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Abstrakt 
 
Under de senaste åren har mindfulness, ett tankesätt inspirerat av 
zenbuddismen, börjat utbreda sig i västvärlden. På svenska översätts 
ofta begreppet mindfulness till ”medveten närvaro”. Mindfulness kan 
beskrivas som en sorts livsåskådning med antaganden och 
värderingar om människan och världen. Sambandet mellan en 
persons livsåskådning och dennes hälsa har mer och mer börjat 
uppmärksammas. Mindfulness har man även börjat ta inspiration av 
inom arbetsterapin Syftet med studien var att undersöka hur några 
arbetsterapeuter i klinisk verksamhet arbetar med inspiration av, och 
resonerar kring, mindfulness. Fem kliniskt verksamma 
arbetsterapeuter, vilka alla låtit sig inspireras av mindfulness i sina 
arbetsterapeutiska interventioner, intervjuades. Resultatet visade att 
informanterna i studien har tagit till sig element av beteendeterapins 
mindfulnessbaserade behandlingsformer då de använder sig av 
övningar från denna disciplin. Det som skiljer sig från 
beteendeterapins arbetssätt är att arbetsterapeuterna i denna studie 
dessutom för in mindfulness i aktivitet. Detta sätt, på vilket de arbetar 
med mindfulness, kan vara unikt för just arbetsterapeuter. 
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       *** 

 

“Imagine there's no Heaven  

It's easy if you try  

No hell below us  

Above us only sky  

Imagine all the people  

Living for today  

 

Imagine there's no countries  

It isn't hard to do  

Nothing to kill or die for  

And no religion too  

Imagine all the people  

Living life in peace  

 

 Imagine no possessions  

I wonder if you can  

No need for greed or hunger  

A brotherhood of man  

Imagine all the people  

Sharing all the world  

 

You may say that I'm a dreamer  

But I'm not the only one  

I hope someday you'll join us  

And the world will live as one” 

- John Lennon 
       

*** 
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1. Inledning 
 

Under de senaste åren har mindfulness, ett tankesätt inspirerat av zenbuddismen, börjat växa i 

västvärlden (Arbetsterapeuten nr 03, 2007). På svenska översätts ofta begreppet mindfulness till 

”medveten närvaro”. Mindfulness kan beskrivas som en sorts livsåskådning. En livsåskådning är 

uppbyggd av antaganden och värderingar om människan och världen (Kallenberg & Larsson, 

2004). Sambandet mellan en persons livsåskådning och dennes hälsa har mer och mer börjat 

uppmärksammas. Detta ökade intresse kan vara en reaktion på att man längtar tillbaka till det 

naturliga och ursprungliga då vi nu lever i ett stressat samhälle. Ett samhälle som ofta driver 

människor till att gå in i livsstilar samt livsåskådningar vilka kan sluta i ohälsa (Kallenberg & 

Larsson, 2004 & Wilcock, 1999). Som ett svar på den stora efterfrågan av aktiviteter som berör 

vår livsåskådning, kan numera näst intill varje gym erbjuda yoga och på folkuniversiteten är 

meditationskurser vanliga. 

 

Då det generellt tycks finnas ett samband mellan livsåskådning och hälsa är det högst relevant att 

man inom vården och specifikt inom arbetsterapin tar till sig, och kritiskt prövar, de metoder som 

berör detta. I en artikel i tidskriften Arbetsterapeuten (2007) lyfts mindfulness fram som ett 

koncept som passar arbetsterapeuter bra då man i denna profession arbetar med helheten hos 

patienter. I den etiska koden för arbetsterapeuter anges att det ingår i yrkets uppgifter att ”vara 

öppen för och våga pröva nya behandlingsmetoder” (Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, 1997). 

Det finns dock inte mycket beskrivet kring hur mindfulness kan användas i arbetsterapi. Genom 

att lyfta fram några arbetsterapeuters erfarenheter av mindfulness och deras tankar kring varför 

det passar just i deras profession avser denna studie att bidra till en fortsatt breddning av 

arbetsterapin och dess arbetsmetoder.  

 

1.1 Livsåskådning och hälsa 

Kallenberg och Larsson (2004) har försökt beskriva orsakssambandet mellan livsåskådning och 

hälsa och i en figur illustrerat antagandet att livsåskådning och personlighet kan påverka hälsan i 

både positiv och negativ riktning (Figur 1). 
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Figur 1. Illustration av antagandet att livsåskådning och personlighet kan påverka hälsan med inspiration 

från Kallenberg och Larsson (2004). 

 

Beroende på vilken personlighet samt livsåskådning en person har, tolkar och hanterar denne 

situationer olika, vilket i sin tur väcker olika sorters känslor till liv. Dessa känslor har inverkan på 

de fysiologiska processerna (Kallenberg & Larsson, 2004) som i sin tur är kopplade till hur 

personens hälsa ter sig. 

 

En persons livsåskådning innefattar värderingar, teoretiska antaganden samt en grundläggande 

känsla inför tillvaron. Man kan se på sin tillvaro med optimism men även med pessimism 

(Kallenberg & Larsson, 2004). Enligt en teori utvecklad av den israeliske sociologen Aaron 

Antonovsky har personer som upplever en mening med sina liv bättre motståndskraft mot fysisk 

och psykisk sjukdom än personer som inte upplever denna mening. Att se på sin tillvaro som 

hanterlig, förståelig och meningsfull benämner Antonovsky som att man upplever en ”känsla av 

sammanhang”. Detta ger en resurser att hantera de vardagliga behov och problem som uppstår, 

vilket gör det lättare att anpassa sig till livets utmaningar och svåra omständigheter. Allt detta 

menar Antonovsky har en nära relation till hälsa (Antonovsky, 2005).   

 

1.2 Mindfulness som livsåskådning 

”Det som ligger bakom oss och det som ligger framför oss är småsaker jämfört med det som 

ligger inom oss.” – Oliver Wendell Holmes (Kabat-Zinn, 1997) 

 

Kabat-Zinn (1997), som ligger bakom banbrytande forskning kring mindfulness 

(Arbetsterapeuten nr 03, 2007) beskriver hur man med hjälp av mindfulness kan förfina sina 

perceptioner och sitt medvetande och därigenom sin livsåskådning. Kabat-Zinn (1997) framför 

vidare att utövande av mindfulness kan leda till en livsåskådning där man erhåller en stark känsla 

för sig själv och sin plats i världen. Detta uppnås genom att man lär sig att fånga ögonblicket och 

att ta tillvara på nuet.  

Livsåskådning, 
personlighet 

Tolkning, 
hantering känslor 

Kort- och långsiktiga 
reaktioner 
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En grundtanke inom detta synsätt är att man endast i nuet fullt ut kan leva, känna och förändras. 

Genom att istället låta det förgångna eller föreställningar om framtiden dominera kan man skapa 

omedvetna inre spänningar vilka i sin tur kan påverka hela livsåskådningen. Om en person fastnat 

i tankar om det förflutna eller framtiden och bryter detta mönster genom att istället rikta 

uppmärksamheten till nuet kan denne få kontakt med sig själv, sin ”innersta kärna”, och 

därigenom få en möjlighet att utvecklas som person (Kabat-Zinn, 1997).  

 

Mindfulness är en träning i att, här och nu, medvetandegöra och uppmärksamma både det som 

känns i kropp samt det som sker mentalt utan att man lägger en innebörd i vad som observeras 

(Walloch, 1998). På samma sätt kan man uppmärksamma omgivningen, som ljud och synintryck, 

utan att värdera det som tas in. Med detta menas att man inte bedömer det som observeras som 

bra eller dåligt, sant eller falskt, friskt eller sjukt, viktigt eller betydelselöst (Baer, 2003). På detta 

vis kan man lära sig uppleva negativa tankar och känslor som företeelser i psyket snarare än som 

en del av sig själv och ens personlighet (Hayes, Follette, Linehan 2004). Det kan upplevas som 

frigörande att inse att tankar endast är tankar och inte en del av en själv eller verkligheten (Kabat-

Zinn, 1997). Att vara medvetande i nuet innebär även att man inte försöker komma någon 

annanstans, eller längtar bort. Detta leder till ett ökat tålamod. Kabat-Zinn (1997) skriver att 

tålamod innebär att inse att saker och ting utvecklas i sin egen takt. Han beskriver vidare hur det 

inte brukar vara till hjälp att jäkta utan hur detta snarare kan vara plågsamt, både för en själv och 

för de i ens omgivning. Genom att välja tålamod istället för rastlöshet och otålighet väljer man ett 

alternativ som är en väsentlig del av mindfulness. Om man någon gång behöver skynda sig till 

något kan detta göras på ett tålmodigt och medvetet sätt, även om det går snabbt. Att vara 

tålmodig och icke-värderande gäller även i ens utövning av mindfulness. Om man är osäker på 

om man gör framsteg, eller om man börjar tröttna, är det viktigt att inse att detta inte är mindre 

värdefullt än att tycka att man gör framsteg. Ens syn på mindfulness ska vara att själva livet är en 

övning, inte att det är något som gång på gång ska tränas på för att resultat ska uppnås. Man 

behöver inte aktivt söka efter insikter, en ökad självkänsla eller ett lugn. Om man genom att ta 

varje ögonblick som det kommer, och med alla sinnen närvarar i detta, utan att försöka göra 

framsteg kommer dessa så småningom av sig själva i form av en ökad sinnesfrid (Kabat-Zinn, 

1997). 
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1.3 Livsåskådning i sjukvården 

Den svenska sjukvården har gått från att, vid mitten av 1900-talet, ha en reduktionistisk och 

mekanisk syn på människan till att idag vara mer holistisk. Denna holistiska syn innefattar bland 

annat en koppling mellan existentiella frågor, som livsåskådning, och hälsa. Det holistiska 

synsättet har även yttrat sig i att fler och fler alternativa behandlingsmetoder börjat accepteras 

inom den traditionella medicinen och sjukvården är mer öppen för metoder som inte hör till den 

traditionella västerländska vetenskapen (Kallenberg & Larsson, 2004).  

 

Buddhismens filosofi lyfter fram att det finns en psykosomatisk koppling till många sjukdomar 

och denna uppfattning har mer och mer börjat synas i den västerländska medicinen (Hughes & 

Keown, 1995). Under de senaste årtiondena har intresset för och användandet av alternativ 

medicin ökat. Studier visar att upp till 50 procent av befolkningen i det västerländska samhället 

provat någon form av alternativ behandling eller terapi (Mertz, 2007). En sådan behandling kan 

vara så kallad mental träning. Mental träning bygger ofta på meditationstekniker med 

österländskt ursprung. Kallenberg och Larsson (2004) beskriver olika användningsområden för 

mentala träningstekniker för personer som drabbats av sjukdom eller skada. Teknikerna kan 

användas för att påskynda läkeprocesser, förbättra förmågan att hantera smärta, förbättra 

motoriska färdigheter, förbättra förmågan att hantera stressupplevelser samt öka personers 

motivation att aktivt engagera sig i rehabiliteringen. Dessa effekter är dock beroende av faktorer 

som personlighet, relationen till terapeuten, antalet träningstillfällen och motivationen. 

(Kallenberg & Larsson, 2004). Walloch (1998) belyser en studie vilken uppvisat att mental 

träning i form av meditation leder till fysiologiska förändringar som sänkt blodtryck, lägre 

hjärtrytm, en ökning av blodtillförseln i hjärnan, en ökad frisläppning av endorfiner, en ökad 

avslappning i kroppen och ett allmänt ökat välbefinnande (Walloch, 1998). 

 

1.4 Livsåskådning i arbetsterapi 

Arbetsterapins filosofiska grundantagande är att människans upplevelse och förståelse av 

omvärlden förutsätter aktivitet och att hennes utveckling och hälsa är beroende av aktivitet. 

Människan kan påverka sin hälsa genom aktivitet och det är viktigt att ha en balans mellan 

aktivitet och vila. En dysfunktion kan uppstå i denna balans. Arbetsterapeutens uppgift är att 
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skapa förutsättningar för ett värdefullt liv åt individer som upplever en sådan obalans eller 

dysfunktion (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 1997; Wilcock 1999). 

 

En form av livsåskådning beskrivs i den arbetsterapeutiska modellen ”Canadian Model of Human 

Occupation” där man kallar denna dimension hos en människa för ”spirituality”. Detta kan på 

svenska översättas som andlighet. Spirituality definieras som en sorts känsla av mening vilken 

styr de vardagliga aktiviteterna utifrån en persons mål, värderingar och erfarenheter (Townsend, 

2002). Spirituality står även för ens förståelse av sig själv och sin plats i världen. Detta är en 

viktig aspekt att ta hänsyn till hos en person som har svårt att finna en mening i sitt liv efter att ha 

drabbats av ett funktionshinder alternativt av fysisk- eller psykisk sjukdom. Arbetsterapeuter kan 

använda sig av aktiviteter vilka berör en persons spirituality (Christiansen & Baum, 2005). 

Sådana aktiviteter upplevs ofta som meningsfulla, vilket i sin tur resulterar i att patienten 

upplever en känsla av sammanhang i vardagen (Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson 2001). 

Denna känsla av sammanhang kan öka eller minska beroende på vilken mening man får ut av 

sina dagliga aktiviteter (Christiansen & Baum, 2005). Aktiviteter som berör en persons 

spirituality och livsåskådning, som till exempel meditation, kan ordnas under kategorin rekreativa 

aktiviteter vilka karakteriseras av att vara avslappnande och energigivande (Persson, Erlandsson, 

Eklund & Iwarsson 2001). Dessa aktiviteter förknippas ofta med en avkoppling från sig själv 

samt tid och rum och kan gå under benämningen att bara vara. Sådana aktiviteter har i det 

västerländska samhället över lag haft låg status och därigenom kommit långt ner på 

prioriteringslistan. Istället har arbete haft hög status i den vuxna populationen och varit starkt 

bundet till ens identitet som människa. Man har över lag prioriterat de aktiviteter ur vilka man 

erhållit ett konkret värde i form av produkt eller resultat. (Persson, Erlandsson, Eklund & 

Iwarsson 2001). Dessa aktiviteter, där arbete ingår, kan gå under benämningen; aktivt görande. 

Vi som människor spenderar vår största tid i ett aktivt görande; både i det som är nödvändigt för 

vår överlevnad men även i form av fritidsaktiviteter. Dessa aktiviteter kan ge oss tillfredställelse, 

lugn och glädje vilket är positiva effekter man i arbetsterapi försökt uppnå genom att i behandling 

erbjuda meningsfulla aktiviteter. Men ett görande kan även ha negativa effekter då tyngdpunkten 

främst läggs på sådana aktiviteter. I dagens samhälle finns en utbredd obalans mellan vårt 

görande och vårt varande (Wilcock, 1999). Detta visar sig i den arbetande populationen som i allt 

mindre utsträckning ägnar sig åt rekreativa aktiviteter och istället lägger allt mer energi på sina 
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arbeten. Wilcock (1999) anser att vi som människor inte har en naturlig benägenhet att göra mer 

än vi orkar utan att det är dagens högteknologiska samhälle som driver oss till detta. Wilcock 

menar att detta är en livsstil som förstör både för vår egen hälsa och är ohållbar för vår planet. 

Görandet behöver balanseras upp av ett varande (Wilcock, 1999). 

 

Genom att inom arbetsterapin uppmärksamma rekreativa aktiviteter tar man här hänsyn till 

behovet av denna balans. Styrkan i dessa aktiviteter ligger i att man kan få ut ett självbelönande 

värde som inte bara är fokuserat på en produkt eller ett konkret resultat. Detta självbelönande 

värde handlar mer om att uppskatta aktivitetsprocessen och den avslappning och de reflektioner 

som den kan ge (Persson, Erlandsson, Eklund & Iwarsson 2001). Även Wilcock (1999) lyfter 

fram att man i arbetsterapi kan man få människor att känna mening genom att fokuserar på och 

att reflektera över sitt innersta. Genom att låta varandet få en plats kan människor stödjas i att 

förverkliga och förändra sig själva och på så sätt finna sin fulla potential (Wilcock, 1999). 

 

1.4 Mindfulness inom sjukvården 

Kabat-Zinn (1997) vill bredda den gängse definitionen kring meditation som ”andlig övning” till 

”medvetandeövning”. Genom att benämna mindfulness som andlig övning väcker man 

associationer till religion vilket inte har med sjukvården att göra (Kabat-Zinn, 1997). På de 

ställen där mindfulness används i sjukvården görs alltså detta på ett sätt vilket är frikopplat från 

dess rötter i den buddistiska religionen (Baer, 2003). 

 

Det senaste årtiondet har behandlingsmetoder som berör livsåskådning; värderingar, spiritualitet, 

meditation och fokusering på nuet förts in som ett nytt tillskott. Förr sågs dessa ämnen inte som 

viktiga alternativt att de inte ansågs tillhöra området alls. Dessa behandlingsstrategier är något 

mer experimentella och öppna än de gamla metoderna vilka kan ha mer direkta tillvägagångssätt. 

Mindfulness kan, då det används i beteendeterapin, främja ett avslöjande av inre upplevelser 

vilket i sin tur kan leda till en kognitiv förändring eller till en förändring av ens attityd gentemot 

sina tankar. Man kan öka sin självinsikt och uppnå ett tillstånd av avslappning (Hayes, Follette & 

Linehan 2004). 
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Det vanligaste användningsområdet av mindfulness är inom stresshantering där ett speciellt 

program, ”Mindfulness-based stress reduction”- MBSR, utarbetats. Detta program, som är 

utvecklat inom det beteendevetenskapliga området, går ut på att man i grupp lär ut och praktiserar 

mindfulness (Baer, 2003), bland annat med hjälp av fokusering på andningen. Studier har visat att 

genom att följa detta program kan personer med till exempel kronisk smärta, fibromyalgi, 

epilepsi, psoriasis, högt blodtryck och ångesttillstånd hjälpas. Patienter som behandlats med detta 

program säger sig uppleva en ökad livskvalitet, mindre smärta, bättre social förmåga, mindre oro 

och nedstämdhet (Carlson, Speca, Kamala, Patel & Goodey, 2003). 

 

En annan metod baserad på mindfulness är ”Mindfulness-based cognitive therapy”- MBCT. 

Denna används mot depression genom att man går in och försöker ändra på tankemönster (Baer, 

2003).  I en undersökning där patienter med svår depression under åtta veckor erhöll denna 

terapiform, speciellt designad för att förhindra återfall och nedstämdhet, kom man fram till att 

behandlingsmetoden inte fungerade på de personer som led av akut depression. Detta beroende 

på att deras svårigheter i koncentration samt intensiteten i deras negativa tankebanor försvårade 

behandlingen. Däremot fungerade metoden bra bland de patienter som hade ett förflutet av tre 

eller fler episoder av depression. Detta terapiprogram hjälpte dem att bearbeta deras antagande 

kring att negativa tankar måste innebära nedstämdhet. Ett antagande vilken tidigare hade fört in 

dem i depressiva episoder (Zegal, Teasdale & Williams, 2004). 

 

Ytterligare ett användningsområde för mindfulness är i smärthantering. Här lär man sig att 

observera smärtan utan att bedöma eller värdera den. Om man får bättre insikter kring sin smärta 

och hur man känslomässigt reagerar på den kan man på så sätt lära sig att hantera sin situation 

(Walloch, 1998). 

 

De mindfulnessbaserade behandlingsformer som används inom beteendeterapin, har man nu 

börjat ta inspiration av inom arbetsterapin. Detta har dock inte etablerats tillräckligt för att 

uppmärksammas inom den arbetsterapeutiska forskningsvärlden och därför finns det ingen tydlig 

information kring hur man som arbetsterapeut kan arbeta med mindfulness. Det finns dock ett 

flertal arbetsterapeuter i Sverige som redan arbetar med mindfulness. Förhoppningen med studien 

är att försöka förankra mindfulness i den akademiska delen av arbetsterapin. Detta görs genom att 
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ta reda på, och redogöra för, hur några kliniskt verksamma arbetsterapeuters arbetar med och ser 

på mindfulness.  

 

2. Syfte  
 

Syftet var att undersöka hur några arbetsterapeuter i klinisk verksamhet arbetar med inspiration 

av, och resonerar kring, mindfulness. 

 

2.1 Frågeställningar 

 1. Hur definierar arbetsterapeuterna mindfulness? 

 2. Varför anser arbetsterapeuterna att mindfulness behövs inom deras arbetsområden? 

3. Hur använder sig arbetsterapeuterna av mindfulness i sina arbetsterapeutiska 

interventioner? 

 4. Vilka är fördelarna med att just arbetsterapeuter använder sig av mindfulness? 

 5. Hur ser responsen från deras patienter ut? 

 

3. Metod 
 

I metoden har en kvalitativ ansats använts då syftet är att förstå hur enskilda personers upplever 

och förhåller sig (Kvale, 1997) till mindfulness i arbetsterapeutiska interventioner. 
 

3.1 Urvalsförfarande 

Ett icke-slumpmässigt urval gjordes genom en metod som kan kallas för nätverksurval. Detta 

innebar att informanterna tillhandahöll namn på ytterligare individer som uppfyllde 

undersökningskriteriet (DePoy & Gitlin, 1999). Kriteriet för denna undersökning är att de kliniskt 

verksamma arbetsterapeuterna ska ha låtit sig inspireras av mindfulness i sina arbetsterapeutiska 

interventioner. Fem arbetsterapeuter intervjuades och även ett mindre antal informanter anses 

kunna ge tillräckligt med information för att nå en förståelse för fenomenet i en kvalitativ studie 

(DePoy & Gitlin, 1999). 
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3.1.1 Undersökningsgrupp 

Samtliga informanter är kvinnor och arbetar på olika håll i Sverige. Gemensamt för dem alla är 

att de låtit sig inspireras av mindfulness i sina arbetsterapeutiska interventioner. Detta är ett 

intresse de på egen hand tagit till sig, läst in sig på, och vidareutvecklat. Ytterligare en gemensam 

faktor är att de alla arbetar med smärtpatienter på något sätt. Antalet år informanterna varit 

verksamma som arbetsterapeuter varierar mellan tio och 30 år. I deras nuvarande verksamheter 

har de arbetat mellan fem och tretton år. 

 

· En informant är verksam på en dagrehabilitering för patienter med långvariga smärtor i 

rörelseapparaten.  

 

· En informant är verksam på en rehabilitering för patienter med smärta, till följd av till exempel 

whiplash och fibromyalgi. Här förekommer även patienter med utbrändhet eller depression.  

 

· En informant är verksam som distriktsarbetsterapeut på en vårdcentral där hon kommer i 

kontakt med varierande patientgrupper. Hon har även arbetat med en återkommande smärtgrupp. 

 

· En informant är verksam på en dagrehabilitering för personer med whiplashskada.  

 

· En informant är verksam på en dagrehabilitering för patienter med långvariga smärttillstånd. 

Dessa patienter har dessutom även ofta stressrelaterade besvär. 

 

3.2 Metod för insamling av information 

Val av metod för datainsamling till studien var en halvstrukturerad intervju. En sådan 

forskningsintervju ska fokusera på ett tema men behöver inte vara strängt strukturerad med 

standardiserade frågor. Denna halvstrukturerade intervjuformen gav möjligheten att anpassa 

intervjun efter situationen (Kvale 1997). Därigenom var det möjligt att till exempel hoppa över en 

fråga om svaret på den redan kommit fram under intervjuns gång. På detta sätt blev intervjuerna 

mer som samtal vilket stöds av Kvale (1997). Enligt Hansai & Albeck (1994) ska man dock 

sträva efter en enhetlighet mellan intervjuerna och därför användes en för studien utarbetad 

intervjuguide (bilaga 1). Krag Jacobssen (1993) beskriver hur en sådan kan ge strukturerade och 
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likartade intervjuer vilket i bearbetningen underlättar en jämförelse mellan intervjuerna. Frågorna 

i intervjuguiden var öppna och berörde arbetsterapeuternas tankar kring mindfulness och hur de 

låter sig inspireras av detta tankesätt. 

 

3.3 Procedur 

Två informanter kontaktades inledningsvis då författaren hade kännedom om dessa. Övriga 

informanter erhölls i form av det tidigare nämnda nätverksurvalet. Informanterna informerades 

kort, via telefon eller e-post, av författaren om studiens innehåll och tillfrågades om att delta. Ett 

informationsbrev samt en samtyckesblankett skickades ut. Därefter kontaktades informanterna 

för bokning av tid och plats för intervju. Samtliga informanter valde att intervjuas på sina 

arbetsplatser. En av intervjuerna gjordes över telefon på grund av geografiska hinder. Innan 

intervjutillfällena ägde rum skickades intervjuguiden ut via e-post för att ge informanterna 

möjlighet att i förväg reflektera över frågeställningarna. 

 

Under intervjun gjordes stödanteckningar. Detta för att direkt fånga de centrala temana i 

intervjuerna. Som komplement till detta spelades intervjuerna in på band. Risken för att förlora 

viktig information minskar om man i analysen av intervjun har bandinspelning till sitt förfogande 

(Kvale 1997). Resultatdelen samt kapitlet med beskrivningen av undersökningsgruppen 

skickades till informanterna för deras godkännande. Detta ökar även studiens trovärdighet då man 

får bekräftat att forskaren gjort en riktig tolkning av vad informanten förmedlade, samt att studien 

representerar informanternas uppfattningar (Starrin & Svensson, 1996). 

 

3.4 Bearbetning av den insamlade informationen. 

Stödanteckningarna renskrevs direkt efter intervjutillfället då samtalet fortfarande var färskt i 

minnet. Bandinspelning lyssnades i efterhand igenom för att där det behövdes komplettera 

anteckningarna. På detta sätt bekantade författaren sig med informationen och etablerade ett 

helhetsintryck (Starrin & Svensson, 1996). Detta gav en uppfattning om de skillnader och likheter 

som fanns i informanternas sätt att förhålla sig till mindfulness. Därefter utfördes en 

meningskoncentrering. Detta innebär att det centrala i vad som sagts togs ut (Kvale, 1997). Då 

detta gjorts började ett mönster i intervjuerna synas vilket resulterade i kategorier baserade på 

innehållets gemensamma egenskaper (Starrin & Svensson, 1996). Slutligen koncentrerades 
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materialet kring de fem frågeställningarna där respondenternas samlade svar bidrog till att belysa 

och fördjupa frågeområdena. Därmed ansågs också att en mättnad i analysarbetet (Starrin & 

Svensson, 1996) uppnåtts då de inte fanns någon ytterligare information i intervjuerna som 

belyste frågeställningarna. Frågeställningarna fungerar som rubriker i resultatdelen. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Informationskravet följdes enligt Kvale (1997). Detta innebär att informanterna via brev 

informerades om undersökningens generella syfte och om hur undersökningen var upplagd. 

Undersökningspersonerna informerades om att de deras deltagande i studien var frivilligt och att 

de när som helst hade rätt att dra sig ur. I studien följdes även konfidentialitetskravet vilket 

innebär att privat data som skulle kunna identifiera undersökningspersonerna inte redovisas 

(Kvale, 1997). Då informanterna dock är få och arbetar inom ett speciellt område skickades 

resultatdelen till dem för godkännande innan publicering. Detta för att helt utesluta att 

information som potentiellt kan kännas igen av andra kommer fram utan informanternas 

godkännande (Kvale, 1997). Projektplanen, intervjuguiden och det skriftliga informationsbrevet 

till undersökningspersonerna genomgick en etisk granskning av forskningsetikkommitté vilket 

rekommenderas av Hansai och Albeck (1994). 

 

4. Resultat 
 

4.1 Arbetsterapeuternas definition av mindfulness. 

Samtliga informanter menade att den mest kärnfulla definitionen av mindfulness är att vara i 

nuet. Eller som en informant sade; att låta sig ”… bara vara”.  Alla informanter uttryckte att man 

landar i nuet genom att uppmärksamma sin omgivning. Detta genom att vara närvarande med alla 

sinnen i det man gör. Att vara i nuet innebär även att man uppmärksammar det som sker 

inombords för ögonblicket. En informant sade att: ”… man ska vara i det som verkligen är 

genom att uppmärksamma känslan man befinner sig i här och nu”.  

 

Det är enligt informanterna viktigt att inte analysera eller lägga värden i det man 

uppmärksammar. En informant uttryckte att det i mindfulness är viktigt: ”… att lägga märke till 

tankar, känslor och förnimmelser i kroppen utan att döma eller värdera detta… utan istället bara 
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låta det vara och tillåta att man har dessa tankar”. Att man inte ska värdera eller döma det som 

uppmärksammas uttryckte fler informanter. En av dem menade att: ”… själva essensen med 

mindfulness är att vara icke dömande… icke värderande”.  Hon beskrev vidare att man inte får 

tro att man är de tankar eller de känslor man uppmärksammar.  

 

Informanterna poängterade att detta med att vara i nuet även innebär att man inte ska planera 

framåt i tiden mer än nödvändigt. Eller som en av dem uttryckte det: ”… att inte förirra sig i det 

som varit eller som ska komma framöver”.  Hon menade att man istället ska försöka vara 

medvetet närvarande i sin befintliga vardag.  

 

Informanterna tog upp att mindfulness är något man behöver träna på under en lång tid. En av 

dem sade att: ”… om man ökar sin förmåga att vara medvetet närvarande kan detta få en stor 

betydelse i livet… men detta är inget som man erövrar på en eftermiddag”. Hon menade att man 

istället ska se mindfulness som ”… ett sätt att leva, ett sätt att lära känna sig själv som 

människa”.   

 

Informanterna ansåg att en stor del av mindfulness handlar om hitta ett lugn i sitt tillstånd genom 

att bli mer närvarande i sitt görande. En av informanterna uttryckte att: ”… görandet och 

varandet ska inte vara åtskiljt utan ska närma sig vartannat”.   

 

En allmän uppfattning bland informanterna var att trots att tankarna bakom mindfulness kan 

tyckas som självklara och grundläggande, upplevs de som nya och svåra för många. En av 

informanterna beskrev detta som att: ”… det enkla kan ibland vara det svåra”. 

 

4.2  Behovet av mindfulness inom arbetsterapeuternas arbetsområden. 

Informanterna beskrev behovet av mindfulness som något stort i just deras patientgrupp. Detta 

beroende på att dessa personer ofta har problem med stressupplevelser vilka gör dem oförmögna 

av att leva de liv de vill. Samtliga informanter ansåg att många människor även utanför deras 

patientgrupp lever liv där de sällan är medvetna av, och verkligen närvarande i, nuet. En 

informant beskrev hur man kan missa att uppleva sitt eget liv genom att stressa igenom det. Både 

hon och en annan informant beskrev hur människor genom att leva ett liv där man avverkar 
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sådant som ska göras eller där man vill hinna med så mycket som möjligt istället kan hamna i en 

situation där man till slut bara upplever tomhet. En av informanterna menar att: 

”… vi är alltför drivna av att erövra mer och mer och på det sättet kanske vi också tappar mer 

och mer …”  

 

En informant trodde att vi ofta utgår från att vi inte duger som människor om vi inte blir färdiga 

med saker inom en viss tid, och att vi har ett inlärt beteende att man ska bli klar innan man vilar. 

Ytterligare en informant resonerade på samma sätt då hon sade att människor idag försöker för 

mycket. Hon menade att genom att gå på för mycket i livet får man svårt att fokusera och blir 

istället vilsen och osorterad. Detta är ofta ett stort problem bland informanternas patienter vilka 

har en bakgrund av att leva mycket aktiva liv. Detta är till stor del beroende av att de ofta är 

ambitiösa, framåtsträvande, och prestationsinriktade som personer. Detta har gjort det svårt för 

dem att vara i nuet och vilket därigenom har lett till en stresskänslighet. En informant beskrev: 

”… många är hela tiden någon annanstans… många har alltid varit sådana… de är inte vana att 

stanna upp och förändra sig… en del gör det för att slippa smärtan… som en flykt”.  En 

informant beskrev hur många patienter innan de hamnar hos henne ofta har: ”… sprängt sina 

gränser många gånger om”.   

 

Samtliga informanter menade att dessa patienter behöver återfå kontrollen över sin situation. De 

behöver även hjälp med att kunna hantera de stressupplevelser som kan förstärka sjukdomen. En 

informant uttryckte hur patienterna ofta länge har kämpat på i gamla förhållningssätt, vilka bara 

gör dem tröttare och tröttare. Dessa personer kan med hjälp av mindfulness lära sig nya sätt att 

förhålla sig till sin situation och sig själva på. De kan med hjälp av acceptansen som följer med 

mindfulness även inse att deras förmåga inte är som den förut varit och därefter anpassa sina liv 

efter detta. Flera informanter tog upp att deras patienter behöver diskutera vad som är viktigt i 

vardagen och få hjälp i att återta en balans. En informant uttryckte att hennes patienter ofta har en 

snäv bild av sig själva, men kan genom att gå in i sig själva upptäcka sin fulla potential. En annan 

informant var inne på samma bana och sade att:  

”… mindfulness kan hjälpa både en själv och patienterna att tänka i nya banor”. 

 



 18

Att med hjälp av mindfulness lära sig att inte döma eller värdera sina känslor och tankar kan 

patienterna hjälpas i att: ”… acceptera att så här ser det ut… så här är det nu för mig”.  

Informanten som framförde detta förklarade vidare att: ”… med acceptans menar man inte att det 

ska vara så här för all framtid… utan man menar att så här är det för mig idag”.   

 

Informanterna resonerade kring att de livsstilsförändringar som deras patienter behöver kräver att 

de först accepterar sin nuvarande situation. En av dem sade att: ”… man behöver acceptera nuet 

innan man kan komma vidare… man kan inte hoppa över detta steg… kan man acceptera nuet 

kan man också gå vidare”. En annan informant berättade att hon anser att livsstilsförändringar 

bör börja med att man landar här och nu och sen bestämmer sin väg: ”… man måste kunna landa 

för att förändra… man ser då mycket klarare på situationen… sedan kan man bestämma vilken 

väg man vill ta”. 

 

En informant beskrev hur hennes patienter ofta har stängt av kontakten med sin kropp och därför 

behöver hjälp med att öppna upp sig själva och sina sinnen. En annan informant beskrev att: ”… 

när man inte är närvarande i sin kropp spänner man sig… då blir det onda cirklar och det blir 

värre och värre”. 

 

4.3.  Fördelarna med att som arbetsterapeut använda sig av mindfulness. 

Varför mindfulness passar i just arbetsterapi hänvisade alla informanter till yrkets koppling till 

aktivitet. En av informanterna menade att arbetsterapeuter egentligen alltid arbetat med en sorts 

mindfulness då en stor del av yrket innebär att arbeta med aktivitet med en fokusering på här och 

nu: ”… egentligen jobbar man som arbetsterapeut redan med detta… patienterna jobbar i 

aktiviteter och då är man ju fokuserad på här att det är här man är nu… även om det inte är så 

strukturerat i ens förklaringar så är det ju den innebörden det (arbetsterapi) alltid haft… det som 

är viktigt och bra nu är att det (med begreppet mindfulness) blivit tydliggjort vad det är för något 

och då har man fått bättre ord att förklara för patienterna”. 

 

Eftersom arbetsterapeuter jobbar med en persons vardagliga aktiviteter passar denna profession, 

enligt informanterna, bra i att hjälpa patienter med att omsätta mindfulness i sin vardag. En 

informant sade att: ”… det är just i omsättandet vi som arbetsterapeuter är viktiga”.   
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En informant lyfte fram ett uttryck som lyder: ”Det man gör minns man”, vilket hon ansåg säger 

mycket om vad arbetsterapi innebär. Informanterna talade om vikten av att inom arbetsterapi ”… 

få göra…”. Med detta menade de att det inte enbart räcker att veta hur mindfulness fungerar utan 

man måste även tillämpa de teoretiska kunskaperna. En av informanterna sade att: ”… man kan 

prata om det (mindfulness) hur mycket som helst, eller hålla hur många grupper som helst… men 

det är när du är i aktiviteter i din vardag som det märks om du gör det eller inte… det räcker inte 

alltid att bara veta utan du måste ha något mer.”  Hon menade vidare att man i arbetsterapi på ett 

bra sätt kan applicera teoretiska kunskaper i praktik. Att kunskaperna kring mindfulness börjar 

landa först då de praktiskt tillämpas i aktivitet ser hon ofta hos sina patienter.  

 

Mindfulness passar, enligt informanterna, i arbetsterapi då det på ett naturligt sätt kan komma in i 

aktivitet utan att man behöver tvinga fram det. En informant uttryckte de som att: ”… det blir så 

naturligt att koppla mindfulness till vardagliga aktiviteter… man behöver inte lägga till något 

nytt i sitt liv utan kan istället göra något man redan har på ett annat sätt…”. Informanterna 

menade att ifall man istället skulle använda sig av mindfulness på ett mer renodlat sätt skulle det 

för deras patientgrupp kunna upplevas som prestationsinriktat. Dessa patienter skulle kanske 

aktivt försöka uppnå mindfulness eller tro att det ”ska” kännas på ett visst sätt. En av 

informanterna uttryckte att man på så vis kan gå miste om själva innebörden av mindfulness. Hon 

menade vidare att mindfulness, på det sätt hon använder sig av det, ofta upplevs som tillåtande 

och lättillgängligt. 

 

Informanterna menade att mindfulness passar arbetsterapeuter då denna yrkesgrupp har 

kunskaperna att se helheten. En av dem uttryckte att: ”… vi ser alla de komponenter som ingår i 

en person”.   Ytterligare en styrka att som arbetsterapeut arbeta med mindfulness är att: ”… 

arbetsterapi är så nära verkligheten man kan komma inom sjukvården… det är här man ser om 

det fungerar eller inte”. 
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4.4 Hur arbetsterapeuterna använder sig av mindfulness i sina arbetsterapeutiska 

interventioner. 

Informanterna beskrev hur de låter tankarna bakom mindfulness genomsyra hela deras 

verksamhet. Tankesättet blir en röd tråd som ger ett sammanhang i rehabiliteringen. De plockar 

därefter ut och använder de delar av mindfulness som passar den enskilda individen. Det finns 

olika sätt på vilka de använder mindfulness: 

 

·  i aktivitet 

·  i övningar och som teori 

·  som ett redskap för att uppnå balans 

 

Informanterna beskriver även nödvändigheten i att själv förstå och utöva mindfulness för att man 

därefter ska kunna lära ut detta till andra. Dessa kunskaper kan sedan komma till nytta i 

yrkesrollen i form av att man till exempel lär sig att hantera stress. 

 

Samtliga informanter uttalar oftast inte just begreppet mindfulness för patienterna. Detta för att 

undvika att deras arbetsmetoder upplevs som något konstigt eller prestationsinriktat. Däremot 

framför man för patienterna att man jobbar med att vara här och nu. En informant beskrev hur 

hon stället för att uttala att hon arbetar med mindfulness försöker göra innebörden av det 

begripligt med vardagsuttryck utifrån hur patienten själv uttrycker sig. Många patienter 

intresserar sig dock för mindfulness och då informerar informanterna både muntligt och skriftligt.  

 

4.4.1  I aktivitet. 

 En informant beskrev hur hon anser att tanken bakom att utföra mindfulness i aktivitet syftar till 

att man ska bekanta sig med sig själv, och lära sig att förhålla sig till sin kropp, inte till att uppnå 

resultat. Detta går informanten noggrant igenom med patienterna innan aktivitetsutförandet. De 

aktiviteter som sedan väljs ska bygga på patientens egna val och prioriteringar.  

 

Som arbetsterapeut kan man hjälpa patienten att hitta rätt ergonomiska positioner för att undvika 

att hamna i ställningar som förstärker smärtan. En informant beskrev hur man genom att 

underlätta för patienten i görandet ger henne eller honom en möjlighet att istället fokusera på 
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varandet. Informanten beskrev vidare att det är viktigt att gå igenom med patienten hur denne ska 

se på sin egen uthållighet. Detta innebär att man informerar patienterna om att de får lov att 

avbryta när de är trötta istället för att sätta in en extra växel vilket annars är ett vanligt handlande 

hos dessa patienter.  

 

En annan informant beskrev hur hon använder sig av mindfulness genom att i aktivitet låta 

patienterna använda sig av naturmaterial som jord och lera. Patienterna guidas verbalt under 

aktiviteten i att känna och lägga märke till materialets struktur. De får forma det och känna hur 

det förändras i deras händer. Patienterna guidas även att i ta in de ljud som hörs runt omkring och 

de lukter de uppfattar. Hon ber dem uppmärksamma vad de gör, hur det gör det och vad de 

känner och upplever. Detta för att de ska vara i sinnesupplevelserna. När aktiviteten satt igång 

uppmanar hon dem då och då att stanna upp för att ta in dessa faktorer. 

 

Ytterligare en informant beskrev hur hon brukar uppmana sina patienter att stanna upp i 

aktiviteten de utför och medvetandegöra vad de känner och upplever. Om de till exempel utför en 

köksaktivitet kan de tänka på vad de gör och hur det gör det i form av att beakta hur de står, 

avlastar sin kropp och andas. 

 

En annan informant håller i en aktivitetsgrupp med vardagsaktiviteter som köksaktiviteter, 

datorarbete och trädgårdsarbete. Hon betonade att det är viktigt att känna in vad patienterna gör 

hemma och ta upp och träna på sådana situationer de upplever som jobbiga. Man kan guida dem i 

att hitta sätt att förändra dessa aktiviteter till att utföras på ett mer medvetet och okomplicerat sätt. 

Informanten berättade vidare att genom att ”… få in dem i tänket…” kan de därefter självständigt 

applicera detta på andra vardagsaktiviteter. Det tänk hon lär sina patienter består bland annat av 

mindfulness. Patienterna uppmanas att känna in sin andning under aktiviteten. Därefter ska de ta 

in dofter och ljud från sin omgivning och uppmärksamma sina kroppsreaktioner och tankar. De 

tankar som kommer upp ska man inte bedöma utan endast uppmärksamma och därefter släppa. 

 

Tre informanter berättade om att de ger patienterna tips på saker de kan träna på hemma. En 

informant beskriver hur hon uppmanar sina patienter att vara medvetet närvarande i aktiviteter i 

sin vardag. För att förtydliga för dem vad det innebär att vara medveten i en aktivitet brukar hon 
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visa dem ett citat som lyder: ”Ät när du äter. Tänk när du tänker”. Denna informant beskrev 

vidare: ”… det finns hur många vardagsnära aktiviteter som helst där man kan träna på det här 

med att vara medvetet närvarande”.  Patienterna får själva hitta de aktiviteter i sin vardag som 

passar att vara medvetet närvarande i. Ibland händer det dock att vissa patienter har svårt att 

förstå hur de ska kunna få in mindfulness i sina vardagliga aktiviteter och rutiner. Informanten 

berättade om hur hon kan hjälpa dessa patienter genom att vägleda dem i att välja en händelse 

som återkommer varje dag: ”… ta en vardagshändelse som händer varje dag och försök vara 

fokuserad i denna”.  Informanten brukar ibland ta upp diskning som ett exempel på en sådan 

aktivitet. En annan informant ger liknande hemuppgifter där hon uppmanar patienterna att välja 

en aktivitet där man ska vara medvetet närvarande och bara fokusera på just den aktiviteten. 

Hennes exempel är tandborstning. Detta är en aktivitet bland många där hon tror att människor 

gärna gör många saker samtidigt och på så sätt förlorar nuet. Istället för att samtidigt som man 

borstar tänderna städa handfatet, vattna blommorna eller vandra bort i tankarna kan man fokusera 

på att till exempel känna tandborsten i munnen och de dofter tandkrämen avger.  

 

De informanter som använder sig av mindfulness i aktivitet i grupper har även ett moment där 

man efter aktivitetstillfället går igenom och reflekterar kring vad som upplevts. En informant 

förklarade att detta ger patienterna en möjlighet att: ”… träna sig i att uttrycka vad våra sinnen 

säger och berättar”.  

 

4.4.2 I övningar och som teori . 

Informanterna beskrev hur patienterna får utföra övningar, efter eller under avslappning, som 

syftar till att hjälpa dem att bli närvarande i antingen det yttre eller inre rummet. En informant 

berättade om hur hon både i sittande och stående ställningar använder sig av mindfulness i 

avslappningsövningar. I dessa övningar får patienterna träna på att vara närvarande här och nu 

genom att de medvetandegör sina kroppar och på så sätt hittar bra ställningar. Därefter ska man 

medvetandegöra sin andning för att ”… få ner andningen i magen”. 

 

Vidare berättade informanterna att patienterna får börja med att teoretiskt lära sig vad det innebär 

att vara medvetet närvarande och får utföra liknande övningar som de ovan beskrivna. Här 

försöker man få dem att förstå vad det innebär innan man går vidare och praktiserar det i 
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aktivitet. En av informanterna använder sig ofta av beteckningen ”SOASS” för att teoretiskt 

kunna beskriva vad mindfulness innebär. Denna beteckning står för:  

S = stanna upp, O = observera, A = acceptera, S = svara, S = släpp. 

 

4.4.3 Som ett redskap för att uppnå balans. 

Informanterna beskrev hur mindfulness kan användas till att medvetandegöra en persons 

aktivitetsbalans. Informanterna skriver tillsammans med sina patienter ner patienternas 

aktivitetsscheman. Därefter observerar man dessa och reflekterar kring hur man ska återerövra 

medvetenheten och balansen i vardagens görande. Detta kan göras genom att acceptera att man 

inte kan bibehålla sina, ofta överfulla, scheman och prioritera bort vissa aktiviteter. En informant 

beskrev hur de av hennes patienter som länge levt under stress ofta omedvetet har prioriterat bort 

aktiviteter som egentligen verkar stödjande, som de mer själsliga aktiviteterna, till förmån för 

aktiviteter som rör arbete och skötsel av hemmet. Informanten förklarade detta med att: ”… man 

kämpar för att hålla kvar arbetet, familjen och boendet så intakt som möjligt”.  Informanten 

försöker få patienterna medvetna om vikten av att tillgodose alla de aktivitetsområden som finns i 

livet: ”… vi behöver ju alla områden för att må bra… vi behöver inte så mycket av varje område 

utan det är viktig att ha lite av varje”. 

 

4.4.4 I sin egen yrkesroll. 

”… vi är instrumentet i kontakten med patienter… kan vi inte utstråla… förmedla… genom dem 

vi är… det vi säger… det budskap vi vill föra ut… är vi ju inte särskilt trovärdiga”. 

Det denna informant förde fram är något som samtliga informanter tog upp; att man som 

arbetsterapeut själv bör ha en känsla för vad mindfulness innebär för att med trovärdighet kunna 

använda det i sina arbetsterapeutiska interventioner. Flera av informanterna beskrev hur de själva 

utför mindfulness. Syftet med detta är, som en av dem formulerade det: ”… för att förstå vad det 

handlar om… annars är det svårt att överföra till andra”. 

 

Informanterna för fram att de kunskaper ett praktiserande av mindfulness för med sig kan vara till 

nytta i yrkesrollen som arbetsterapeut. Detta beskrev en av informanterna som att: ”… 

mindfulness är ett bra verktyg för sig själv för att som arbetsterapeut kunna växa”. Hon beskrev 

vidare hur det hjälper henne att hämta kraft mellan patientbesöken och hur det kan hjälpa henne 
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att: ”… kunna samla sig när man springer mellan ärenden”.  Ytterligare en informant framförde 

att mindfulness är ett bra sätt att bekanta sig med sina egna upplevelser av stress. 

 

4.5 Responsen från patienterna. 

En informant beskrev hur vissa patienter inledningsvis kan uppvisa ett visst motstånd till vissa av 

de aktiviteter som hon erbjuder. Främst till hantverksaktiviteterna vilka ofta förknippas med 

slöjden i skolan. Dessa aktiviteter upplevs till att börja med som prestationsinriktade. Efter att 

patienterna fått insikter i hur man på ett nytt sätt kan arbeta med aktiviteterna, där fokus ligger på 

varandet istället för görandet, brukar dock prestationskraven, och upplevelsen av att det är 

jobbigt, släppa. Informanterna tog upp att det just i de aktiviteter patienterna vanligtvis inte 

brukar utföra, till exempel hantverksaktiviteter eller bildaktiviteter, ibland kan vara lättare att 

uppleva mindfulness. En informant trodde att det kan bero på att man i sådana aktiviteter, man 

inte är van vid, inte har en inövad ”autopilot” som annars är så lätt att koppla på i de aktiviteter 

man normalt utför. Att bli medvetet närvarande i de aktiviteter man vardagligen utför kan därför 

vara svårare, då man måste träna bort autopiloten. Även om man förstått hur mindfulness 

fungerar i en aktivitet kan man helt glömma det i en annan. Detta är något som behöver tränas in 

under en lång tid. Informanterna beskrev detta som en anledning till att de ofta ser att patienterna 

först vid uppföljningen, som äger rum efter ett antal månader, brukar uppleva att de nya 

kunskaperna och insikterna har landat ordentligt. Här kan informanterna få kommentarer av 

patienter som att de upplever att de fått ”ny” värdefull tid som de inte ansett sig ha innan. De 

uttrycker även ofta att de fått nya tankar om livet.  

 

Informanterna berättade om patienter som säger att de på ett nytt sätt lärt sig att stanna upp i livet 

och ta in det som finns i nuet. Exempel på detta är en patient som istället för att ha kravet på sig 

att baka hundra bullar istället bakar 25 stycken och njuter av själva aktiviteten och anser denna 

som mer värdefull än prestationen. Ett annat exempel är en patient som berättat om att hon under 

promenader har börjat stanna upp vid träd för att titta, känna och lukta på dem istället för att jäkta 

som förut. 

 

Samtliga informanter får dock ofta redan i ett tidigt skede av rehabiliteringen en positiv respons i 

form av att patienterna uttrycker att de uppskattar att fokusera på att vara här och nu. Patienterna 
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anser att de kommer att kunna ha hjälp av mindfulness och många säger att de vill fortsätta att 

utöva det. 

 

En informant beskrev hur patienterna direkt brukar snappa upp, och ta till sig, en lärdom hon 

försöker ge dem i form av att: ”… det tar mindre energi om man försöker vara fokuserad här och 

nu istället för att tankarna far på en massa olika håll”.  Detta är en effekt hon tror att patienterna 

upplever så starkt som de gör eftersom de har så påtagligt lite energi i förhållande till när de var 

friska. Minsta lilla energitillskott upplevs därför tydligt.  Ytterligare en av informanterna 

berättade om vissa aspekter i mindfulness som ofta ger patienterna direkta ”aha- upplevelser”. 

Detta kan ske då hon i aktivitet ber patienterna att stanna upp och medvetandegör hur de 

använder sin kropp. Om patienterna spänner sig, håller upp axlarna eller håller andan blir de fort 

trötta. Då detta medvetandegörs, och patienterna istället får uppleva hur det känns i kroppen när 

man på ett mer medvetet sätt utför aktiviteten, brukar skillnaden bli effektfull: ”… om man blir 

mer medveten… och ser sambandet mellan att spänna sig och få ont och bli trött… kan man bryta 

spiralen och jobba längre”. 

 

En informant tar upp hur hela teamet på hennes arbetsplats har lagt märke till att patienternas 

tillfriskningsprocess går snabbare där om man jämför med kliniker med lite mer traditionella 

arbetssätt. Informanten tror att detta beror på den speciella miljö som omger dem och även på det 

tankesätt man använder. 

 

5. Diskussion 
 

5.1 Metoddiskussion 

I denna studie användes en kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer. Denna metod 

ansågs, vilket stöds av Kvale (1997), som lämpligast då målet var att förstå enskilda personers 

upplevelser, erfarenheter och syn på det valda ämnet. 

 

Undersökningsgruppen valdes ut genom ett så kallat nätverksurval (DePoy & Gitlin, 1999) och 

kom att bli relativt homogen då den bestod av kvinnliga arbetsterapeuter som är verksamma inom 

likartade arbetsområden. Eftersom undersökningsgruppen bestod av fem informanter kan man 
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inte dra några större slutsatser om hur arbetsterapeuter generellt kan arbeta med mindfulness utan 

resultatet gäller endast detta urval. Detta resultat visar därför främst upp exempel på hur man som 

arbetsterapeut kan använda mindfulness gentemot patienter med smärt- samt stressproblematik. 

Det är svårt att förutse vilka skillnaderna blivit om man använt sig av en annan urvalsgrupp. Det 

är inte heller känt om, och i så fall på vilket sätt, mindfulness används av arbetsterapeuter 

gentemot andra patientgrupper än de med en stress- smärt- eller depressionsproblematik. För att 

få veta på vilket sätt, mindfulness kan användas i arbetsterapi generellt skulle en mer omfattande 

studie behöva genomföras. 

 

Innan intervjutillfällena ägde rum skickades intervjuguiden ut via e-post för att ge informanterna 

möjlighet att i förväg reflektera över frågeställningarna. Ett flertal av informanterna hade också 

innan intervjutillfället skrivit ner sina reflektioner. Detta visade på deras engagemang i ämnet och 

bidrog till den rika informationsmängd som kom fram under intervjusituationen. Att de var 

intresserade av att förmedla sina erfarenheter och kunskaper i ämnet visade sig även under 

intervjusituationen. De hade lätt för att uttrycka sina tankar och hade genomtänkta och utförliga 

svar att ge på frågorna.  

 

Att använda halvstrukturerade intervjuer visade sig vara ett bra alternativ då intervjusituationerna 

mer utvecklades till öppna samtal utifrån ämnet. Intervjuerna anpassades till situationen och 

ordningsföljden på frågorna varierade något. Att ha frågorna som stöd bidrog emellertid till en 

struktur vilken gjorde det möjligt att relatera intervjuerna till varandra.  

 

Analysen påbörjades direkt efter varje intervjutillfälle genom att anteckningarna renskrevs med 

stöd av bandinspelningarna. Detta gav ett helhetsintryck och sammanhang av intervjuerna. Då det 

centrala i intervjuerna tagits ut syntes de mönster som Starrin & Svensson (1996) föreslår som 

utgångspunkt för bildandet av kategorier. Dessa kategorier, koncentrerades kring 

frågeställningarna vilka därefter fungerade som struktur i resultatdelen. Då kategorierna 

sammanställts och materialet inte ansågs kunna tolkas ytterligare sågs det, enligt Starrin & 

Svensson, detta som ett tecken på en mättnad i analysarbetet. Den största svårigheten var att det 

ibland var svårt att se tydliga gränser mellan kategorierna då mycket av materialet går in i 
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vartannat. Detta innebar även en viss svårighet i att koncentrera materialet och lyfta fram det 

mest väsentliga.  

 

Efter att ha sammanställt resultatet och beskrivningen av undersökningsgruppen fick 

informanterna ta del av det skrivna. De fick därigenom en möjlighet att reflektera över innehållet. 

Genom att ge denna möjlighet säkrades konfidentialitetskravet (Kvale, 1997) på så sätt att de 

kunde godkänna vad som framkommit i resultatet. Två av informanterna fick representera 

gruppen då de svarade och bekräftade att en riktig tolkning av ämnet framställts. Att de godkänt 

återspeglingen av ämnet ökar studiens trovärdighet (Starrin & Svensson, 1996). 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur några arbetsterapeuter i klinisk verksamhet arbetar med 

inspiration av, och resonerar kring, mindfulness. Resultatet visar att arbetsterapeuterna i 

undersökningen har en stark övertygelse av att mindfulness kan ge stora positiva effekter; både 

för egen del och för deras patienter. Detta har gjort att de låter tankesättet bakom mindfulness 

genomsyra deras arbetsmetoder och yrkesroll. De lyfter, i patientarbetet, fram tankesättet bakom 

mindfulness med hjälp av olika övningar och genom att i aktivitet vägleda patienterna i att 

medvetandegöra nuet. De försöker därefter ge patienterna hjälp i att överföra dessa kunskaper till 

sitt vardagsliv.  

 

Då informanterna använder sig av mindfulness i aktivitet uppmanar de sina patienter att ta in 

sinnesintryck från sin omgivning. Av resultatet framgår att patienterna uppmanas att ta in vad de 

upplever i kropp och sinne på ett icke-värderande sätt vilket även beskrivs av Baer (2003). Detta 

gör att man kan få kontakt med sig själv (Kabat-Zinn 1997). Kabat-Zinn diskuterar, på samma 

sätt som informanterna, kring att man genom mindfulness kan lära sig att förhålla till sin kropp 

och på så sätt lära känna sig själv. Kabat Zinn (1997) uttrycker även detta som att man genom att 

finna sin ”innersta kärna” får en möjlighet att utvecklas som person. Att många patienter uppvisar 

ett behov av att utvecklas som person var samtliga informanter överens om då dessa patienter 

befinner sig i en situation vilken de, utifrån sina gamla förhållningssätt, inte behärskar. Kabat-

Zinn (1997) beskriver hur ett utövande av mindfulness kan leda till att se nya sidor av sig själv 

och sin plats i världen. Detta är något som i sin tur kan leda till en känsla av sammanhang vilket, 
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enligt Antonovskys teori (Antonovsky 2005) ger en resurser att hantera livets utmaningar och 

omständigheter. Informanternas syfte med att lyfta in mindfulness i sina arbetsterapeutiska 

interventioner är just att hjälpa patienterna i att kunna hantera sin livssituation.  

 

Informanterna ansåg att behovet av ett utövande av mindfulness kommer ur att vi som människor 

över lag drivs till att leva obalanserade, stressade liv där vi inte är närvarande i nuet. Detta 

diskuteras även av Wilcock (1999) som menar att det är dagens samhälle som leder oss till denna, 

för oss onaturliga, livsstil. I resultatet tas det upp att många patienter hellre flyr sina problem, 

genom att gå in i en stressad livsstil, än att stanna upp och reflektera i nuet och att deras hälsa 

påverkas av denna livsstil. Detta stämmer väl överens med Kallenberg och Larssons (2004) 

resonemang. Patienternas stressade personlighet, och vilsna livsåskådning, påverkar hur de 

hanterar sin tillvaro vilket i sin tur har inverkan på deras hälsa i form av ökade smärtupplevelser, 

stressupplevelser och depression.  

 

I resultatet beskrivs det hur många patienter, som gått in i denna stressade livsstil, prioriterar 

arbete och andra praktiska aspekter i livet. Detta går före att ta hänsyn till sig själv och sina 

personliga behov. Wilcock (1999) menar att man genom att lägga allt för mycket energi på 

arbete, och påtvingade sysslor, får en obalans i sitt aktivitetsmönster. Denna obalans är ogynnsam 

för hälsan. Denna studie visar att man som arbetsterapeut kan ta inspiration av mindfulness då 

man ser över patienternas aktivitetsbalans. I resultatet lyfts begreppet ”SOASS” fram. Detta kan 

vara användbart när man tillsammans med patienter ser på deras aktivitetsmönster. Genom att 

inledningsvis stanna upp och observera sitt aktivitetsmönster kan man därefter acceptera att man 

inte kan bibehålla detta för att avslutningsvis svara på detta genom att släppa sitt gamla mönster. 

 

Wilcock (1999) hävdar att man bör balansera upp de aktiviteter som syftar till ett görande med 

sådana som syftar till ett varande. I resultatet framgår det att man som arbetsterapeut, med hjälp 

av mindfulness, kan fokusera på aktiviteter som syftar till att skapa en sådan balans. Dessa 

aktiviteter kännetecknas av att man låter varandet och görandet närma sig vartannat. Av 

resultatet framgår det att en stor fördel med mindfulness i kombination med arbetsterapi är att 

man kan lära patienterna att det går att vara även under ett görande.  
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Exemplet med patienten som tidigare då hon bakat endast varit fokuserad på att baka så många 

bullar som möjligt kan man relatera till resonemanget kring värdeupplevelser i aktivitet (Persson, 

et al., 2001). Från att ha varit fokuserad på resultatet av bakningen, det konkreta värdet, kunde 

kvinnan, med hjälp av mindfulness lära sig att uppskatta själva processen; alltså mer upplevelsen 

av det självbelönande värdet (Persson, et al., 2001). 

 

I resultatet framkommer att man för att vara medvetet närvarande, inte nödvändigtvis behöver 

sitta still och meditera eller utföra olika andningsövningar. Mindfulness går att uppnå på samma 

gång som man med kroppen tar sig för något. Den lärdom informanterna försöker hjälpa 

patienterna i att föra in i sina liv är att det går att få in ett varande även i vardagens ibland 

stressiga schema. Detta stämmer överens med vad Kabat-Zinn (1997) menar då han beskriver 

själva livet som en övning i mindfulness. Man ska inte se på mindfulness som något som kan 

tränas in i vanlig bemärkelse för att man sedan ska uppnå ett visst resultat. Genom att istället för 

att lova patienterna att de ska bli mer harmoniska människor genom att följa ett övningsprogram 

kan man, på det sätt som resultatet visar, hjälpa dem att på ett naturligt sätt införa mindfulness i 

vardagen. Därefter kan vinsterna komma i form av en ökad självkänsla eller ett nyvunnet lugn. 

 

Av resultatet framgår det är många patienter lever i negativa livsmönster och förhållningssätt som 

ytterligare försvårar deras situation. Kallenberg & Larsson (2004) tar upp mentala 

träningstekniker som redskap vilka kan vara till hjälp då man vill bryta sådana negativa 

livsmönster. Både Kallenberg & Larsson (2004) samt Walloch (1998) beskriver hur mentala 

träningstekniker, genom att ge patienterna nya insikter kring sin sjukdom, kan bidra till en 

förbättrad förmåga att hantera smärta samt att hantera stressupplevelser.  

 

Att, som i resultatet framgår, använda sig av mindfulness gentemot smärtpatienter är inte något 

revolutionerande eller nytt. Inom beteendeterapin är mindfulnessbaserade metoder redan är väl 

etablerade. Dock tycks mindfulnessbaserade behandlingsformer i nuläget, efter genomgången 

litteratur, enbart vara etablerade inom detta område. Exempel på dessa behandlingsformer finns 

det många av i litteraturen, men hur man skulle kunna använda sig av mindfulness i arbetsterapi 

finns ej beskrivet. 
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I resultatet beskrivs det hur informanterna i studien har tagit till sig vissa element av 

beteendeterapins mindfulnessbaserade behandlingsformer då de använder sig av övningar från 

denna disciplin. Det som dock skiljer sig från beteendeterapins arbetssätt är att informanterna 

dessutom för in mindfulness i aktiviteter. Detta sätt, på vilket de arbetar med mindfulness, kan 

vara unikt för just arbetsterapeuter. Att föra in mindfulness i arbetsterapi har enligt 

informanternas utsago visat sig vara tacksamt tack vare yrkets starka koppling till aktivitet. 

Mindfulness är något som på ett naturligt sätt kan komma in i aktivitet, och blir därigenom lätt 

för patienterna att ta till sig. Av resultatet framgår det att informanterna anser att det är först då 

det lyfts in i aktivitet som många patienter verkligen tar till sig mindfulness.  Detta framstår som 

en stor fördel med arbetsterapeuternas sätt att arbeta med mindfulness i jämförelse med 

beteendevetarnas. I resultatet framkommer det även att informanterna, genom att använda sig av 

mindfulness i aktivitet, dessutom tar bort de prestationskrav som kan uppkomma i mer renodlade 

mindfulnessövningar. Då man med dessa patienter, som ofta har stora prestationskrav på sig 

själva, utövar mindfulnessövningar kan de aktivt försöka uppnå mindfulness eller tro att det ”ska” 

kännas på ett visst sätt. I resultatet framgår det hur detta kan göra att man går miste om 

innebörden i mindfulness. Samma problematik tar Kabat-Zinn (1997) upp då han beskriver hur 

viktigt det är att inte lägga en innebörd i om man tycker att utövningen av mindfulness går bra 

eller dåligt. Han menar att om man lägger värde i hur man upplever sin träning gör det att man 

förlorar förmågan att tillåta sig vara som man är.  

 

Av resultatet framkommer det att det redan, inbakat i professionen som arbetsterapeut, finns ett 

tankesätt som är påminner om tankesättet i mindfulness. Detta blir också tydligt i det att samtliga 

informanter resonerar och arbetar på liknande sätt då de för in mindfulness i sina 

arbetsterapeutiska interventioner. Detta trots att det inte finns några färdiga mallar eller 

beskrivningar på hur det kan göras. Detta tyder på att mindfulness passar väl in i arbetsterapi. Av 

resultatet framkommer det att en informant dock upplevde att hon inte hade tillgång till lika 

tydliga ord för detta tankesätt innan hon kom i kontakt med begreppet mindfulness.  

 

Även om mindfullness inte finns som begrepp i den arbetsterapeutiska litteraturen finns det i den 

arbetsterapeutiska teorimodellen ”Canadian Model of Human Occupation” (Townsend, 2002) 

element som berör samma fenomen som mindfulness gör. Här har man ur det arbetsterapeutiska 
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tankesättet fångat upp och namngivit ett begrepp vilket kallas för spirituality. Vikten av att se till 

en persons mer ”själsliga” behov är alltså redan etablerat inom arbetsterapins referensramar. Men 

på vilket sätt detta praktiskt kan göras i den kliniska verksamheten står inte i litteraturen. 

Begreppet spirituality kan dock var något svåranvänt. Både Wilcock (1999) samt Persson et al. 

(2001) tar upp betydelsen av aktiviteter vilka kan ordnas under kategorin rekreativa aktiviteter. 

Dessa kan, genom att man fokuserar på varandet i aktivitetsprocessen, hjälpa en i att reflektera 

över sitt innersta och över sin livsåskådning. Då man applicerar mindfulness i arbetsterapi tar 

man tillvara på detta samtidigt som man på ett användbart sätt får in spirituality i 

arbetsterapeutiska interventioner. Således skulle modeller för ett utövande av mindfulness i 

aktivitet kunna vara ett värdefullt tillskott i arbetsterapin.  

 

Då mindfulness står utan vetenskaplig grund i den arbetsterapeutiska forskningsvärlden är denna 

arbetsmetod helt beroende av dess aktuella utövare. Informanterna har av eget intresse tagit in 

och utvecklat mindfulness i sina arbetsterapeutiska interventioner. Om utövandet av mindfulness 

endast baseras på ett fåtal arbetsterapeuters eget intresse blir arbetsformens fortsatta utövande 

osäkert. I nuläget är det inte garanterat att någon fortsätter i samma anda då informanterna slutat 

på sina tjänster. Om så blir fallet skulle arbetsterapin kunna gå miste om ett lämpligt sätt att i den 

kliniska verksamheten föra in den aspekt som speglas i begreppet spirituality. Av resultatet i 

denna studie framkommer det att arbetsterapeuter är en lämplig yrkeskategori att hjälpa patienter 

med att omsätta mindfulness i sin vardag. Detta gör att mindfulness kommer till sin fulla rätt i 

just arbetsterapin då mindfulness, enligt Kabat-Zinn (1997) handlar om att det är själva livet som 

är den verkliga övningen. 

 

Genom att ta tillvara på informanternas kunskap av mindfulness, och på det sätt de utifrån ett 

arbetsterapeutiskt perspektiv applicerat detta i sin kliniska verksamhet, och ytterligare förankrar 

dessa i teorin skulle mindfulness kunna bli ett redskap vilket alla arbetsterapeuter skulle ha 

möjligheten att använda. För att detta ska möjliggöras behöver fenomenet etableras och utvecklas 

i forskningsvärlden. Detta skulle kunna göras genom ytterligare studier i hur mindfulness, då det 

används inom arbetsterapi, kan se ut och verka. Då detta gjorts och mindfulness fått en 

vetenskaplig grund inom arbetsterapin och om det också lyfts in i arbetsterapiutbildningen skulle 

det kunna berika denna. Detta i form av att till exempel bidra till en ökad diskussion kring 
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CMOP:s begrepp spirituality och på vilka sätt man som arbetsterapeut kan fokusera mer på ett 

varande. Dessa kunskaper skulle därefter blivande arbetsterapeuter kunna ta med sig ut i sin 

kliniska verksamhet. För dem skulle mindfulness kunna fungera som en konkret och användbar 

metod att använda gentemot de personer som har ett behov att få ett utlopp för den ”spirituella” 

aspekten av livet. 
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Intervjuguide      Bilaga 1 

 

· Allmänna uppgifter - Utbildning. Yrkesverksamma år. Nuvarande arbetsuppgifter och 

patientgrupp. Tid på nuvarande arbetsplats. 

 

· Hur skulle du vilja beskriva mindfulness? 

 

· Hur kom du i kontakt med mindfulness? 

 

· Varför började du jobba med mindfulness? 

- Vad var det för behov du såg av denna metod  inom ditt arbetsområde? 

 

· Berätta om hur du låter dig inspireras av/ använder mindfulness i dina arbetsterapeutiska 

interventioner. 

 

· Hur brukar responsen från patienterna se ut under och efter behandling? 

 

· Vad är fördelarna med att använda sig av mindfulness i just arbetsterapi? 

 

· Har du andra funderingar på hur man skulle kunna använda sig av mindfulness i arbetsterapi? 

 

· Är det något mer du skulle vilja tillägga i intervjun? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36

  

 
Arbetsterapeuters erfarenheter av och tankar kring mindfulness  

 
Jag är en student på Arbetsterapeutsprogrammet, Lunds Universitet, som under höstterminen  
 2007 ska skriva mitt examensarbete, 15 hp. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur några arbetsterapeuter i klinisk verksamhet arbetar med inspiration 
av, och resonerar kring, mindfulness. 
 
Tidskriften arbetsterapeuten lyfter fram att mindfulnesskonceptet passar arbetsterapeuter bra då man i denna 
profession, i större utsträckning än andra yrkesgrupper inom vården, arbetar med helheten hos patienter. Det 
finns dock inte så mycket beskrivet i litteraturen kring hur mindfulness kan användas i arbetsterapi. Genom 
att lyfta fram några arbetsterapeuters erfarenheter av hur de i sina arbetsterapeutiska interventioner låtit sig 
inspireras av mindfulness hoppas jag kunna bidra till en fortsatt breddning av arbetsterapin och dess 
arbetsområden. Jag kommer att intervjua fyra till fem arbetsterapeuter och du är en av dem som tillfrågas. 
Ditt namn har jag fått genom XXX… 
 
Intervjun, som kommer att äga rum någon gång under vecka 43-45, beräknas ta cirka en timme och 
genomförs av undertecknad. Du kan själv välja plats t ex på din arbetsplats eller på annat lämpligt ställe.  
 
Med Din tillåtelse vill jag gärna spela in intervjun på band. Inspelningen kommer att förvaras inlåst så att 
ingen obehörig kan ta del av den. Efter att arbetet har slutförts kommer materialet att förstöras.  
 
Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta när som helst utan att ange någon orsak.  Resultatet av min 
studie kommer att redovisas så att Du inte kan identifieras. Innan publicering av studien sker kommer Du att 
få ta del av resultatet och godkänna detta.  
 
Om Du vill delta ber jag Dig underteckna talongen och skicka tillbaka den i bifogat svarskuvert inom 1 
vecka. Därefter kontaktas Du för bokning av tid och plats för intervju. 
 
Om Du har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till mig eller min handledare Lena-Karin 
Erlandsson. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Nina Linderfalk    Handledare: Lena-Karin Erlandsson 
        
 
     

        
  

Avdelningen för arbetsterapi och gerontologi 

2007-XX-XX    
 

INFORMATIONSBREV     Bilaga 2 
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Samtyckesblankett                                                                                                                       Bilaga 3  
 
 
 
 
Jag har tagit del av informationen om studien ”Arbetsterapeuters erfarenheter av och tankar kring 
mindfulness”. 
 
Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när som helst utan 
att ange någon orsak.  
 
Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på band. 
 

Underskrift av undersökningsperson 
 
 
__________________________________ 
Ort, datum 
 
 
__________________________________ 
Underskrift  
 
 
__________________________________  
Telefonnummer 
 

Underskrift av student: 
 
 
__________________________________ 
Ort, datum 
 
 
__________________________________ 
Underskrift 
 
 
__________________________________  
Telefonnummer 
 

 
 
 
 


