att det bara kommer att hända goda saker, utan som att man 
vilar i ett kärleksfullt varande.  

 
För en respondent är mindfulness huvudsakligen en klinisk metod och ett resultat av en 
sammansmältning av kunskap från öst och väst. 
  

Jag ser det som att här kommer den här enorma kunskapen och erfarenheten från öst 
och så tar vi den och blandar med kunskap från väst och gör något bra av det. Så ser 
jag det utifrån mitt arbete. Och jag vill det. Jag tycker att man ska hålla sig någorlunda 
till det faktiska och teoretiska.  

 
Medan en annan definierar mindfulness genom att lyfta fram en kulturell och filosofisk 
skillnad mellan öst och väst. 
 

Det traditionella, västerländska tänkandet lär att fenomenen är bestående och att det 
bara gäller att kontakta dem. De finns där och väntar på oss. Det är det vi lärt oss på 
universitetet. Men om man utgår från mindfulness så hänger subjekt och objekt ihop. En 
upplevelse uppstår när subjekt och objekt möts. Det finns ingen verklighet i sig själv. En 
verklighet uppstår i en relation eller ett möte. Och det är en ganska revolutionerande 
tanke och en del av mindfulness. Att förstå hur sinnet fungerar och hur verklighet 
uppstår.  

 
 
2. Mindfulness i klinisk behandling 

2.1 Mindfulness för terapeuten 
Utgångspunkten för mindfulness för terapeuten är terapeutens egen utövning av mindfulness i 
klinisk behandling. Man fokuserar på det egna beteendet och dess funktion i det 
psykoterapeutiska rummet. 
  
Resultatet visar att samtliga respondenter på varierande sätt och i skiftande grad använder sig 
av mindfulness för terapeuten. Ibland framstår denna utgångspunkt som själva fundamentet i 
en mer omfattande mindfulnessbehandling medan det för andra är den enda metod man 
använder sig av. 
 
 Psykoterapeutisk inriktning. 
Den psykoterapeutiska inriktningens betydelse för val av mindfulness för terapeuten framgår 
tydligt för de respondenter som endast använder sig av denna utgångspunkt. De utgår helt 
eller delvis ifrån Psykodynamisk teori- och erfarenhetsbakgrund. Man fokuserar på att vara 
medvetet fysiskt och mentalt närvarande och ser detta som utgångspunkten för det 
terapeutiska arbetet. 
 

Huvudsakligen är det för min egen del i terapisituationen; att känna min egen kropp, 
egen andning när jag pratar med någon och för att återföra patienten till det när jag 
upplever att nu är det prat på en väldigt abstrakt nivå eller så där. Att det ska finnas en 
känslomässig kontakt i samtalet. Det är egentligen huvuddelen i det, att jag använder 
det för min egen del. Och det tror jag att många dynamiker som jag pratat med känner 
igen sig i.  
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En annan ingång är terapeutens utövning som grund för att uppmärksamma egna reaktioner 
och impulser i terapirummet. 

För den egna närvaron i samtalet och för att kunna uppmärksamma vad som händer 
med en. Det hjälper mig att hantera det på ett sätt som gör att man inte oreflekterat 
agerar, utan kan vara kvar och känna på det och samtidigt reflektera ”vad ska jag göra 
med det här?  

 
Ett par av de respondenter som utgår ifrån KBT, använder Mindfulness för terapeuten som en 
del av en mer omfattande mindfulnessintervention i klinisk behandling. De framhåller den 
egna utövningen som ett aktivt sätt att relatera till egna impulser och idéer.  
 

Att sitta med patienten och göra ingenting egentligen. Det är det som är min utmaning, 
att bara vara närvarande och inte gå igång på en massa grejer. Och hur är det för en 
terapeut som bara älskar att lyckas och tro att det är jag som har gjort det? Att vara 
här. Sätta mig i stolen och sluta göra saker. Att bara vara där. Att jag är ett levande 
exempel på” awareness”. Jag talar inte om det så mycket, jag är bara där.  

 
Klientens problematik. 

Ett annat skäl till att välja mindfulness för terapeuten kan vara den kliniska bedömningen av 
klientens problematik och tillstånd. Med klienter som man av kliniska skäl bedömer som 
olämpliga för direkta mindfulnessinterventioner, blir terapeutens eget förhållningssätt med en 
indirekt förmedling av mindfulness en väsentlig faktor för det terapeutiska perspektivet.  
  

Jag hade en klient med mycket komplex problematik; tvångstankar, social fobi, 
depression, ont från topp till tå och som var oförmögen att jobba. Med henne gick jag 
liksom runt och på något sätt var med henne, i ett hållande. Med henne pratade jag till 
en början inte om mindfulness, för hon klarade inte av det. Men min målsättning med 
henne var att skapa lite utrymme mellan de här tankarna och det observerande självet. 
Och genom terapin började hon få det men det gick oerhört långsamt. Men jag menar 
det fanns hos mig och det var mitt mål. När jag mötte henne så hade jag det med mig 
men jag gav det inte på ett direkt sätt. 

 
En respondent använder mindfulness för terapeuten mera som ett teoretiskt förhållningssätt 
till klientens problematik. 

Och där har jag hjälp av den buddhistiska förankringen för lidande. Jag blir inte 
chockad av att människor upplever livet som ett helvete. Det är självklart, vi är i” 
samsara”. Det är ”matter of fact” för mig. Och det gör att jag sitter bättre i stolen.  

 
Ett annat skäl att välja mindfulness för terapeuten kan vara ifall klienten visar ett direkt 
ointresse för metoden som sådan men ändå uppskattar de kvaliteter som mindfulness medför i 
behandling. 
  

Vissa klienter är inte alls intresserade, i alla fall inte i ord. De är övertygade om att det 
inte finns någon andlig verklighet eller att det här med mindfulness inte är intressant. 
Då är jag i mitt mindfulness och, egentligen blir bara det där en krock i ord. För jag 
känner ju ändå att de uppskattar väldigt mycket att jag är närvarande och att det är 
väldigt viktigt.  
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Egen erfarenhet av mindfulness. 
En av de aspekter som nämns i relation till terapeutens egen utövning i terapirummet handlar 
om att terapeuten själv agerar som förebild och hjälper klienten att själv bemöta sin 
problematik med mindfulness. 
 

Jag fokuserar min uppmärksamhet så jag blir lyhörd och intuitiv. Självklart är det här 
villkorslösa accepterandet för klienten väldigt central. För i den här öppenheten, 
närvaron så är det bara en naturlig ingrediens. Vad som än sägs eller görs så möts det 
med ett accepterande. Men det räcker inte bara med accepterandet utan det behövs också 
en omsorg, en vilja att ta hand om det som kommer upp.  

 
 
2.2 Mindfulness i relation till klienten 
 
Fokus för metoden Mindfulness i relation till klienten är förhållningssättet till klienten och det 
sätt på vilket man hanterar det som väcks i interaktionen mellan terapeut och klient. 
 

Psykoterapeutisk inriktning. 
Det är i huvudsak respondenter som utgår helt eller delvis från psykodynamisk metod som 
använder sig av mindfulness i relation till klienten. Centralt för dem är mindfulness som 
utgångspunkt för relationella aspekter av klinisk behandling och som en förutsättning för att 
utveckla en fruktbar allians mellan terapeut och klient.  

För en av respondenterna kan detta innebära att använda sig av självobservation och 
metakommunikation i relation till klienten.  
 

I den moderna psykoanalytiska traditionen så pratar man ju mycket om det här med 
mentalisering, självobservation, och att hitta en tredje position i ett samtal. Vad är det 
som händer mellan oss just nu? Kan vi förstå det tillsammans? Metakommunikation 
talar man också om. Det är ju en form av mindfulness i relation. Även om mindfulness, 
såsom det ofta lärs ut i buddhistisk tradition, mer är att sitta enskilt och observera vad 
som händer just i stunden så tycker jag att terapi när den är som bäst, blir en slags 
meditation, fast tillsammans och med vad som händer mellan klient och terapeut. 

 
För en annan står det terapeutiska bemötandet och förmedlandet av mindfulness i centrum.  
 

Den mindfulness vi håller på med i de terapeutiska processerna när vi pratar om 
känslor är att jag ständigt påminner dem om det villkorslösa accepterandet och att 
andas genom sina olika teman eller upplevelser. Att möta dem med varsamhet och icke-
värderande. Så mindfulness kommer som en ständig påminnelse från min sida i hur jag 
själv möter det klienten säger och det som klienten själv så småningom utvecklar. 

För en respondent som använder sig av mindfulness för klienten inom ramen för KBT 
behandling, är det ett indirekt sätt att arbeta med ”exponering” för såväl klient som terapeut. 
 

Det är en gedigen uppgift som handlar om ”expanded awareness” eller utvidgad 
medvetenhet, min egen och patientens, utrymmet emellan oss liksom. Om det får 
innehålla smärta och obekväma saker, då händer det. Om det inte får innehålla det så 
blir det en ganska stel och tråkig terapi. Jag känner mig lika illa berörd varje gång det 
händer, men sånt´ händer. 
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Klientens problematik. 
Klienternas problematik kan på olika sätt vara avgörande för att man väljer mindfulness i 
relation till klienten som metod. Det kan vara att klientens tillstånd inte tillåter en 
mindfulnessintervention eller för att terapeuten använder sig av mindfulness endast som ett 
perspektiv i relation till klienten och dennes problematik. Ibland bedöms klientens 
sinnestillstånd och inställning som direkt opassande för en mer meditationsbaserad 
mindfulnessmetod. Terapeuten kan då behöva avbryta dessa interventioner och välja en mer 
indirekt metod i behandling.  
 

Många kan vara för mycket i huvudet ibland och skulle behöva afrikansk dans eller nåt 
sånt istället. Det finns många som stiger upp i sina idéer där meditationen kan vara en 
flykt. Jag har sett flera som resonerat som så att ”Det här är jättebra. Jag mediterar 
och gör ingenting och det känns jättebra. Jag tänker inte ta hand om mina saker. Jag 
vill inte konfronteras.  

 
För en del respondenter är mindfulness en del av en större buddhistiskt orienterad 
utgångspunkt för hur man bemöter och förhåller sig till klientens problematik. En 
grundläggande del av detta sätt att betrakta psykologisk problematik är att inga fenomen kan 
likställas med den egna personen eller ”jaget” och att de är obeständiga och därmed 
övergående.  
 

Jag har arbetat med schizofrena och allvarligt psykotiska människor i många år. Där 
använder jag mindfulness på ett annorlunda sätt. Där säger jag eller snarare, 
grundbudskapet är att du inte är din sjukdom, du har en sjukdom. Och det kommer 
egentligen från det här tänket. I psykiatrin pratar man om personer som schizofrena 
osv. Att det inte är något dom har utan är något dom är. Och det är klart, om man för 
över det budskapet då är oddsen dåliga för att patienten ska ta ansvar för sina symtom, 
sin medicinering osv. Men det problemet har alltså inte jag. Utan när någon kommer 
och säger att nu har det har varit för jävligt, då diskuterar vi det.  

 
Egen erfarenhet av mindfulness. 

Respondenter med lång erfarenhet av av mindfulnessutövning framhåller betydelsen av 
mindfulness i relation till klienten som utgångspunkt i klinisk behandling. Samtliga av dessa 
respondenter uppger att de använder sig av sin erfarenhet som en utgångspunkt i relation till 
klienten. En sådan utgångspunkt är egen erfarenhet av ett ”observationssjälv” eller ”icke-jag” 
för att bemöta och hantera känslor och impulser i relation till klienten.  
 

Alltså, det som jag tycker är lite av poängen med det buddhistiska synsättet är att det 
som händer i mig på en nivå inte är ”jag”. Jag behöver inte identifiera mig med det. Att 
inte säga ”det här är jag och det är en fast kärna”. På så sätt kan man vara lite mer fri 
i förhållande till, och det är det som är poängen, till allt som händer inom en /…/ Man 
kan ibland bli ganska provocerad av patienter. Och om jag klänger mig fast vid den 
känslan som ”jag” så är risken rätt stor att man gör någonting som blir en attack på 
patienten, att man agerar ut det på ett kränkande sätt eller liknande.  

 
Men fokus kan också vara på att orientera klienten till att uppmärksamma situationen och blir 
mer observant på det som sker. 

När någon sitter och pratar brukar jag då och då kolla av hur det är att sitta i den där 
stolen just nu och prata om det här. Vad händer med dig just nu när du berättar om de 
här sakerna. Den typen av interventioner som lockar tillbaka personen till här och nu.  
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2.3 Mindfulness som intervention för klienten 
Mindfulness som intervention för klienten består av de mindfulnessmetoder och interventioner 
som är avsedda för klientens utövning. Det kan vara den mest omfattande delen av studien 
och består av ett stort antal varierande former som används på ett flertal sätt. Här använder 
man sig av både formell och informell utövning samt till viss del skiftande nivåer av 
utövning. 
 
För att redovisa Mindfulness som intervention för klienten på ett överskådligt sätt, presenteras 
resultatet i tre delar; a) introduktion, b) behandling och c) behandling över tid. 

a) Introduktion  
Det visar sig att respondenternas sätt att introducera sina klienter till mindfulness innebär en 
blandning av såväl verbala som praktiska metoder men med en tydlig övervikt för de 
praktiska. Med verbal introduktion menas exempelvis teoretiska redogörelser för mindfulness 
och dess ursprung, syfte och grundläggande metod. Med praktisk introduktion menas framför 
allt konkreta mindfulnessövningar. 
 
De flesta av respondenterna uttrycker ovilja för att i ett inledande skede använda abstrakta 
resonemang och väljer så snart som möjligt att övergå i praktiska övningar för att ge klienten 
en egen upplevelse av mindfulness. Sätten att kombinera verbal och praktisk 
introduktionsmetod varierar till viss del men verkar inte i någon hög utsträckning relaterade 
till vare sig psykoterapeutisk inriktning, klientens problematik eller egen erfarenhet av 
mindfulness.  
 
Men en relation som går att iaktta är mellan psykoterapeutisk inriktning och val av metod i 
kognitivt beteendeinriktad och manualbaserad behandling. För att introducera mindfulness 
utgår man exempelvis ifrån en blandning av de manualbaserade behandlingarna MBCT och 
MBSR. 
 

När jag beskriver mindfulness har jag en formulering från MBCT. Om att det här ger 
en ökad medvetenhet om vad som är på gång inom dem och att de snabbare kan lägga 
märke till när en depressiv svacka börjar utvecklas. Att den här självobservationen 
också i själva verket är metoden för att hantera mycket av det här. Att bara observera, 
bara betrakta och att utifrån kunna fatta ett medvetet och avsiktligt beslut /…/ I MBCT 
ger man en del information verbalt och en del i hand-outs och överlappningen är 
ungefär 50% skulle jag säga.   

 
En variation är att frångå manualiserad introduktion och själv välja en aspekt av mindfulness 
som man upplever som viktig att förmedla, såsom att beskriva utan värdering.  

Jag brukar introducera mycket kort. Har mera fokus på att göra. Jag kan säga att det 
handlar om uppmärksamhetsträning, att kunna vara koncentrerad, att vara med sin 
uppmärksamhet helt enkelt, att vara i nuet. Det är ju väldigt lätt att säga Carpe Diem 
men vad betyder det i verkligheten? Alltså det måste ta sig uttryck i någonting. Sen 
brukar jag gå vidare med att det är utan värderingar. Jag beskriver till exempel den här 
dörren och visar skillnaden på om den är en ful eller snygg eller om jag beskriver 
objektivt. Det kanske är en tre fyra minuters introduktion. 

 
Ytterligare en variation är att lägga tonvikten på en upplevelsebaserad introduktion med 
övningar som fokuserar på objekt i omgivningen. 
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En enkel metod utgår ifrån att nuet alltid finns där du har din kropp. Det innebär att 
just nu har du din kropp i det här rummet. Det innebär att om du kontaktar det här 
rummet så blir du närvarande. För nuet finns här. Jag instruerar gruppen eller klienten 
att uppmärksamma en av väggarna och att verkligen lägga märke till hur väggen ser ut, 
utan att värdera eller associera, bara notera vad som finns på den väggen. Sedan går vi 
runt till alla väggarna och de får samma instruktion om att bli aktivt uppmärksamma på 
dem /…/ Sedan får de se sig omkring i rummet och högt säga att ”jag är helt 
närvarande i detta fysiska rum”. Det är en sån enkel övning. Att faktiskt landa i nuet 
och i rummet. Och sedan ber jag dem att lägga märke till, notera sitt sinnestillstånd 
efter den övningen. Och de flesta noterar då att de stillnar av, stannar upp och att de är 
mer här, att tankarna inte är någon annan stans. 

 
Något som många respondenter använder sig av i behandling överlag och även i introduktion 
till mindfulness, är vardagliga metaforer. 
 

Jag brukar beskriva det som att man ofta går och oroar sig för saker som ska hända 
eller att man tänker sig tillbaks och grämer sig över saker som har hänt eller…(paus)… 
och man är verkligen sällan här och nu. Och det enda man kan påverka är här och nu, 
framtiden vet vi ingenting om och det som har varit, har varit, brukar jag säga. Å så 
brukar jag dra den där med en kopp kaffe. Man jobbar mycket och så ska det bli 
jätteskönt med en kaffepaus. Jag behöver vila. Å så när den där kaffepausen kommer då 
är man i full färd med att tänka på en massa annat. Å egentligen så har man då aldrig 
upplevt den där kaffepausen. Man fick den inte. Och det brukar folk känna igen. 

 
Metaforerna varierar i hög utsträckning. Ett andra exempel är en respondent som i sin metafor 
väver in en teoretisk beskrivning av mindfulness. 
 

Jag använder mycket det här med floden. Att antingen kan man välja att åka med 
floden, åka med sin ångest eller oro eller vad det nu är, eller så kan man faktiskt hoppa 
upp på stranden och sitta och titta på sin oro. För så fungerar hjärnan. Och då brukar 
jag kanske nämna något om det upplevande självet och det iakttagande självet. Och det 
kan nästan alla förstå. Och så säger jag att det är det som vi använder i den här 
metoden. Att den visserligen har tusentals år på nacken men att även västerlandet har 
upptäckt den, har börjat forska på den och att den har visat sig vara väldigt effektiv som 
behandlingsmetod. Något som du kan göra själv hemma. Bara nåt´sånt´, enkelt. 

Vid val av introducerande mindfulnessmetod utgår respondenterna i olika grad ifrån sin egen 
erfarenhet. En mindre del respondenter som främst utmärks av lång erfarenhet av 
mindfulness, utgår ifrån vad de bedömer som klienternas förutsättning för att förstå 
mindfulness och anpassar metoden vartefter.  
 

Jag anpassar mina förklaringar till klientens förståelsenivå och intresse. Jag kan lägga 
det på en alldeles psykologisk nivå och prata om stressreducering eller så kan jag dra 
det ganska långt i ett filosofiskt perspektiv och det beror alldeles på vem jag har att 
göra med.  

b) Behandling 
I det fortlöpande arbetet med mindfulness som intervention för klienten framträder ett flertal 
variationer av hur man tillämpar mindfulness i behandling. Majoriteten av metoderna är av 
informell karaktär där man övar mindfulness i vardagen genom förhöjd uppmärksamhet och 
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ett förändrat förhållningssätt till vardagliga företeelser. En mindre del av metoderna utgörs 
enbart av formella övningar, i huvudsak sittande meditation. Den vanligast förekommande 
behandlingen verkar vara en kombination av informell och formell utövning. 
 
Mindfulness som intervention för klienten är den terapeutiska utgångspunkt och 
behandlingsform som kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi fokuserar på. Särskilt gäller 
det när mindfulness är en integrerad del av manualiserad behandling och program som i 
MBSR, MBCT, DBT och ACT eller existerar som en intervention kopplad till kognitiv eller 
kognitiv beteendeterapi. 
 
Respondenter med en helt eller delvis psykodynamisk inriktning saknar en uttalad 
metodologisk eller manualbaserad integrering med mindfulnesstraditionen. De använder sig 
av mindfulnessinterventioner baserade på egen erfarenhet av mindfulnessutövning, både som 
en delkomponent i psykoterapeutisk behandling och som fristående metod. De respondenter 
med hel eller delvis förankring i buddhistisk inriktning använder sig både av buddhistisk 
metod och egen erfarenhet, delvis beroende på klientens problematik. 
 

Psykoterapeutisk inriktning. 
Ett sätt att inrymma mindfulness som intervention för klienten i en helt eller delvis 
psykodynamisk utgångspunkt är i form av invävda mindfulnessövningar i den fortlöpande 
psykoterapeutiska behandlingen.  
 

Jag föreslår ofta att vi ska mötas i andningen eller att klienten ska följa sin andning om 
jag märker att de är uppe i varv eller ångestdrivna. Eller så sitter vi bara och jag 
föreslår att vi ska följa andningen på olika sätt. Där behöver jag inte säga ett pip om 
mindfulness utan jag bara tar in de här inslagen.  

 
Ett annat sätt är mer eller mindre det motsatta, att separera mindfulness från den 
psykoterapeutiska inramningen.  
 

Jag försöker använda mindfulness så ren som möjligt. Så man kan säga att källan är 
buddhismen. Jag använder mig mycket av kroppsfokusering eller kroppsscanning. Och 
jag tränar människor i att observera sitt känsloliv utan att identifiera sig med 
känslorna. Bara att notera vilka känslor som finns just nu, utan att censurera, göra om 
eller förbättra utan bara acceptera och observera dem utan att gå in i dem. Och samma 
sak med tankelivet. Att bara notera vilka tankar som kommer utan att gå med och in i 
dem.  

 
Några respondenter med beteendeterapeutisk inriktning, använder sig av mindfulness som ett 
kompletterande redskap i behandling samt utgår ifrån manualbaserade metoder som de 
anpassar till klienter i enskild behandling. 
 

För mig är detta väldigt mycket ett terapeutiskt redskap. Anledningen till att jag säger 
det är att det för mig inte är någon skillnad…alltså, jag bryr mig inte om ifall patienten 
sitter eller ligger. Sådana saker är för avancerat för mig. Jag är intresserad av att göra 
det enkelt och visa patienten vad jag vill att patienten ska göra. Jag leder en kort 
meditation och försöker sedan summera. OK, vad är de olika stegen i det här? Ibland 
skriftligt och ibland bara muntligt. Sedan får patienten ta med sig det hem som 
hemuppgift. Man kan säga att det är väldigt ”basic”. Poängen är att, som det står i 
MBCT-boken, ”ge patienten en annan plats att stå” i förhållande till exempelvis sin 
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oro. De kan betrakta den. Det är mer det än att göra exakt på ett visst sätt. I 
sammanhanget är det inte så jätteviktigt för mig att patienten är icke-dömande eller 
icke-värderande utan snarare att de kan vara med sin känsla. Det är det som jag ser 
som huvudpoängen egentligen. Det är ju acceptans, att låta den här känslan få vara. 

 
En beteendeterapeutisk variation är upprepat fokus på klientens inre upplevelser med syfte att 
automatisera mindfulness som beteende. En annan är att administrera hela den 
manualbaserade behandlingen MBSR för en enskild individ.  
 

Mina två favoriter, det som jag väldigt, väldigt ofta säger eller förmedlar i rummet  är 
”Vad händer nu? Kan du tillåta detta?” Alltså att stanna upp närvarande. Jag 
upprepar de två frågorna ungefär 17.000 gånger känns det som.  Jag brukar kalla det 
”att vila i medvetandet korta stunder upprepade gånger tills det blir 
automatiskt”/…/Ibland delar jag ut MBSR övningar där de går igenom hela 8-veckors 
programmet. Patienterna kommer tillbaka och det har hänt otroligt mycket saker under 
bara två veckor som hade tagit månader av terapi att komma fram till.  

 
Ytterligare en beteendeterapeutisk variation är att betona mindfulness som en övning i 
uppmärksamhet och koncentration på yttre objekt.  
  

Så mindfulness är ett sätt att träna upp koncentrationsförmågan. En övning som jag 
hittat på själv tycker jag är bra. När klienterna går ut härifrån ska de komma ihåg hur 
fönstret ser ut på det här huset. Så när de kommer hem ska de göra en skiss av det. Så 
kommer de tillbaka nästa dag och upptäcker att ”jaha, det var så”. Sådana små enkla 
saker och att verkligen kunna koncentrera sig, se skillnaden när man verkligen tar in 
hur det är.  

Klientens problematik verkar överlag vara tungt vägande faktor för respondenterna vid val av 
mindfulnessintervention i klinisk behandling och framstår som en bidragande faktor för 
vilken nivå och intensitet som metoden administreras. För de respondenter som utgår ifrån 
manualbaserade behandlingar som är anpassade för särskilda klientgrupper med specifika 
diagnoser, är det kanske snarare manualerna som avgör vilka klientkategorier som behandlas. 
Likväl gör terapeuten en klinisk bedömning där klientens problematik avgör vem som lämpar 
sig för en viss manualbaserad metod. De respondenter som inte använder sig av 
manualiserade behandlingar, anpassar sina mindfulnessmetoder till en viss problematik 
utifrån den egna erfarenheten av mindfulnessutövning eller har alternativa källor till val av 
metod såsom buddhistisk psykologi. 
 
 Klientens problematik. 
Det framkommer bland dem som utgår ifrån manualbaserade metoder och program, att 
klienternas problematik är en avgörande anledning till att terapeuten själv tar initiativ till att 
variera och anpassa behandlingen till den enskilde klienten. 
 

Jag använder mig av DBT där vi lär ut mindfulness till ungdomsgrupper och 
föräldragrupper. I det individualterapeutiska arbetet så lär jag också ut det men 
tillämpar det med mina patienter på ett helt annat sätt där jag… ja, vi har ju 
självskadande och suicidala patienter och jag brukar ta till olika mindfulnessövningar 
och sätt att tänka som passar just en enskild patient. Så det kan hända att jag 
konstruerar mindfulnessövningar som kan förhindra att de självskadar. Om jag till 
exempel har en patient som självskadar på nätterna har vi använt olika typer av 
mindfulnesstekniker eller vad man ska kalla det. Det kan röra sig om allt från att gå upp 
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och klä på sig om man ligger ensam och inte kan sova för att sedan ta en promenad och 
uppleva stjärnorna. Speciellt om patienten bara skadar sig inomhus men inte gör det 
utomhus. Eller att lyssna på musik på ett annorlunda sätt, på ett mer närvarande sätt. 

 
Klientens ålder och förmåga att uthärda ångest kan också vara vägledande faktorer för om 
man väljer en formell eller informell mindfulnessmetod. 
 

En metod är att göra en ”stå ut i kris” övning om det är någon som bara inte står ut. Vi 
ställer oss upp, håller ut armarna och står och andas. Sedan säger man att de ska 
försöka att stå så länge de kan. Vid impulser att ta ner armarna så försöker de att stå ut 
och inte reagera på de impulserna. De ska känna efter i kroppen hur det känns och man 
gör det tillsammans med dem i rummet. Men sedan kan man ju göra en andningsövning 
eller meditationsövning. Men det har ungdomar däremot ganska svårt för. De tycker att 
det är jobbigt med sittande meditation, andningsövningar och sånt. Det får de gå ett bra 
tag i terapi för att acceptera. Det väcker ju mycket känslor och de kan inte riktigt landa 
i sig själva utan att det väcker en massa ångest. Och det blir svårt. Så det är lättare med 
de här lite mer aktiva övningarna. 

 
En KBT-respondent nämner möjligheten att inkludera klienter med en angränsande 
problematik i en manualbaserad behandling för depression. 
 

Man kan börja med MBCT för det är egentligen det enklaste. Jag jobbar ju inom 
primärvård, och av de patienter som remitteras till mig är depression definitivt den 
vanligaste gruppen. Där blir mindfulness ett komplement just för de patienter som 
börjar komma över den senaste depressionsperioden. Det är som klippt och skuret för 
MBCT /…/Sedan kör jag faktiskt också vissa patienter med långvariga stressyndrom 
och utbrändhet i de här grupperna. Där har jag har gjort en modifikation för att kunna 
ha båda de här kategorierna i samma grupp. Det handlar främst om en bedömning. Är 
det här en patient för MBCT eller inte? Sedan följer jag faktiskt manualen strikt.  

 
Och man anpassar manualbaserade interventioner till enskilda klienter i individuell 
behandling. 
 

Jag jobbar mer och mer med mindfulness i individualkontakter. Då är det ofta av två 
slag. Antingen patienter med mycket oro och grubblerier, kanske framför allt depressiva 
grubblerier. Sedan är det en del patienter med insomni men som egentligen primärt har 
en orosproblematik. Då kan jag använda mindfulness och övningar som kan vara mer 
eller mindre formella.  Antingen att jag ger dem instruktioner för en mindfulnessövning 
som jag vill att de ska öva på varje dag och då i syfte att styra sin uppmärksamhet. I 
andra fall är det snarare som en beredskap för patienten att landa i sin oro, det vill 
säga stanna upp och medvetandegöra på ett sätt där man inte bara verbalt oroar sig 
utan medvetandegör för sig själv vad som är på gång. Stannar med den känslan och 
låter den få vara där tills den börjar släppa taget.  

 
Två respondenter arbetar med mindfulness och psykosproblematik varav en av dessa med 
interventioner för klienten. I denna behandling betonar respondenten vikten av att rikta 
uppmärksam närvaro mot kroppen som ett konkret objekt.  
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När man blir psykotisk förlorar man kroppskänslan. Man kan säga tvärtom också, att 
när man förlorar kroppskänslan så blir man psykotisk /…/ Det är meningen att de ska få 
hjälp att utveckla en trygg kroppsförankring och lära sig hur sinnet fungerar. Det 
betyder att de behöver lära sig att det är de själva som skapar sin paranoia, rädsla och 
hotfulla situationer /…/Tidigare sa man att man inte kan använda meditation med 
psykotiska patienter. Alla läroböcker säger det. Men det är för att de talar om 
meditation i allmänhet. Mindfulness i kroppen är alldeles tryggt. Det förebygger psykos 
och behandlar psykos /… / Ett exempel på konkret övning kan vara att vi har våra knän 
alldeles intill varandra. Jag kan säga: “Försök känna dina andetag.” ”Känn efter hur 
din bröstkorg expanderar på inandning och slappnar av på utandning.” Det kan 
skrämma patienten. Om man har mycket rädsla i sinnet, har man också mycket rädsla i 
kroppen. Då får man gå successivt fram. “Försök att känna någonting bra där.”  Då 
kan de svara: ”Ja, det känns lite varmt.” ”Försök att vara kvar i den där 
värmekänslan.” ”Ja, det känns faktiskt ganska skönt.” ”Försök känna dina andetag, 
kan du hitta något där inne som känns lite bra.” ”Ja, lite vibration.” Man måste vara 
så försiktig och stöttande. Stödja, stödja, stödja. Och det tar tid. Ibland kan patienten ha 
en känsla av att fötterna och benen försvinner. Då får patienten under en längre period 
jobba med att bara känna sina ben och sedan fortsätta att försöka uppleva sina fötter. 
Man vägleder som en mamma vägleder sitt lilla barn.  

 
 Egen erfarenhet av mindfulness 
Man framhåller flera värdefulla aspekter med att använda den egna erfarenheten av 
mindfulnessutövning i klinisk behandling. En sådan aspekt är förmågan att kombinera 
erfarenheten med manualbaserad metod. 
 

I grupp jobbar jag med MBSR och MBCT, alltså jag jobbar strikt utifrån de här 
manualerna. Det är stress och de ska tillbaks till jobb. Behandlingen är manualbaserad 
men samtidigt måste man ju, jag menar temat är manualbaserat men jag använder ju 
hela mig för att entusiasmera dem att våga vara närvarande i sig själva. Det är det som 
jag tycker är så bra med MBSR. Lärarna verkligen beskriver att du måste ha en egen 
utövning, du måste kunna meditation, annars kan du inte förmedla det här. Det är ingen 
teknik, det är ingenting som du bockar av, du måste vibrera metoden eller upplevelsen 
för att kunna guida. 

 
En annan aspekt är att använda buddhistisk erfarenhet för att relatera till klinisk problematik.  
 

Nu när jag jobbar med stress så ser jag så ser jag att många som kommer hit har 
existentiella funderingar. Men jag är ju inte intresserad av att de ska bli buddhister på 
något sätt utan det där är ju den psykologiska delen. Men jag har det buddhistiska 
djupet som gör att jag kan använda psykologin, att jag tror på att stå ut, att inte 
drunkna i känslor, ältande.  

 
En tredje aspekt är att, som ett flertal respondenter gör, använda sin egen erfarenhet som 
utgångspunkt för vad man betonar i enskilda övningar. 
 

Andningen är A och O. Men i och med att jag själv har sysslat väldigt mycket med 
kroppen under åren har jag förstått värdet av det. Så jag använder övningar där 
andningen går ut i hela kroppen eller där medvetandet sträcker sig längre än till 
andningen fastän de håller kvar en viss bevittning av andningen. På så sätt expanderar 
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de medvetandet till kroppen. En annan konkret metod är att göra en kort avslappning 
från huvudet samtidigt som de fokuserar på andningen.  

Vid val av mindfulnessbaserad meditation verkar den kontext man har erfarenhet av, bli den 
som man väljer att administrera. Om den privata utövningen exempelvis varit en buddhistisk 
metod som Vipassana väljer man mindfulnesstekniker relaterade till denna metod.  

Så jag går tillbaka till Buddhas fyra grundläggande övningar för mindfulness och 
börjar med den första,”mindfulness of the body”. Jag börjar alltid där. Mindfulness of 
the body är så otroligt hjälpsamt. Och sen så kommer ”mindfulness of feeling”. Enligt 
den lära som jag har plockat upp så är det alltså inte ”feeling-emotion” utan det är 
”sense-contact” som åtföljs av en perception och som sedan ger upphov till en 
”storyline”, den verbala följden. Alltså den övningen brukar jag hoppa över med 
nybörjarna för den är för svår. Sedan har vi ”mindfulness of the mind” och det blir då 
mer, in the mind, alltså en upplevelse av var jag befinner mig just nu, som allmän 
hållning till livet. Sedan “mindfulness of the objects of the mind”. Det är allting annat. 
Den övningen är jätteviktig, men det är inte alla gånger jag lär ut den eftersom det är 
buddhism och det tycker jag inte man ska använda med klienter.  

 
Eller om den privata utövningen varit Zenbuddhism, väljer man metoder med anknytning till 
denna tradition.  
 

Jag gör ganska mycket sittande meditation med mina privata patienter. Ibland lär jag 
dem en mindfulnessteknik och sedan sitter vi tillsammans och ”tittar på väggen”. 
Ganska intressant att vi bara gör det så. En session kan vara att bara lära ut den 
metoden och många har varit jättenöjda.  

En respondent framhåller den egna erfarenhetens betydelse för att förstå och hantera oväntade 
och aversiva konsekvenser av mindfulnessutövning. Särskilt i samband med intensiv 
mindfulnessutövning. 
 

I min första grupp suicidhotade två stycken vid tredje sessionen. De var så 
deprimerade. Jag blev extremt rädd. Jag berättar ju inte för patienterna att man kan 
vilja ta livet av sig, men jag berättar att när man går in i det här så kan man må så 
mycket sämre, att det är naturligt och tillhör den här flödesformen. Men så började en 
patient säga; ”jag mår så vansinnigt dåligt så jag vet inte om jag orkar med den här 
grejen. Jag kanske gör mig någonting.” Då började åtta individer i gruppen att säga 
samma sak. Inte att de ville ta livet av sig men att det här var hemskt och fruktansvärt. 
Då var jag glad över min erfarenhet och att jag var psykolog och terapeut.  

 
Och för att vägleda klienterna genom svårhanterliga upplevelser och konsekvenser av 
meditationsutövning.  
 

Ena faran är att det inte händer någonting. Det är den bästa faran, om man säger så. 
Men det här är en potent metod och man kan bli fruktansvärt rädd i 
meditationsformerna. Mindfulness är ju ditt fönster inåt mot dig själv. Och beroende på 
hur patienter vågar ta emot det de har där inne…paus…är de inte beredda eller får 
guidning genom det, kan de bli så överväldigade så att de blir…eh…traumatiserade. 
Eller så stänger de bara av och vill aldrig göra någonting liknande igen. De kan ju 
tappa verklighetsuppfattning och allt möjligt.  Att arbeta med mindfulness kräver att 
man tar ansvar och kollar upp patienterna. Annars är det fullständigt vansinnigt. Du 
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sätter igång någonting och sedan bara släpper du och har ingen aning om vart det tar 
vägen. Det kan skapa så mycket ångest. Det är inte etiskt. 

 
Och för att identifiera och manövrera klienten förbi fallgropar i den egna 
meditationsutövningen.  
 

Det kan bli problem. Inte bara vid utvecklingen av observationssjälvet utan i arbetet 
med själva ”dömandet”. Du måste kunna observera dig själv för att kunna se att du 
dömer dig själv. Men om inte själva domaren förändrar sitt beteende så kan du bli du 
cynisk till slut. Det är väl också det som Dalai Lama beskriver som en fara. Att jobbar 
du bara med meditation med fokus på att tömma sinnet och allting blir tomt, då kommer 
Nihilismen, allting blir meningslöst. Om man jobbar med meditation och tomhet, men 
utan medkänsla, då har man tappat vad det handlar om.  Man behöver ett 
observerande, men det räcker inte utan man måste sluta döma sig själv. 

c) Mindfulness över tid 
Tidsaspekten i mindfulnessövning är något som endast ett fåtal respondenter lyfter fram som 
avgörande i relation till behandlingsframgång. Däremot är majoriteten överens om att 
mindfulness är något man blir bättre på ju mer man övar. I de fall terapeuten huvudsakligen 
använder mindfulness för klienten som behandlingsmetod över längre tid, tillskrivs 
mindfulnessutövningen den förändrade inställningen till de egna problemen och skälet till den 
iakttagbara beteendeförändringen. 
 

Ja, alltså den här patienten som jag talar om led av ganska svår panikångest i 
instängda rum och kunde till exempel aldrig flyga. Efter omkring 1 1/2 – 2 års träning 
så kunde hon åka med sin familj till Rhodos utan problem. Och det är ju trots allt en tre 
timmars tripp. Då har vi inte gjort annat  /…/ Grejer kommer grejer går, det är inget 
konstigt med det. Och allting försvinner, är obeständigt. Det har hon köpt och så 
fungerar hennes liv nu? 

Och på liknande sätt kan terapeuten med tiden iaktta klienternas förändrade förhållningssätt 
till sig själva och den egna problematiken. 
 

Det här är långsiktiga processer. I början förstår inte klienter ens hur man gör när man 
ska observera sina tankar eller känslor, utan reflexmässigt identifierar de sig med dem. 
Gradvis börjar de kunna skapa sig en hälsosam distans till tankar och känslor med 
hjälp av det här som man kan kalla den för den tysta observatören eller den objektive. 
Det är alltså den här delen som noterar och observerar vad som händer men inte 
identifierar sig med det. Och den delen kan man alltså träna upp. Och den är helt okänd 
för människor. De har, per automatik, bara köpt alla typer av tankar och känslor som 
dyker upp. Och trott att det är jag. Så själva grunden i mindfulness, och då kommer vi 
in på buddhismen, det är ju den här häpnadsväckande insikten, att jag är inte min 
kropp, jag är inte mina känslor, jag är inte mina tankar. Jag har en kropp, jag har 
känslor, jag har tankar men jag är dem inte utan kan observera dem. 

I linje med resonemanget att mindfulness är något man blir bättre på ju mer man övar, 
administrerar alla någon gång hemuppgifter som del av mindfulnessbehandling. Däremot är 
hemuppgifter inte alltid en del av behandling och administreras inte heller till alla klienter.  

Vi ger ju alltid hemuppgift i DBT och ofta mindfulness, ibland i kombination med något 
annat. Det kan vara att göra något på ett sätt som är medvetet närvarande och 
registrera det efteråt. Det kan vara så enkelt som att borsta tänderna på ett medvetet 
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närvarande sätt, att känna efter hur det verkligen känns. Det kan räcka för en del 
ungdomar att göra det varje dag i veckan. Och så tala om hur det var.  

 
Vid administrering av hemuppgifter rapporterar respondenterna nästan enhälligt om bristande 
”compliance” som innebär att klienterna ofta glömmer eller låter bli att öva mindfulness 
mellan terapisessionerna. 
 

Även om lydnaden inte är så jättebra försöker jag motivera dem eftersom jag vet att det 
gagnar dem. /…/ Det har ju sån effekt på alla tänkbara nivåer. Men att få dem att öva 
hemma är lite svårare. Kan man få dem att göra något ett par gånger i veckan, då tror 
jag man kan sitta ganska nöjd. Eller en gång per vecka. Alltså det kan vara fem minuter 
på jobbet. Det spelar ingen roll. Bara de får kontakt med den del av sig själva som 
håller det röret öppet. 

 
Flera respondenter använder sig både av litteratur och inspelade CD skivor för att underlätta 
för klienterna att öva hemma mellan sessionerna. 
 

Jag försöker hjälpa flera av mina patienter att utveckla mindfulness över tid. Och då 
har jag ju en väldig glädje av exempelvis böcker och CD skivor så att de kan följa 
övningar. För det är på den nivå som de flesta kan ta mindfulness till sig. 

 
Men det framkommer också skäl för att inte rekommendera inspelade övningar. 
 

Nej, jag är skeptisk till det därför att på den tiden det här med avspänning var poppis så 
märkte jag att folk blev bandberoende och då har det motsatt effekt. Det är tvärtemot 
den buddhistiska förklaringsmodellen. Så nej, inget sånt. 

 
Den vanligaste företeelsen verkar vara att försöka motivera klienter till att öva mindfulness 
mellan sessionerna. Men ibland kan utvecklingen bli den omvända.  
 

Vissa får ju övningar med sig hem. En del av dem går in för det väldigt starkt och det 
blir jätteviktigt för dem. Det där försöker jag att lägga upp väldigt individuellt. Sedan 
gör ju vissa klienter alldeles egna resor, börjar utforska det här med meditation och 
hittar sina egna vägar. Jag tycker det är jätteviktigt att stödja personen i den väg som 
är rätt för dem./…/ Om vissa vill gå in mer för det så försöker vi hitta ett upplägg där 
de hittar någon som vill bli mer av deras meditationslärare eller att de åker på retreat 
eller så. Annars skulle all tid som också ska handla om ren terapi gå till meditation. 
Man skulle kunna ägna en hel session till att gå in i hur det går med deras 
mindfulnessövningar.  

 
3. Syftet med mindfulness 
De sammanvägda sätt som respondenterna beskriver syftet med mindfulness, varierar 
beroende på om respondenterna beskriver sitt kliniska eller privata perspektiv. För en del av 
respondenterna ser dessa två ut att överensstämma. För andra verkar diskrepansen mellan 
privat och kliniskt syfte att vara större. Ett ytterligare perspektiv utgörs även av de 
beskrivningar som inte associeras till vare sig klinisk verksamheten eller privat perspektiv.  
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3.1. Privat och kliniskt perspektiv 
För en liten del av respondenterna verkar det kliniska och privata perspektivet sammanfalla 
såtillvida att man utgår från det kliniska syftet som blir synonymt med det privata. 
   

Jag tycker att det är ett otroligt potent begrepp. Kan man ta mindfulness till sig och 
använda det så tror jag att människor kan må mycket bättre, kan hantera sina liv 
mycket bättre, bli mindre deprimerade och mindre självanklagande. Så att det är ett 
väldigt läkande sätt att hantera verkligheten på. Så mitt syfte är väl egentligen att 
hjälpa och bota. Och jag tycker nog att det gör det. Det är en verksam metod. 

 
Den privata utövningen kan vara utgångspunkten även för det kliniska syftet. 
 

Privat och kliniskt syfte är inte alls olika saker för mig. När jag började med det här sa 
folk till mig att du kanske skulle bli präst istället. Det var för mig som att klippa mig på 
hälften. För att för mig har det från dag ett att varit ett självklart behov att det ska flyta 
ihop, alltså min egen personliga utveckling, ett läkande i mina egna psykologiska 
processer, min andliga utövning och det terapeutiska arbetet /…/ fortfarande har 
många som mår själsligt dåligt, ett stort behov av att få gå igenom en process med de 
här olika metoderna. Det är en väldigt bra kombination. De klienter som håller på 
intensivt med mindfulness märker i regel att det går lättare och djupare in i läkande 
processer och kommer åt mycket djupare skikt.  

 
För flera respondenter upplevs det kliniska (sekulära) och privata (buddhistiska) syftet med 
mindfulness som mer åtskilt. 
 

Om vi tar den buddhistiska delen så anser jag att mindfulness är vägen till upplysning. 
Om psykologen i mig talar så är det möjligheten att våga möta det som är jobbigt för att 
nå en frihet.  

 
För en respondent kan det kliniska och privata perspektivet upplevas som skilt vid en tidpunkt 
av behandling men inte i ett annat.  
 

Med patienterna har jag ju ett kliniskt fokus och det är kanske lite mer tekniskt än vad 
som är idealiskt när man jobbar med MBCT. Men ur mitt perspektiv handlar det om att 
ge något som kan hjälpa dem att hantera sina depressiva episoder. Då är jag nöjd om 
det påverkar deras återfallsrisk. För min egen del är syftet att bli mer närvarande och 
levande på något sätt, att kunna existera i nuet i vilken situation som helst. Och det är 
väl en djupare mening som somliga patienter, kanske dem som lyckas bäst, upptäcker. 
Det finns ju dem som får riktiga aha-upplevelser, det öppnar sig en ny värld.  

 
För respondenter där kliniskt och privat syfte med mindfulness inte sammanfaller, kan det 
terapeutiska arbetet innebära att konkretisera behandlingssyftet för den enskilde klienten. 
 

Att fråga om syftet med mindfulness är som att fråga vad som är meningen med livet. 
Men syftet är olika för olika patienter. De ser olika möjligheter beroende på motivation, 
intresse och hela fadderuttan. Så vi skapar syftet tillsammans med patienten genom 
bemötande och dialog och sedan kan det vara vad som helst /…/ resultatet kanske är 
lycka, medvetenhet, kärlek, medkänsla och alla fina egenskaper.  

 
En respondent skiljer på det övergripande syftet med mindfulness och delmål för behandling.  
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För mig är det att utforska medvetandet. Och i och med det, världen, kan man säga. Det 
är det långsiktiga syftet. Det kortsiktiga syftet är ju förstås att få folk att till exempel 
kunna flyga till Rhodos. Alla nivåer. /…/ Men det är i den personliga utvecklingen där 
de andliga aspekterna kommer in. Folk som håller på med sånt här tappar ju mer och 
mer intresset för sig själv, alltså blir mer intresserade av det transcendenta, 
transpersonell psykologi, och att gå bortom jaget. 

 
Ibland beskrivs syftet utifrån funktion, utan en direkt koppling till vare sig ett kliniskt eller 
privat perspektiv.  
 

Ja, syftet är ganska enkelt och det är att få tyst på tankefladdret, tankesurret alltså. De 
flesta människor vet inte eller tror inte att det finns någon ”off” knapp på detta eviga 
tankemaskineri. Och mindfulness erbjuder alltså en off knapp och det är nuet – och det 
tycker jag är syftet men mindfulness. 

 
Ett annat syfte är mindfulness som en väg till en fördjupad insikt i sig själv. 
 

Jag skulle kunna tänka mig att meningen med mindfulness är att få en djupare kontakt 
med sig själv och en djupare kontakt med verkligheten. Vi skapar en verklighet kring 
vår självidentitet och beroende på vilken självidentitet vi upplever, skapar vi olika slags 
verkligheter. Ju djupare självidentitet vi lyckas kontakta, ju djupare upplevelser har vi. 
Dessa två saker hänger ihop. 
  

3.2 Verksamma faktorer 
Respondenterna framhåller ett flertal centrala aspekter av mindfulness som verksamma 
faktorer i klinisk behandling. Majoriteten av respondenterna samlas kring ett fåtal begrepp 
såsom acceptans, icke-dömande, exponering, metakognition och en förändrad upplevelse av 
självet i relation till upplevda fenomen.  
 
Ett flertal framhåller acceptans relaterat till exponering och metakognition som verksamma 
faktorer i mindfulnessbehandling..  
 

Acceptans är ju en grej. Att sluta kämpa och lägga på ytterligare negativa värderingar 
Acceptans relaterar en del till exponering. Mycket av det som funkar i det här är ett 
emotionellt processande. Där man kan stanna upp, vara kvar i det, beskriva sina 
känslor, just som det är. Där finns något slags emotionellt processande, inte bara 
habituering. Sedan finns den ökande metakognitiva medvetenheten, att kunna se sina 
tankar och känslor utifrån. ”Jaha, nu fick jag den tanken att jag är värdelös. Den 
känner jag igen”. Det är en väldigt stark komponent.  

 
Även acceptans relaterad till icke-dömande framhålls i relation till framgång i viss 
behandling. 
 

I DBT är ju mindfulness väldigt centralt. Det är ju en av de möjligheter som våra 
ungdomar har att hitta ett lugn i sig själva, bli bättre på att acceptera sig själva. Och 
just det här att inte döma och acceptans är jätteviktiga begrepp i vår behandling. Icke 
dömande är jätteviktigt eftersom det är det som de här ungdomarna gör. De dömer sig 
själva och sedan självskadar de. Så icke-dömandet är jätteviktigt. 
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En respondent betonar den del av mindfulnessutövning som inverkar positivt på det allmänna 
välbefinnandet och för ökad social kompetens.  
 

Jag tror att det är en känsla av kontroll. Man kan höja självförtroendet; jag kan hjälpa 
mig själv, jag kan välja själv. Och att få tillgång till det här verktyget, att ge sig en 
skvätt av det parasympatiska nervsystemet för att uppnå balans och att bli mer 
närvarande, få mer liv och bli mer i kontroll i positiv bemärkelse. Ja. Det skulle jag 
säga. Också som ett sätt att bli mer social, fungera bättre som människa i och med att 
det höjer ditt lyssnande och även ditt talande, din närvaro. Att du har ett sätt att träna. 
Att veta att det finns övningar för att bli bättre – detta är verksamt i sig. 

 
Att erhålla ett alternativt förhållningssätt till den egna identiteten anges på olika sätt av flera 
respondenter som en stark komponent för behandlingsframgång.  
 

Om man använder ordet själv som ett begrepp så använder jag ”the sense of self”.  
Det är inte ett konkret, fixerat självbegrepp /…/ mina tankar är inte mitt själv, är 
jätteviktigt. Att få det här utrymmet ”space” mellan tankarna och självet.  

 
Detta alternativa förhållningssätt till självet nämns exempelvis som en förutsättning för 
psykologisk befrielse. 
 

Ja, grunden i mindfulness är möjligheten att kliva ur sin subjektivitet, att kliva ur sina 
attityder, värderingar, förutfattade meningar, fördomar och såna saker och faktiskt 
ställa sig utanför ett tag. Och upptäcka vilken befrielse det är att inte vara identifierad 
med den här sörjan. Det, skulle jag säga, är den i grunden verksamma delen av 
mindfulness. Att man får en paus från sig själv och sina egna gamla tröttsamma 
tankespår och känsloreaktioner. 

 
Och till en förmåga att se och leva utifrån den buddhistiska synen på förändring som tillstånd. 
 

Jag tror på den buddistiska förklaringsmodellen och att det är en avidentifikation, att 
jag inte är mina problem, utan det är något jag har. Detta ”någonting” kommer och 
går, det är förändring som tillstånd. Det är egentligen detta att vi befinner oss i - 
tillståndet förändring. När man inte identifierar sig med sina krämpor, skit samma om 
de är av neurotisk eller psykotisk valör så att säga, så blir livet lite enklare. ”Jaha, nu 
torskade jag igen. Jaha, så är det, det var bra. Nu ska jag släppa det.” Det blir ett helt 
annat sätt att förhålla sig. Så att jag tror på den buddistiska förklaringsmodellen och 
det är lite svårt att använda en psykiatrisk eller västerländsk psykologisk begrepps- och 
förklaringsmodell för varför det här funkar.  

 
Ett par respondenter har en annan ingång till vad som är verksamt i klinisk behandling. De 
framhåller vikten av rätt sorts utövning och insikt i sinnets natur som en verksam faktor. 
  

Största skillnaden är att patienten har ansvaret för hela grejen. De blir inte beroende. 
Jag blir inte placerad. Jag är inte som en traditionell psykoterapeut. Jag är ganska rak. 
Det är meningen att jag ska hjälpa dem att använda sinnet på rätt sätt. Jag jobbar 
utifrån tanken att om man hamnar i svårigheter, om man hamnar i psykos, har man 
använt sinnet på fel sätt. Om man använder sinnet på rätt sätt, då blir man av med alla 
problem. Jag tror att det handlar om att man förstår hur sinnet fungerar och hur man 
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skapar sin egen verklighet. Alltså hur sinnet i betydelsen ”bodymind”. Och det förstår 
man genom att göra övningar. Det är inget teoretiskt. 

 
4. Upplevelse av mindfulness  
Respondenternas upplevelse av mindfulness rör sig i två dimensioner; den kliniska och den 
privata. Det är inte entydigt hur dessa två dimensioner korresponderar med varandra. Däremot 
är variationerna mindre i den kliniska än i den privata dimensionen. 
 
4.1 Klinisk dimension 
Samtliga respondenter uttrycker positiva upplevelser av att arbeta med mindfulness i klinisk 
behandling, såväl för egen del som för klienterna. De många positiva aspekterna kompletteras 
delvis av mer sammansatta upplevelser i relation till aversiva klientreaktioner i klinisk 
behandling och den allmänt ökade spridningen av mindfulness. Det förefaller som om 
respondenter med lång erfarenhet av mindfulnessutövning har en mer genomgripande och 
mångfacetterad upplevelse av mindfulness.  
 
En vanligt förekommande upplevelse bland respondenterna är den effekt man upplever att 
mindfulness har på klienterna. 
 

Jag tycker att det är fantastiskt alltså. De coolar ju ner sig, de landar i sig själva som 
man säger i humanistisk psykologi. Alltså de blir kroppsligt mycket mer närvarande och 
de lägger märke till saker. En sån där klassisk kroppsterapifråga är; vad hände strax 
innan det ryckte i vänster ögonbryn? Folk har i början inte en susning om att det ens 
ryckte där. Med lite sån här träning så lägger de märke till det och då kommer man ju 
mycket snabbare fram. För nästa grej blir då att fokusera på vänster ögonbryn – och då 
kan de ju göra det för att de har tränat sig i minfulness in the body. 

 
En annan vilken inverkan mindfulness har för den egna upplevelsen av det terapeutiska 
arbetet. 
 

Att arbeta med mindfulness för mig…eh…när jag till exempel ska börja en ny grupp så 
är jag alltid på något sätt kluven inför det./…/Men när jag går därifrån så upplever jag 
alltid att det varit väldigt belönande. Det är välgörande och det ger en bonus för mig. 
Så att för mig har det verkligen berikat mitt jobb. Jag hade inte orkat prata vanligt 
terapiprat två timmar till den dagen. Men har jag en MBCT grupp däremot är det inga 
problem. 

 
En gemensam faktor för en övervägande majoritet av respondenterna är upplevelsen av att 
mindfulness i kliniskt arbete har en positiv inverkan på och betydelse för terapeuterna som 
privatpersoner. En del framhåller fördelen med att själv delta i klientinterventionerna. 
 

Jag övar mindfulness mest i samband med mina klienter som exempelvis den långa 
bodyscanning, En sak med att jobba med det här att man hela tiden får påfyllning. Det 
är som en ledare i Friskis och Svettis, man får det gratis.  

 
Och andra lyfter fram själva mötet med klienten som en hjälp för den egna utövningen. 
 

Det är nästan så att jag inte vågar säga vad det betyder för mig. För mig är det som att 
vara på en retreat eller något.  När jag träffar klienter så är det som att jag tränar mig i 
att ständigt och allt lättare kunna hamna i ett, orden gör det svårt här för jag måste 
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kalla det för någonting, ett meditativt tillstånd eller djup närvaro. Jag får använda såna 
starka uttryck som att ”sitta i livet självt” eller att verkligen mötas bortom våra 
personliga jag.  

 
För en del av respondenterna har mindfulness i klinisk behandling blivit själva grunden och 
utgångspunkten i klinisk behandling och upplevs av flera som mer än ett arbete. 
 

Jag brinner för det här. Det här vill jag hålla på med tills…ja, jag har inte tänkt att 
pensionera mig vid 75 så, är det så att jag fortfarande har huvudet i behåll, så vill jag 
jobba tills jag dör. Så känns det. Det här är ett kall för mig. Det här är inget jobb. Det 
är nästan så jag skulle kunna be dem ta betalt av mig. 

 
Och en grund för upplevelsen av ömsesidig lycka mellan klient och terapeut. 
 

Härligt! Helt underbart! När man har en mindfulnessession, trots klienter med mycket 
smärta och ångest, är man så lycklig. Jag hade en session med en cancersjuk kvinna på 
sjukhuset i veckan som ville ha hjälp att gå in i döden. Det var så mycket smärta. Men 
hon blev lycklig av det. Jag blev lycklig av det. En tredje person som var med i rummet 
kände djup lycka. Även om det är hemska situationer /…/ Alla människor är så otroligt 
kloka, det är helt underbart och mycket spännande att få jobba med och utforska sinnet. 

 
 
4.2 Privat dimension 
Respondenterna delger att upplevelser av kliniskt arbete med mindfulness har en positiv 
inverkan även i den privata dimensionen. Däremot varierar det beträffande i vilken grad och 
på vilket sätt den privata relationen till mindfulness påverkar det kliniska arbetet.  
 
Den övervägande majoriteten respondenter framhåller den positiva upplevelsen av 
mindfulness för det egna välbefinnandet. 
 

Det påverkar ju allting. Det påverkar mig själv och mina relationer, tror jag. Och 
framför allt tror jag att det har påverkat min stressnivå. Jag använder det nog rätt 
mycket i stressreducerande syfte, det har varit min målsättning. 

 
En del framhåller vikten av egen utövning för att fungera optimalt i den kliniska situationen. 
 

Det är mycket viktigt att utöva själv. Göra meditation varje dag. Man måste ha en bra 
praktik. Och när man vägleder andra i mindfulness måste man göra det själv. Annars 
märker de att det här inte funkar. 

 
Och att den egna utövningen måste vara uppdaterad för att ge önskad effekt.  
 

Den egna utövningen är avgörande! Den är minst lika viktig som egenterapi om man 
ska syssla med psykoterapi. Men om man verkligen ska vara behjälplig kan inte den 
meditativa erfarenheten ligga tio år tillbaks i tiden. Man måste, långt bortom allt tvivel, 
ständigt hålla på /…/ För min del, i min verklighetsbeskrivning ingår att vi verkligen 
kan ha ett gemensamt medvetande när vi sitter tillsammans. Det är de här ytterst subtila 
prylarna som jag tappar. Så det är absolut avgörande. 
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En respondent framhåller den självupplevda processen som en viktig utgångspunkt för 
kliniskt arbete med mindfulness. 
 

Jag har ju sett hur otroligt välgörande mindfulness varit för mig. Så jag är ju själv ett 
levande exempel på de goda effekterna. Och det tror jag är en bra utgångspunkt när 
man jobbar med mindfulness, att man själv har erfarenhet och upplevelser, har upplevt 
en gynnsam inre process. 

 
Och en annan lyfter fram erfarenheten av hur mindfulnessutövning kan utvecklas över tid. 
 

Min egen erfarenhet av meditation är att det i början var som om man upplevde en liten 
ö av medvetenhet så pang var man borta och så kom en liten ö till av medvetenhet och 
så pang var man borta. Som helt dissocierade bitar. Men så efterhand, när man 
utvecklar mer medvetenhet och koncentration kan man vara medveten tvärsöver alla de 
här förändringarna. Det finns någonting som observerar. Och det, tycker jag, får en att 
känna sig mer hel.  

 
För en del är den egna mindfulnessutövningen del av ett buddhistiskt sammanhang som 
tillägnas såväl mycket tid som stor betydelse för den egna utvecklingen.  
 

Det är jätteviktigt. Mitt liv bygger på att jag åker iväg och får en intensiv tid att grunda 
mig i min utövning. Nu ska jag ha 6 veckor tyst retreat i skogen på retreat i USA. Sedan 
lägger jag upp hela livet runt det. Det här ger mig mycket att arbeta med. Det gör att 
man vidgar sig och att fler illusioner och villfarelser faller.  

 
Andra önskar mer tid för utövning men har begränsade förutsättningar. 
 

Jag skulle vilja åka på en retreat och få tillräckligt med tid för att fokusera på den här 
träningen. Jag skulle nästan kunna åka iväg i 10 dagar med mina CD skivor av Kabat 
Zinn i väskan. Men att få tid, utrymme och disciplin på träningen under 10 dagar, det 
skulle vara fantastiskt. Vad som har hindrat mig är att jag, sen jag började med det här, 
har blivit pappa. Jag vill inte åka bort tio dagar. Jag letar efter en kortare retreat, 2 
eller 3 dagar kanske. 

 
En del berättar om svårigheter med att förhålla sig till de varierande metoder och skiftande 
nivåer av mindfulness som förekommer i klinisk tillämpning.  
 

Ibland möter jag dem som bara har själva tekniken och inte grunden. De försöker få in 
mindfulness på ett rätt fyrkantigt sätt. Men så resonerar jag med mig själv. ”OK, de får 
väl göra det då. Den här världen behöver alla sätt man någonsin kan för att hitta 
närvaro och vi är alla kallade på olika nivåer”. Vi behöver vara mer närvarande i vår 
värld och jag ser mindfulness som en stor vattenvåg som bara duschar in över oss på ett 
positivt sätt. Sedan är det så att alla inte kan ta rodret. Men det måste finnas dem som 
bär djupet. Och det behövs väl också en yta. 

 
Medan andra adresserar negativa upplevelser kring den allmänt ökade popularitet som 
mindfulness röner. 
 

Det finns ju en fara för att det urvattnas. Mindfulness dyker upp överallt. Jag såg i 
Damernas Värld att det fanns mindfulness i mode och att man kunde köpa ett litet 
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”mindfulness kit” med en liten bjällra och vad det var. Och så kan det bli. Det är därför 
jag försöker att hålla mindfulness rent från sån här urvattning och missbruk. Till slut 
kommer människor inte att orka höra ordet mindfulness längre för att det är så uttjatat, 
förbrukat och urvattnat och inte står för något längre. Därför vill jag hålla originalet så 
levande det går. 

 
SAMMANFATTNING AV RESULTAT  

 
Syftet med föreliggande studie var att studera terapeuters kvalitativt varierande sätt att 
beskriva, använda och uppleva mindfulness i kliniskt arbete och att undersöka faktorer av 
betydelse för dessa variationer.  
 
De variationer som framkom i terapeutens tillämpning av mindfulness kan delas in i tre delar; 
mindfulness för terapeuten, mindfulness i relation till klienten och mindfulness som 
intervention för klienten. Av skiftande betydelse för dessa var psykoterapeutisk inriktning, 
klientens problematik och egen erfarenhet av mindfulness, varav den mest inflytelserika var 
egen erfarenhet, i vilken utsträckning terapeuten själv utövat mindfulness och i vilken 
kontext.  
 
Den psykoterapeutiska inriktningen hade betydelse för hur man implementerade mindfulness i 
klinisk behandling. Terapeuter som helt eller delvis utgick från psykodynamisk metod, var de 
som valde mindfulness för terapeuten och mindfulness i relation till klienten som enskild 
utgångspunkt för behandling. De kognitiva och beteendeterapeutiskt inriktade respondenter 
som använde sig av dessa sätt att arbeta, använde dem som en del i en mer omfattande 
behandling och som komplement till mindfulness som intervention för klienten.  
 
Mindfulness som intervention för klienten utgjorde den mest omfattande delen av studien. Den 
bestod av flera varierande sätt att administrera mindfulness samt något skiftande nivåer av 
mindfulness, i betydelsen formell eller informell utövning och mindfulness över tid 
(duration). Den psykoterapeutiska inriktningens betydelse för val av mindfulnessmetod kom 
till uttryck genom manualbaserade psykoterapimetoder, såsom MBSR, MBCT och DBT och i 
fristående interventioner kopplade till kognitiva och beteendeterapeutiska metoder. 
Respondenter som helt eller delvis utgick från psykodynamisk metod, använde sin personliga 
erfarenhet av mindfulness för val av metod, såsom buddhistisk meditation. Interventioner 
baserade på egen erfarenhet vävdes ofta in i den övriga behandlingen eller administrerades 
som en helt fristående metod. 
 
Majoriteten av de behandlingsmetoder och interventioner som administrerades för klienten, 
var en blandning av formell och informell utövning. I vissa förekom mer betoning på formell 
utövning medan det i andra främst var informell. Mindfulnessutövning över tid framhölls 
endast av ett fåtal respondenter. Däremot var hemuppgifter med mindfulnessövningar vanligt 
bland respondenterna. I de fall behandlingsframgång kunde iakttas över tid, tillskrevs 
mindfulness den förändring som skett.  
 
Klientens problematik kunde på skilda sätt medverka till att terapeuten valde att avstå från 
interventioner för klienten och istället valde mindfulness för terapeuten och mindfulness i 
relation till klienten. Man använde då mindfulness som ett sätt att förstå och hantera egna 
reaktioner eller för att belysa relationella aspekter i terapirummet. I mindfulness som 
intervention för klienten var klientens problematik betydelsefull för val av metod, särskilt för 
de beteendeinriktade terapeuter som använde sig av program och manualbaserad behandling 
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som MBCT och DBT. Man anpassade manualbaserade metoder utarbetade för en specifik 
problematik i grupp, till angränsande populationer i individuell behandling. Man integrerade 
även klienter med olika problematik i samma grupper. För klienter som bedömdes som 
olämpliga för formell meditation tilldelades informella interventioner i vardagen eller sådana 
övningar som strikt begränsades till exempelvis uppmärksamhet på kroppen. 
 
Egen erfarenhet av mindfulness hade betydelse för möjligheten att använda mindfulness i 
mindfulness för terapeuten och mindfulness i relation till klienten då dessa saknar en 
metodologisk integrering i psykoterapi. Egen erfarenhet framstod även som avgörande i 
mindfulness som intervention för klienten för de respondenter som utgick helt eller delvis från 
psykodynamisk metod eller annan psykoterapeutisk metod utan manualbaserad integrering. 
De metoder som då användes i behandling hämtades huvudsakligen från erfarenheter gjorda 
inom buddhistisk tradition. För Kognitivt och beteendeterapeutiskt inriktade respondenter i 
mindfulness som intervention för klienten framstod den egna erfarenheten generellt som 
mindre betydelsefull. Val av metod och tillämpning avgjordes i hög utsträckning av de 
manualbaserade behandlingarna. Undantaget kunde vara respondenter som tog initiativ till att 
anpassa manualbaserad behandling till individuell behandling och till klienter med 
angränsande problematik. 
 
För att beskriva mindfulness som begrepp samt syftet med mindfulness skilde respondenterna 
delvis på det privata och det kliniska perspektivet. Detta gällde främst respondenter med lång 
egen mindfulnessutövning inom en buddhistisk tradition. Det kliniska perspektivet speglade 
en professionell och yrkesetisk dimension där begrepp och syfte var behandlingsinriktat och 
anpassat till det kliniska arbetet. Det privata syftet var oftare av ”andlig” karaktär, färgat av en 
buddhistisk utövning. För de med en mer kliniskt förankrad bakgrund sammanföll oftare både 
privat och kliniskt syfte med metodologiska och psykoterapeutiska begrepp. 
 
Som verksamma faktorer i behandling framhöll man ett flertal aspekter av mindfulness såsom 
acceptans, icke-dömande, exponering, metakognition, en förändrad upplevelse av självet i 
relation till upplevda fenomen och en känsla av kontroll. Dessa beskrivningar verkade i viss 
mån spegla inom vilken ram man utövat (buddhistisk eller klinisk) och graden av erfarenhet. 
 
Den egna upplevelsen av mindfulness rörde sig i två dimensioner; den kliniska och den 
privata. Samtliga respondenter uttryckte positiva personliga upplevelser av att arbeta med 
mindfulness i klinisk behandling. För en del framstod mindfulness som en oumbärlig del av 
livet. Dessa beskrivningar sammanföll med respondenter som hade lång erfarenhet och de 
som ägnade tid åt formell mindfulnessutövning. Bland dessa adresserades också mer 
sammansatta upplevelser såsom aversiva klientreaktioner som resultat av intensiv 
mindfulnessutövning. Sammantaget förefaller lång egen erfarenhet av mindfulness bidra till 
mer genomgripande och mångfacetterade upplevelser av mindfulness. 
 
 

DISKUSSION 
 

Fokus på studien har förlagts till att åskådliggöra en bredd av variationer. Mer ingående 
tolkningar av betydelse och mening har hållits till ett minimum och förlagts till övergripande 
och generella slutsatser. Att studien planerades utifrån teoristyrda, på förhand utarbetade 
teman, visade sig innebära att intressanta öppningar under intervjuarbetet och i analysfasen 
behövde bortses ifrån, såsom mer djupgående personliga upplevelser av mindfulness i kliniskt 
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arbete. Vad som däremot förhoppningsvis vunnits är just det breda resultat som 
eftersträvades. 
 
Författarens förförståelse för och förväntningar på det aktuella ämnet kan ha bidragit till att 
föreställningar bekräftats genom selektiv uppmärksamhet. Eftersom en vanlig felkälla kan 
vara att låta en detalj i materialet få överdrivet stor betydelse (Langemar, 2006), har detta 
noga övervägts. Här kan möjligen antalet deltagare i någon mån kompensera för allt för snäva 
tolkningar. Särskild tonvikt har också lagts på att låta dem själva komma till tals i 
resultatdelen.  
 
Genom en ansats att vara öppen inför det material som respondenten bidragit med, samt vara 
noggrann i analyserandet av materialet kan man, i en kvalitativ metod, borga för en god 
empirisk förankring som är ett kriterium för validitet (Langemar, 2006). Respondenternas 
generösa delaktighet under intervjuerna har i hög grad överskridit förväntningarna, liksom 
intervjumaterialets spännvidd och mångfacetterade innehåll. Studien kan, betraktad utifrån 
den rådande komplexitet och variation som åskådliggjorts, anses äga trovärdighet. 
 
Att intervjuaren varit bekant med tre av deltagarna genom ett så kallat tillgänglighetsurval, 
kan i denna del av urvalsprocessen inneburit en ”snöbollseffekt” och en ”bias” beträffande två 
förmedlade kontakter. Det kan också ha medfört att dessa respondenter upplevt en ökad 
förtrolighet i intervjusituationen vilket kan ha gett en mer nyanserad kommunikation. Att sex 
intervjuer genomfördes via telefonsamtal och fem via personligt möte, kan ha bidragit till 
skillnader i intervjuernas kvalitet och till frågor kring reliabilitet. Likaså det faktum att 
intervjuaren varit bekant med tre av deltagarna. För att minimera sådana eventualiteter har 
strukturell noggrannhet i intervjusituationen iakttagits såsom att i samtliga intervjuer följa 
samma intervjuguide inom en avgränsad tidsram.  
 
Den kvalitativa representativiteten kan anses relativt god utifrån syftet med studien och i form 
av den bredd och variation som framkommer. Resultatet av framkomna variationer, 
överensstämmer också väl med tillkännagiven teori och kan därför sannolikt generaliseras till 
den population som studien företräder. Däremot går att iaktta en viss ”slagsida” i deltagarnas 
sammantagna representativitet i form av erfarna deltagare med lång egen utövning inom 
buddhistisk tradition. Något som kan ha bidragit till denna faktors dominerande ställning i 
resultatet. Dock återfinns teoretiskt och vetenskapligt stöd som underbygger erfarenhetens 
betydelse i sammanhanget varför denna invändning kanske i huvudsak bör gälla hur denna 
dominans överskuggat andra faktorers betydelse för resultatet. 
 
1. Mindfulness som begrepp 
En sammanvägning av respondenterna pekar mot att egen erfarenhet av mindfulness är en 
avgörande för hur man beskriver mindfulness. Och att den egna erfarenheten verkar långt mer 
avgörande än teoretisk. Respondenter med huvudsaklig anknytning till mindfulness via 
kliniskt arbete, beskriver mindfulness med referens till klinisk metod. Respondenter med ett 
buddhistiskt förflutet, refererar både till klinisk och buddhistisk metod. För respondenter med 
en lång erfarenhet av mindfulness verkar en mer personligt djupgående erfarenhet innebära att 
mindfulness beskrivs i termer av andlighet eller som en livsstil. Något som skulle kunna 
förklaras av att en fördjupning av mindfulness ofta ägt rum i en buddhistisk tradition. Detta 
betyder inte nödvändigtvis att buddhistisk tradition är en förutsättning för seriöst 
mindfulnessutövande. Däremot betyder det att flertalet terapeuter med lång egen erfarenhet av 
mindfulnessutövning av nödvändighet och till största delen har införskaffat den inom 
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traditioner som sedan länge erbjudit befintliga metoder. Och att nuvarande klinisk beskrivning 
och tillämpning av mindfulness följaktligen är influerad av buddhistiskt präglade terapeuter.  
 
Något som är intressant att studera och konstatera är att dessa variationer, hur disparata de än 
kan förefalla vid en första anblick, ändå inryms i den sammantagna mängd definitioner och 
operationaliseringar som återfinns i klinisk behandling. Om samma variationer skulle ställas 
mot en fond av buddhistisk psykologi och metodbeskrivning är det tveksamt om samma 
generösa ramar skulle kunna erbjudas. Vilket också är ett skäl att Baer (2003), Brown et al. 
(2007) och Kabat Zinn (2003) adresserar svårigheter med att vetenskap och klinisk 
tillämpning manifesteras på skilda vis varav vissa framstår som mer eller mindre avvikande 
från buddhistisk teori och metod. 
 
2. Mindfulness i klinisk behandling 
 
2.1 Mindfulness för terapeuten. 
I mindfulness i klinisk behandling kan alla tre faktorer, psykoterapeutisk inriktning, klientens 
problematik och egen erfarenhet av mindfulness relateras till resultatet. Av naturliga skäl är 
just faktorn klientens problematik inte aktuell någon annanstans i resultatet än i klinisk 
behandling - i kontakt med klienter. Men vad det gäller denna faktors betydelse för just 
mindfulness för terapeuten, verkar den komma till uttryck då terapeuten bedömer klientens 
problem som så svåra eller sinnestillståndet så ”opassande”, att en mindfulnessintervention 
för klienten inte är ett alternativ.  Att terapeuten då väljer ett eget utövande av dessa skäl. Nu 
är det inte så långsökt om man relaterar detta till faktorerna psykoterapeutisk inriktning och 
egen erfarenhet. De respondenter som framhåller detta arbetssätt verkar vara de som helt eller 
delvis utgår ifrån en psykodynamisk metod och har lång egen erfarenhet av mindfulness. 
Detta tyder på att mindfulness för terapeuten fungerar bra att inrymma i den psykodynamiska 
metoden och att de med en längre egen erfarenhet av mindfulness väljer att använda sig av 
den i terapirummet. Ett resultat som går i linje med Safran (2003) och att mindfulness med 
fördel kan inrymmas i och i vissa fall kan ses som en förutsättning för psykodynamisk 
behandling. Om det nu förhåller sig så, att mindfulness för terapeuten kräver en längre 
erfarenhet av mindfulness, skulle detta kunna härledas till bristen på en allmänt vedertagen 
metodologisk integrering med eller manualisering av mindfulness i psykodynamisk 
behandling. Men man finner också stöd för att denna sorts utövning är en relativt avancerad 
uppgift som visar sig tar ett flertal år av regelbunden och tidvis intensiv utövning att tillägna 
sig (Gunaratana, 2002), i synnerhet förmågan till självfokuserad uppmärksamhet, att med 
adaptivt resultat observera såväl interna som externa stimuli (Baer, 2007).  
 
Att så få av respondenterna med en kognitiv eller beteendeterapeutisk inriktning uttryckligen 
använder sig av mindfulness för terapeuten i behandling kan möjligen förklaras utifrån det 
sätt mindfulness integrerats i kognitiva och beteendeterapeutiska metoder. Visserligen betonas 
terapeutens egen utövning men fokus för behandling ligger på mindfulness som intervention 
för klienten och ofta utifrån vetenskapligt prövade behandlingar som program och manualer. 
Det är respondenter med lång egen erfarenhet av mindfulness i kombination med en kognitiv 
och beteendepsykoterapeutisk inriktning som framhåller vikten av den egna utövningen i 
behandling. Något som skulle kunna betyda att ju högre grad av egen erfarenhet av 
mindfulness desto större inflytande över val och tillämpning av metod. Ett resultat som talar 
för att mindfulness i viss mån transcenderar psykoterapeutisk inriktning.  
 
Att som respondenterna i mindfulness för terapeuten, fokusera sin uppmärksamma närvaro på 
egna upplevelser och den egna närvaron i terapirummet kan på ett direkt sätt kopplas samman 
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med det som på engelska kallas ”common factors”. Common factors beräknas utgöra upp till 
30% av faktorer som är avgörande för positiva terapiresultat (Germer et al., 2005). 
Terapeutens egen mindfulnessutövning har visat sig vara ett sätt att utveckla kvaliteter som 
klienter framhåller som önskvärda såsom empati, värme, förståelse och acceptans och för 
utvecklingen av en stark terapeutisk allians (Brown & Ryan, 2003, Safran, 2003).  
 
2.2 Mindfulness i relation till klienten 
Respondenternas beskrivningar av mindfulness för terapeuten gäller i flera avseenden också 
för mindfulness i relation till klienten. Det som tillkommer i detta arbetssätt är att fokus så att 
säga ”flyttar ut” från terapeuten och placeras i rummet mellan terapeut och klient. Denna 
utövning inkluderar en ytterligare ”dimension” av uppmärksam närvaro på både inre och yttre 
stimuli samt relationella aspekter av den psykoterapeutiska relationen. För övrigt verkar 
resultatet peka mot samma slutsatser som i mindfulness för terapeuten. Det vill säga att man 
kan anta en koppling mellan psykoterapeutisk inriktning och lång egen erfarenhet av 
mindfulness både när det gäller psykodynamisk och beteendeterapeutisk metod. Något som 
återigen leder till en diskussion om terapeutens egen utövning. Att Kabat Zinn (2003) och 
MBSR ställer jämförelsevis höga krav på terapeuters egen utövning för certifiering grundar 
sig bland annat på att mindfulness i relation till klienten inkluderas i arbetet med klienter i 
behandling (Kabat Zinn, 2003). 
 
En viktig del av mindfulness i relation till klienten, och som respondenter ofta återkommer 
till, är affekttolerans, terapeutens förmåga att hantera känslomässiga upplevelser och inte 
reagera oöverlagt och impulsivt i relation till klienten. Affekttolerans inbegriper ett flertal 
aspekter av mindfulnessutövning, bland annat exponering för inre och yttre stimuli. Detta är 
något som DBT tillmäter stor betydelse, för såväl klienter som terapeuter (Linehan, 2006, 
refererat av Baer, 2006). Germer et al., (2005) menar att det är lätt att man tolkar ordet 
”tolerera” som att med hårt knutna nävar stå ut med sina upplevelser. Men i mindfulness är 
det snarare det motsatta. Affekttolerans eller emotionell reglering adresserar visserligen en 
direkt exponering för inre och/eller yttre stimuli men betonar sättet eller förmågan att möta, 
”stanna kvar” i och hantera känslor, tankar och sensationer genom att betrakta dem ”så som 
de är”, utan att värdera och med acceptans (Kabat Zinn, 2003).  
 
Ett flertal respondenter påtalar vikten av att som terapeut ”leva som man lär” och att ”föregå 
med gott exempel”. Begreppet modellinlärning, att agera som förebild för klienten, som ofta 
används i beteendeterapeutisk psykoterapi, överlappar i viss utsträckning begreppet 
”embodyment” som ofta används i buddhistisk terminologi.  Det som eventuellt skiljer dem åt 
är graden av förkroppsligande och egen erfarenhet som förutsättning för att förmedla kunskap 
(Kabat Zinn, 2003). På så vis ligger den buddhistiska utgångspunkten för modellinlärning 
närmare en ”verklig” än en ”symbolisk” förebild (Kåver, 2006). 
 
2.3 Mindfulness som intervention för klienten 
Vid ett första påseende verkade variationerna i mindfulness för klienten bero på vilka olika 
metoder som användes. Men vid en närmare analys visade det sig snarare vara själva 
tillämpningen av några få metoder som varierade, vilket kan vara av värde att skilja på. Att 
själva grundmetoderna var få till antalet skulle kunna förklaras av att man i de flesta fall 
introducerar klienter till grundläggande övningar. På en basal nivå sammanfaller och 
överlappar ett stort antal metoder (Goleman, 1977; Germer et al., 2005). I synnerhet de som 
respondenterna i denna studie använder i klinisk behandling. Dessa metoder utgår generellt 
sett från ett gemensamt ursprung i buddhistisk tradition. Så vare sig respondenten hämtat 
interventionen från egen utövning inom exempelvis Vipassana eller Zen eller utgår från 
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manualer som MBSR eller MBCT (som är baserade på Vipassanametod), finner man stora 
metodologiska likheter. Detta innebär att terapeutens egen erfarenhet av utövning kanske har 
betydelse för val av specifik metod men inte nödvändigtvis för den nivå man använder dem 
på. Den avgörs då snarare av omständigheten att klienten är ”nybörjare”. 
 
Vid en sammanlänkning av faktorerna egen erfarenhet av mindfulness och psykoterapeutisk 
inriktning, framstår den egna erfarenhetens betydelse för de beteendeterapeutiska 
respondenternas val av metod och sätt att tillämpa den, som förhållandevis liten. Man skulle 
möjligen kunna förstå detta som att manualiserad och programintegrerad mindfulnessmetod är 
styrande (väljer metod åt terapeuten) och inte förutsätter egen erfarenhet av 
mindfulnessutövning, även om man betonar värdet av den. Att det, lite enkelt uttryckt, funkar 
ändå. Man kan kanske hävda att manualbaserad metod inte explicit kräver en regelbunden 
egen utövning av mindfulness och meditation för att kunna administreras. Det återstår 
naturligtvis för den enskilde terapeuten att ”blåsa liv” i manualen men möjligen kan denna bli 
en alltför likställd del av psykoterapeutisk metod, varvid mindfulness förlorar sin unika 
kvalitet och potential som en metod för genomgripande psykologisk transformation 
(Gunaratana, 2002, Kabat Zinn, 2003). I de fall terapeuten saknar en mer gedigen egen 
erfarenhet av mindfulnessutövning men ändå framgångsrikt administrerar manualbaserad 
metod, kan man fundera över om detta bitvis kan kompenseras av exempelvis ett gediget 
intresse för mindfulness, en utbildning i och en vana av att administrera manualbaserad 
metod, en uppdaterad vägledning av forskningsresultat (för hur aspekter av mindfulness kan 
eller bör betonas i behandling) och en välutvecklad psykoterapeutisk kompetens. Att 
kompensera på detta vis behöver naturligtvis inte betyda att terapin minskar i värde. Vad som 
adresseras här är att det mot en fond av traditionell buddhistisk tradition föreligger en risk att 
unika egenskaper som utmärker mindfulness såsom en djupt transformerande väg till ökad 
visdom, medkänsla och mening som helhet går förlorade, förblir outforskade eller reducerade 
till en teknik jämte andra (Baer, 2003, Kabat Zinn, 2003). 
 
Resultatet pekar mot ett flertal variationer i tillämpning men, vid en närmare granskning, av 
förhållandevis små skillnader i nivå. En första uppenbar förklaring skulle kunna vara att 
respondenterna inte getts tillfälle att ingående beskriva skiftande nivåer av mindfulness. 
Något som förefaller ganska troligt med tanke på att manualiserade behandlingar förutsätter 
intensiv utövning med ”högre” nivåer som utvecklas över tid. En annan förklaring kan vara att 
en förhållandevis liten andel av samtliga respondenter arbetar med mindfulness metodiskt 
över tid eller att klienterna inte genomför hemuppgifter, med påföljden att mer avancerade 
nivåer uteblir. Eller att terapeuter saknar redskap för att nivåbestämma 
mindfulnessutövningen hos en individuell klient. Respondenter framhåller också de 
förhållandevis snabba resultaten av mindfulnessutövning. Det snabba utfallet skulle kunna 
bidra till att en grundläggande administrering av mindfulness bibehålls och inte utvecklas 
vidare, varför variationerna i nivå fortfar att vara små.  
 
När mindfulness som intervention för klienten däremot administreras över tid kommer också 
nivå av utövning att variera. Och detta framkommer också till viss del i studien. Detta 
förutsätter emellertid klientens motivation för hemuppgifter samt aktiverar troligen 
terapeutens erfarenhet i högre utsträckning, vilket i sin tur ställer högre krav på dennes egen 
mindfulnessutövning. Att klienter tenderar att göra sina hemuppgifter när de är engagerade i 
programbaserad utövning (Linehan 1993, refererat av Baer, 2003) innebär naturligtvis ökade 
chanser att höja nivån på sin mindfulness och nå ett ökat välbefinnande (Brown & Ryan, 
2003). Det finns därför anledning att tro att högre nivåer av mindfulness är självförstärkande 
och att den traditionella buddhistiska formen för utövande i grupp kan försvaras. 
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Varför är diskussionen om nivå viktig? Diskussionen om nivå av mindfulness kan betyda ett 
resonemang kring det som såväl traditionell buddhistisk utövning som modern 
psykoterapiforskning framhåller som en förutsättning för att uppnå en personlig och 
psykologisk transformation (Kabat Zinn, 2003). Eftersom mindfulnessutövning, i form av 
formell, sittande meditation, är kumulativ, skulle man kunna man hävda att mindfulness över 
tid ger högre grad (eller nivå) av medvetenhet som i sin tur ger positivt utfall för den psykiska 
hälsan (Brown & Ryan, 2003; Baer, 2007). Men att börja meditera innebär inte att man direkt 
kommer att må bättre. Baer et al., (2007) har i en studie jämfört erfarna meditatörer med tre 
icke-mediterande grupper av befolkningen som sattes att meditera. Resultatet visade på en 
förhöjd uppmärksamhet på inre och yttre stimuli för erfarna meditationsutövare som var 
negativt korrelerat till psykologiska symtom och positivt korrelerat till välmående, det vill 
säga adaptivt. För icke-mediterande deltagare var resultatet antingen att det saknade 
signifikans eller det rakt motsatta, alltså maladaptivt. Vid sidan av alla de faktorer som styrker 
fördelarna med mindfulness, framhålls alltså en viktig aspekt av mindfulness för den 
nyinvigde; potentiellt förhöjd ångest på grund av ökad exponering för inre och yttre stimuli.   
 
Endast ett par respondenter i studien påtalar en betydelsefull men ofta förbisedd aspekt kring 
relationen mellan nivå av utövning och aversiva konsekvenser. Något som traditionell 
buddhistisk utövning hanterat under lång tid (Melbourne Academic Mindfulness Group, 
2006). Att så få respondenter påtalar baksidan av intensiv meditationsutövning kan troligen ha 
flera orsaker. Inte minst att frågeställningarna och intervjuguiden underlät att lyfta fram denna 
fråga. En annan möjlig förklaring är att de positiva aspekterna av mindfulnessutövning för det 
stora flertalet är dominerande i relation till de negativa och att fokus för forskningsstudier är 
förlagt till positiva utfall. Kanske även att ett flertal mindfulnessinterventioner är av 
individuell karaktär och administreras som informell mindfulness i vardagen, vilket troligen 
inte utlöser negativ respons i samma utsträckning som intensiv, formell utövning. Men inte 
utan anledning känns det angeläget att denna fråga får en plats i den allmänna diskussionen 
kring behandling med mindfulness, inte minst i relation till vilken metod som lämpar sig för 
vilken problematik och till vikten av terapeutens egen erfarenhet, i synnerhet i relation till 
metoder med mer intensiv utövning.  
 
Om man återgår till diskussionen om vilken nivå av mindfulness som kan befrämja en 
hälsosam utveckling, refererar Brown & Ryan (2007) till Nyanaponika (1996) och traditionell 
buddhistisk mindfulnessutövning. Här framhålls vikten av ”non-superficiality” (ung. icke-
ytlighet) eller i sin positiva form ”thoroughness” (ung. grundlighet, genomgripande, 
fulländning). Thoroughness framhålls som en förutsättning för att utveckla mindfulness på 
rätt sätt och för att nå mental klarhet och insikt i mentala processer och undvika en ytlig, 
ofullständig och felaktig perception. Vår ”vardagsnivå” av rudimentär uppmärksamhet ger oss 
inte tillförlitlig information på så sätt att intrycken på denna nivå silas genom ett ”filter” av 
subjektivitet, önsketänkande, värderingar och känslomässig påverkan. På denna nivå upplever 
man också att fenomen (tingen, egot/självet eller en själ) äger en subjektiv och oföränderlig, 
inre natur. En högre nivå eller grad av uppmärksamhet innebär en gradvis ökande rätt 
mindfulness (samma-sati). Den kallas rätt eftersom den är fri från feltolkningar, utgör en 
grund för ”rätt förståelse” som kan ge ökad frihet från psykologiskt lidande. En väsentlig del i 
denna utövning är förmågan att förstå existensens tre karaktäristika eller signalement; alltings 
föränderlighet (anicca) det egna lidandet/otillfredsställelse (dukkha) och icke-själv (anatta) i 
relation till frihet från betingad existens (nirvana). Inte långt ifrån den definition som är 
signaturen för mindfulnessutövning i klinisk behandling; ett decentraliserat perspektiv som 
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betraktar inre och yttre stimuli som övergående fenomen för att uppnå ökad psykologisk 
flexibilitet och ett förändrat förhållningssätt till och frihet från betingat lidande. 
 
Detta kan väcka frågor kring vad det kan tänkas innebära att terapeutens egen utövning eller 
klienternas utövning över tid uteblir? Kan en för ”låg” nivå av mindfulness i behandling 
innebära en risk för uteblivet behandlingsutfall eller en effekt som inte blir varaktig över tid 
(Kabat Zinn, 2003)? Vad händer om väsentliga aspekter av terapeutens utövning som kan 
härledas till högre nivåer av mindfulness, såsom förmåga till acceptans, ett decentraliserat 
perspektiv, affekttolerans, att agera som förebild samt guidning under svåra omständigheter 
uteblir hos terapeuten?  
 
Detta kan förefalla som ett mycket centralt tema mot bakgrund av traditionell utövning. Men i 
ett kliniskt perspektiv verkar det finnas flera sätt att se på denna fråga som kan vara värda att 
beakta. För kanske äger detta resonemang inte en allmän giltighet, utan har skilda klangdjup 
beroende på vilken metod man adresserar. I synnerhet som ett flertal mindfulnessbaserade 
behandlingsmetoder såsom DBT och ACT fokuserar på att utveckla särskilda aspekter av 
mindfulness men inte på formell mindfulnessutövning över tid men ändå uppvisar goda 
behandlingsresultat. Man behöver troligen adressera metoderna var och en för sig och i 
relation till den psykoterapeutiska inriktningen, till klientens problematik, till behandlingens 
målsättning och på ett mer nyanserat sätt för att frågorna ska leda till konstruktiva svar. 
 
3. Syftet med mindfulness 
 
3.1. Privat och kliniskt 
Det faktum att mindfulness betraktas som en andlig väg av flera respondenter kan troligen 
förklara hur betydelsefull mindfulness är för den enskilde samt hur mycket tid man ägnar åt 
egen utövning. Andlighet i en vidare bemärkelse handlar oftast om något meningsfullt bortom 
det påtagliga i livet såsom värderingar, Gud, en livskraft, mellanmänsklig kontakt eller kanske 
en känsla av transcendens (Germer et al., 2005). Buddhismen föreslår en alternativ ingång till 
andlighet, att det vi söker är mitt framför näsan på oss, mitt i vardagen. Den andliga 
upplevelsen i denna bemärkelse utgår ifrån förmågan att helt och fullt omfamna varje stund 
(Kabat Zinn, 2005) och utmärks av den upplevelsebaserade skillnaden mellan iakttagaren och 
det iakttagna (Deikman, 1982). Denna skillnad menar också Hayes, Strosahl et al., (1999) är 
källan till distinktionen mellan andligt och materiellt. En distinktion som tydliggörs genom 
den etymologiska betydelsen av andlighet som okroppslig, immateriell, distinkt från något 
fysiskt och bortom objekt och kontrasteras av betydelsen för materia som något substantiellt, 
ett objekt, en perception, en tanke eller kunskap. Andlighet blir, i detta perspektiv, en 
personlig händelse som, liksom upplevelsen av ett observationssjälv, inte kan upplevas som 
ett ting eller ett objekt (anatta). Man kan alltså vara medveten om alltings gränser förutom sitt 
eget medvetande. Och det är själva perspektivtagandet som är den avgörande utgångspunkten 
för en andlig upplevelse. Detta perspektiv med ”här och nu” som utgångspunkt, står ohotad av 
medvetandeinnehåll (känslor, tankar, förnimmelser) och kan upplevas utan definierbara 
gränser (anicca). 
 
3.2 Verksamma faktorer. 
Respondenterna samlas kring ett antal verksamma faktorer. Vid ett närmare betraktande kan 
man se att vissa är mer centrala och till och med existerar som en förutsättning för andra. 
Acceptans är ett sådant centralt begrepp, såväl för respondenterna som för mindfulness i 
övrigt.  
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Den etymologiska betydelsen av det latinska accipere är att ta emot eller ta det som ges. I 
psykologiska termer ”att aktivt ta till sig en företeelse eller situation” (Hayes, Strosahl et al., 
1999). Något som blir tydligt om man ställer acceptans mot dess motsats, ett undvikande av 
oönskade upplevelser eller förnimmelser. Buddhistisk teori beskriver acceptans som ett flertal 
komponenter som interagerar i ett tillstånd av uppmärksam och medveten närvaro såsom 
öppenhet, medkänsla och icke-värderande. (Germer et al., 2005). Av dessa delaspekter 
framhålls medkänslan som den viktigaste komponenten för att resultatet ska bli adaptivt och 
konstruktivt och, vilket anses mycket viktigt i sammanhanget, inte förväxlas med en slags 
resignation (Brach, 2003). Radikal acceptans är ett begrepp som inom den buddhistiska 
psykoterapin framhåller acceptans och medkänsla som två oskiljaktiga komponenter. 
Mindfulnessaspekten är den del av acceptansen som ”ser klart” i relation till inre och yttre 
upplevelser, medkänslan det som relaterar till det upplevda med varsamhet och 
omsorgsfullhet (Brach, 2003). Radikal acceptans erbjuder möjligheten att medvetandegöra 
hur ett betingat sinne (mind) vanemässigt försöker kontrollera eller undvika, döma eller 
utvärdera inre och yttre stimuli vilket resulterar i en fortsatt okunnighet och en bibehållen 
cirkel av lidande eller otillfredsställelse. Medkänsla är inom buddhistisk teori och praktik ett 
av de alkemiska redskap som används för varaktig transformation av destruktiva 
sinnestillstånd. Utifrån den grundläggande betydelse som acceptans har, både för traditionell 
utövning och klinisk behandling, kan man förstå varför respondenterna särskilt framhåller 
denna del av mindfulnessbaserad behandling som verkningsfull. 
 
Acceptans är en förutsättning för exponering. Germer et al. (2005) framhåller exponering som 
en central komponent i behandling, såväl inom psykoterapi som behandling med mindfulness. 
Men att dessa innebär olika saker. I den psykodynamiska modellen lägger man generellt sett 
fokus för exponering på att lyfta fram och tala kring känslor, tankar och minnen som undviks 
på grund av obehag eller skam och på så vis är en form av implicit, interoceptiv exponering i 
syfte att släppa neurotiska försvar. Exponering i beteendeterapi innebär främst att avstå från 
att agera på flyktimpulser och en önskan att kontrollera sina upplevelser. Vad som särskiljer 
exponering i behandling med mindfulness, är betoningen på uppmärksam och medveten 
närvaro som förutsättning för förändring. Exponering i relation till acceptans är en radikal 
företeelse såtillvida att den strävar efter att se verkligheten precis så som den är, bortom 
personlig och begreppslig tolkning. Att man inte ska förklara upplevda fenomen, inte heller 
förändra dem medvetet i stunden, inte se dem i en särskild kontext och inte skilt från sig själv. 
Exponering i denna bemärkelse innebär att helt fokuserad och närvarande stå öga mot öga 
med de tankar, känslor eller andra upplevelser man har i stunden, utan att undvika 
(Gunaratana, 2002).  
 
Flera respondenter framhåller en annan mycket central verksam faktor, förmågan att utveckla 
ett alternativt förhållningssätt till sitt ”själv” och till sina upplevelser. Där psykoterapeutisk 
behandling gör en ansats att hjälpa individen att utveckla ett individuerat, hälsosamt själv 
menar man i ett buddhistiskt perspektiv att flertalet sätt att etablera ett stabilt själv, 
självkänsla, självförtroende och liknande, i sig självt är en patologi och ett missförstånd och 
själva det problem som mindfulness adresserar (Germer et al., 2005). Hayes, Strosahl et al., 
(1999) framhåller mindfulness som en utgångspunkt för och ett alternativt sätt att förhålla sig 
till upplevelsen av ett ”själv” som avviker från traditionell psykoterapi. Centralt för detta 
perspektiv är att skilja mellan medvetande och medvetandeinnehåll, att uppleva sitt ”själv” 
utan att identifiera sig med tankar, minnen, känslor annat som uppstår i medvetandet 
(Deikman, 1982). Det observerande självet är själva medvetenheten om de pågående 
personliga upplevelserna eller, med behavioristisk terminologi ”att respondera på sin egen 
respons” eller att ”se att man ser” (Hayes, Strosahl et al., 1999). Och vår innersta känsla av att 
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finnas till – upplevelsen av ”jag” – står att finnas i medvetandet själv, inte i dess innehåll 
(Deikman, 1982). Men med allt medvetandeinnehåll borttaget, vad återstår som kan definiera 
denna upplevelse? Hayes, Strosahl et al., (1999) menar att detta är den utgångspunkt som 
leder till en distinktion mellan andligt och materiellt. 
 
4. Upplevelse av mindfulness 
Antagandet som löper som en röd tråd genom forskning i allmänhet och denna studie i 
synnerhet, är att terapeutens egen erfarenhet av mindfulness är en av förutsättningarna för att 
framgångsrikt administrera mindfulness för sina klienter. Något som i viss mån kan 
problematiseras. Inte minst eftersom kraven på terapeutens förförståelse varierar så väsentligt 
i de olika metoder som representeras i studien. Man kan undra ifall ett mer begränsat 
perspektiv i vissa anseenden till och med kan vara att föredra. Ett mer avgränsat, konkret 
applicerbart syfte kan möjligen bli mer effektivt i förhållande till en del psykoterapeutiska 
metoder och till klientens mål med behandlingen. Kanske också bidra till terapeutens 
öppenhet inför evidensbaserad behandling med vetenskaplig förklaringsgrund. Kanske det 
också minskar risken för en sammanblandning mellan specifikt kliniska och buddhistiska 
principer. Detta tangerar ett stort och tämligen känsligt ämne, nämligen det om valideringen 
av själva terapeuten i relation till mindfulness som metod. Men troligt är att diskussionen om 
erfarenhetens betydelse är i behov av att man i nuläget adresserar varje metod för sig. Inte 
minst eftersom de inbegriper så pass varierande teori, metod och formella krav på terapeutens 
utövning.  
 
5. Förslag till framtida forskning 
Föreliggande studie kan förhoppningsvis utgöra ett underlag för vidare studier. Förslagsvis på 
områden som undersöker hur mindfulnessmetoder och interventioner går att inrymma i 
existerande vetenskapliga definitioner, operationaliseringar och metodbeskrivningar eller hur 
mindfulness i psykoterapi skiljer sig från mindfulness i buddhistisk tradition. Denna studie 
skulle även lämpa sig väl som underlag för en mer djupgående studie av hur mindfulness 
används inom psykodynamisk/psykoanalytisk tradition. Särskilt som det framkommer att 
terapeuter med denna inriktning är mycket aktiv men officiellt verkar utgöra en 
ouppmärksammad del av mindfulness i klinisk behandling. Man kan också tänka sig att 
undersöka betydelsen av terapeutens egen mindfulnessutövning i terapirummet oavsett 
psykoterapeutisk inriktning. 
 
 

AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Mot bakgrund av de variationer som framkommit i denna studie kan man återknyta till den 
inledande forskningsdebatten (Baer, 2003; Hayes & Wilson, 2003; Brown et al., 2007). Man 
kan fråga sig vad man i dagligt tal menar när man refererar till mindfulness som om det vore 
ett enhetligt begrepp i klinisk behandling. Är det ens möjligt att under rådande omständigheter 
tala om mindfulness utan att referera till en särskild definition och operationalisering? 
Mindfulness riskerar möjligen att bli alltmer obegripligt och svårfångat. Kanske det också kan 
förlora de unika egenskaper som i förstone gjort det till det behandlingsalternativ det är idag. 
Frågan är hur mindfulness som sekulär företeelse ska finna en gemensam referensram.  Hur 
kan man ”bevara barnet men slänga badvattnet” i meningen att verka för en fortsatt 
vetenskaplig förankring av mindfulness utan att förbise essentiella faktorer som utvecklats 
och bevarats i en annorlunda kultur och tradition? 
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Troligt är att det visar sig nödvändigt att, som Brown et al., (2007) framhåller, försöka förstå 
mindfulness som en medvetandekvalitet med ett eget uttryck. Att, för att utarbeta en 
gemensam utgångspunkt eller plattform, frikoppla mindfulness från klinisk effektforskning 
(Baer, 2003; Hayes & Wilson, 2003; Brown et al., 2007) och därmed också från specifik 
psykoterapeutisk inriktning och redan definierade begrepp. Att Baer (2003), Brown et al. 
(2007) och Kabat Zinn (2003) framhåller värdet av att återknyta mindfulness till buddhistisk 
teori och empiri, ligger i linje med en sådan utveckling. Inte minst eftersom den buddhistiska 
teorin och empirin utmärks av en självständighet i förhållande till existerande 
psykoterapeutiska teorier och skolbildningar. Men det är svårt att säga hur en sådan 
utveckling skulle se ut. Möjligen skulle ett mer djupgående beaktande av buddhistisk teori 
och empiri kunna avgränsa respektive expandera gränserna för vad som i förlängningen skulle 
kunna definieras som mindfulness i klinisk behandling. En expansion skulle kunna innebära 
att ett större antal aspekter av mindfulness uppmärksammas, såsom utveckling av medkänsla, 
insikt och visdom (Baer, 2007) men att en allmän definition av begreppet stramas åt, 
avgränsas. En sådan avgränsning skulle kunna gälla de variationer av mindfulness som för 
närvarande inryms inom rådande begreppsdefinition, men som troligen långt bättre skulle 
kunna förklaras med ett alternativt begrepp eller som del av en befintlig psykoterapeutisk 
metod. På så sätt skulle det råda en större samling kring vad som kan tillskrivas begreppet 
mindfulness och vad som hellre bör definieras utifrån en annan kontext.  
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MINDFULNESS I KLINISKT ARBETE 
en förfrågan om deltagande i intervjuundersökning  

 
 
Mindfulness som begrepp och metod har under de senaste åren blivit allt vanligare. 
Man finner idag resonemang kring mindfulness i allt från gratis- och kvällstidningar till 
självhjälpsböcker och kliniskt inriktad litteratur. Även inom behandling finns ett flertal sätt att 
arbeta med mindfulness, både som en integrerad del i nyare terapimetoder och som ett 
komplement till redan etablerade behandlingsformer. Man kan nog därför tänka sig att både 
sättet att se på och använda sig av mindfulness varierar. Det går nog även att anta att det 
skiljer sig åt beroende på vilken psykoterapeutisk tradition man utgår ifrån.  
 
Jag heter Petra Wetterholm och planerar att genomföra en studie för att undersöka varierande 
sätt att betrakta och använda sig av mindfulness inom psykologisk behandling och 
psykoterapi. 
 
Jag söker av denna anledning ett antal psykologer/terapeuter/behandlare som inkluderar 
mindfulness i sitt kliniska arbete och som skulle vilja medverka i en intervju.  
 
Undersökningen sker inom ramen för min psykologexamensuppsats och är tänkt att 
genomföras i december 2007 och januari 2008. Själva intervjun är tänkt att omfatta ca 30-45 
minuter och plats kan väljas utifrån önskemål. Den spelas in på ljudband som efter 
bearbetning raderas. Den färdiga uppsatsen kommer att finnas arkiverad på Stockholms 
Universitet, Psykologiska Institutionen. Om intresse finns för att ta del av uppsatsen kan den 
erhållas av mig. 
 
Det skulle vara mycket värdefullt för mig om du som använder Mindfulness i din kliniska 
verksamhet skulle vilja medverka i denna studie genom att dela med dig av hur du arbetar.  
 
Vid anmälan eller om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig. Det går även bra 
att kontakta min handledare, Parvaneh Sharafi. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Petra Wetterholm 
 
Petra Wetterholm Parvaneh Sharafi Ph.D 
Tel: 070 730 49 34 Tel: 070 421 45 40 
E-post: petrawetterholm@hotmail.com E-post: psi@psychology.su.se
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INTERVJUPLAN  
 
1. BAKGRUND (Besvaras via e-mail) 
 
Sociodemografiska frågor  
 

• Ålder  
• Kön  
• Yrkestitel /Befattning  
• Utbildning 
• Antal år som yrkesverksam  
• Arbetsområde( ex. barn- vuxna-  organisation- rehabilitering- korta eller långa 

kontakter) 
• Anställd? Privatpraktiserande? Annat?  
• Psykoterapeutisk metod/inriktning (KBT, Psykodynamisk, annan?) 

 
  Terapeutens erfarenhet av mindfulness 
 

• Hur (och ungefär när) kom du i kontakt med mindfulness?  
• Hur länge du har använt dig av mindfulness i ditt arbete? 

 
 

INTERVJU 
 
 

2. MINDFULNESS SOM BEGREPP 
 

• Hur skulle du beskriva mindfulness(för dina klienter)? 
 

Om respondenten behöver ledning: 
  

Ursprung: var det kommer ifrån 
Vad begreppet mindfulness innebär   
Metod/Operationalisering: vad man gör när man utövar mindfulness  

 
3. MINDFULNESS I KLINISK BEHANDLING 

 
Introduktion: Det finns ett flertal olika sätt att arbeta med mindfulness. 
 

• Vad har du för utgångspunkt för arbetet med mindfulness i klinisk behandling? 
 
Om respondenten behöver ledning:  

Mindfulness för dig själv som terapeut i relation till klienten? 
Mindfulness som självständig intervention för klienten (enbart mindfulness - tydligt separat del 
av behandlingen)? 
Mindfulness som kompletterande metod för klienten (som en av flera strategier)?  
Mindfulness som en integrerad del av terapimetoden för klienten? 

 
• Använder du dig av en särskild metod (eller använder du mindfulness på något annat 

sätt)? 
 
Om respondenten behöver ledning: 

 1
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Traditionell buddhistisk metod (t ex Vipassana, Zen, Tibetansk)  
Sekulariserad metod (såsom exempelvis MBSR)  
Kompletterande metod - till exempelvis i KBT-behandling  
Integrerad i terapimetoder; t ex DBT, MBCT för depression, ACT  
Skräddarsydd/Individuellt anpassad intervention såsom visualisering, guidad meditation osv. 
Annat?  

 
• Kan du konkret beskriva vad du gör och hur det går till? 

 
Om respondenten behöver ledning: 

Sittande meditationsövning? Meditation/mindfulness i rörelse? Kroppsscanning? Övningar med 
tonvikt på förhållningssätt? Kognitivt fokus? Annat? 
Instruerar du mindfulness enskilt eller i grupp? 
Utövar du med klienten i terapirummet? 
Ger du hemuppgifter? 
Hur mycket av den sammantagna terapitiden använder du dig av mindfulness? 
Hur lång tid tar övningarna/tillfälle? 
Utvecklas övningarna över tid – avseende exempelvis fokus, intensitet, duration? 

 
• Med vilken klientproblematik använder du mindfulness? Med vilka undviker du att 

använda mindfulness? 
 

 
4. SYFTET MED MINDFULNESS 

 
• Vad upplever du är syftet /målsättningen med mindfulness? 

 
• Vad upplever du är de verksamma faktorerna i behandling?  

 
 

5. UPPLEVELSE AV MINDFULNESS 
 

• Hur upplever du att det är att arbeta med mindfulness i klinisk behandling? 
 

• Skiljer sig din egen privata erfarenhet och upplevelse av mindfulness på något sätt 
från det du förmedlar till dina klienter? 

 
 
 

 2
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