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Abstrakt 
 
Hälso- och sjukvården präglas av stress och utmattningssyndrom hos sin 
personal, vilket kan leda till att sjuksköterskor begår medicinska fel samt ger 
ett oprofessionellt bemötande. Mindfulness kan tänkas vara en metod för att 
förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Syftet var att undersöka hur personer 
verksamma inom mindfulness upplever metoden samt möjligheten för 
sjuksköterskor att använda metoden i sitt arbete. Studien genomfördes med 
en kvalitativ deskriptiv metod med semistrukturerade intervjuer, där urvalet 
bestod av tio mindfulnessinstruktörer verksamma på forskningscenter vid 
University of California i Los Angeles och San Diego i Kalifornien, USA. Den 
insamlade datan bearbetades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet 
visade att mindfulness ansågs vara en medveten närvaro. Upplevelser av 
positiva effekter och utmaningar beskrevs samt implementeringsaspekter. 
Slutsatsen blev att mindfulness kan vara en effektiv metod för sjuksköterskor 
om tänkbara implementeringsbarriärer reduceras. 
 
 

Nyckelord 
 

Mindfulness, stresshantering, fokus, patientsäkerhet, implementering, 
KASAM 

 
 

Lunds universitet  
Medicinska fakulteten 
Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal 
och sexuell hälsa  
Box 157, 221 00 LUND  



 

 

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning .............................................................................................................. 1 

Problembeskrivning ............................................................................................................... 2 
Bakgrund ........................................................................................................................... 2 

Perspektiv och utgångpunkter ....................................................................................... 2 
Sjuksköterskor och stress .............................................................................................. 3 

Mindfulness ............................................................................................................... 5 
Sjuksköterskor och mindfulness ................................................................................. 5 

Syfte ...................................................................................................................................... 7 

Metod .................................................................................................................................... 7 
Urval av undersökningsgrupp ............................................................................................ 7 
Genomförande av datainsamling ....................................................................................... 8 
Genomförande av databearbetning ................................................................................... 8 

Tabell 1 Utdrag ur analysprocessen ........................................................................... 9 
Etisk avvägning ................................................................................................................10 

Resultat ................................................................................................................................11 
Tabell 2: Förteckning över kategorier och subkategorier ...........................................11 

Mindfulness definition .......................................................................................................12 
Att vara medvetet närvarande i nuet .............................................................................12 
Att vara uppmärksam, öppen och nyfiken .....................................................................12 
En praktik för att förena kropp och sinne .......................................................................12 

Positiva effekter ................................................................................................................14 
Att förbättra uppmärksamhet ........................................................................................14 
Att kontrollera känslor ...................................................................................................14 
Att reducera och hantera stress ....................................................................................14 
Att förebygga utbrändhet ..............................................................................................15 

Utmaningar .......................................................................................................................15 
Mindfulness vid psykisk ohälsa .....................................................................................15 
Att vara medveten om för-och nackdelar ......................................................................16 

Implementering .................................................................................................................16 
Schemaläggning av mindfulness ..................................................................................16 
Introducering av mindfulness ........................................................................................17 
Mindfulness som verktyg för en personcentrerad vård ..................................................18 

Diskussion ............................................................................................................................18 
Diskussion av vald metod .................................................................................................18 

Tillförlitlighet .................................................................................................................18 
Överförbarhet ...............................................................................................................19 
Verifierbarhet ................................................................................................................19 
Giltighet ........................................................................................................................19 

Diskussion av framtaget resultat .......................................................................................19 
Mindfulness för att hantera känslor ...............................................................................20 
Mindfulness för att öka uppmärksamheten ...................................................................20 
Implementering av mindfulness ....................................................................................21 

Slutsatser och kliniska implikationer .....................................................................................22 

Författarnas arbetsordning ...................................................................................................22 

Referenser ...........................................................................................................................23 

Bilaga 1: Intervjuguide ..........................................................................................................26 

Bilaga 2: Informations- och samtyckesformulär för deltagare................................................27 



 

 2 

 

Problembeskrivning 

 

Det är ingen ovanlighet att vård och omsorgspersonal drabbas av stressrelaterad psykisk 

ohälsa och sjukskrivning på grund av stress och utmattningssyndrom, till följd av en hög 

arbetsbelastning i högt tempo. (AFA försäkring, 2013; Arbetsmiljöverket, 2015a; Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2014). Arbetsmiljöverket (2015b) har visat att 

psykosociala besvär som exempelvis stress har ökat från 10 % år 2012 till 15 % år 2014 bland 

kvinnlig omvårdnadspersonal. 

 

Stress bland sjuksköterskor medför inte bara ohälsa hos personen själv utan kan även påverka 

patientsäkerheten samt patienternas upplevelser av vården negativt. Det kan exempelvis bidra 

till ett oprofessionellt beteende och en minskad sinnesnärvaro. En minskad sinnesnärvaro 

innebär i sin tur att omvårdnaden riskerar att försämras, dels genom en ökad risk för 

medicinska fel och dels genom ett sämre bemötande. Ett sätt att förebygga sådana risker är att 

analysera bakomliggande orsaker för att sedan vidta stressreducerande åtgärder (Lindh & 

Sahlqvist, 2012). En sådan åtgärd är mindfulness som utförs genom olika metoder med syftet 

att minska stress. Mindfulness har visat sig kunna reducera sjuksköterskors stress, ge ett ökat 

fokus samt förbättra vårdrelationer (Cohen-Katz, Wiley, Capuano, Baker, Deitrick & Shapiro, 

2005a; Cohen-Katz, Wiley, Capuano, Baker, Kimmel och Shapiro, 2005b; Smith, 2014). 

Mindfulness har alltså visat sig vara effektivt, men det saknas kunskap om hur metoden skulle 

kunna användas för omvårdnadspersonal Sverige. Genom att intervjua ämneskunniga 

personer inom mindfulness kan en klarare bild ges för hur metoden skulle kunna 

implementeras i den svenska hälso- och sjukvården.  

 

Bakgrund 

Perspektiv och utgångpunkter  

Aaron Antonovsky, grundaren av begreppet KASAM- känsla av sammanhang som utgår från 

det salutogena perspektivet, menar att olika faktorer och omständigheter i en individs 

omgivning påverkar hälsan (Antonovsky, 2005). Genom att arbeta med de tre centrala delarna 

i KASAM: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet menar Antonovsky att hälsa kan 

främjas. Med hanterbarhet menar Antonovsky att människan behöver uppleva att hen har de 

resurser som krävs för att hantera motgångar. Personer som känner att de kan hantera livet i 

stort får alltså större motståndskraft mot ohälsa. Begriplighet innebär att människor har ett 
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behov av regelbundenhet och förutsägbarhet. En individ vill kunna förklara och förstå livets 

olika motgångar och har därför ett behov av information som är ordnad, tydlig och 

sammanhängande. Om begriplighet finnes kring livshändelser uppnås också en godare hälsa. 

Den sista delen, meningsfullhet, innebär att människor behöver finna mening i de utmaningar 

och motgångar de ställs inför för att vilja lägga energi på dem. Att finna mening och 

känslomässig innebörd i livets olika utmaningar resulterar i att personen upplever sig ha en 

godare hälsa. Människor som bygger upp en stark KASAM har också lättare att kontrollera 

och identifiera stressfaktorer (Antonovsky, 2005). Om individen får en möjlighet att stanna 

upp i stressfyllda arbetsmiljöer med hjälp av metoden mindfulness skulle möjligtvis 

sjuksköterskors känsla av sammanhang, KASAM, öka och därmed bidra till en bättre hälsa 

hos individen.  

 

En medveten närvaro i nuet kan innebära en ökad närvaro i mötet med patienter. Enligt 

omvårdnadsteoretikern Rosemarie Rizzo Parses teori, Human Becoming Theory, är det av 

stor vikt att sjuksköterskor är fullt närvarande i den mellanmänskliga interaktionen med bland 

annat patienter. Human Becoming Theory utgår från att varje människa har en unik 

upplevelse av världen och i mötet med andra människor krävs således att sjuksköterskan inte 

är dömande, utan möter personen med öppenhet vilket då inger en äkta närvaro. En äkta 

närvaro ökar sjuksköterskans uppmärksamhet och omsorg (Parse, 1998). Eftersom 

mindfulness handlar om att vara i nuet och centrerar kring medveten närvaro (Ludwig & 

Kabat-Zinn, 2008) är det möjligt att metoden kan användas för att förbättra relationen i mötet 

mellan sjuksköterskor och patienter vid en stresspåverkad interaktion.  

 

Ur det salutogena perspektivet är det möjligt att mindfulness kan stärka människors känsla av 

sammanhang - KASAM (Antonovsky, 2005) och därmed fungera som hälsofrämjande. Det är 

av intresse att undersöka hur de centrala delarna hanteringsbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet upplevs påverkas av mindfulness. Likaså kan Parse´s (1998) teori om 

medveten närvaro i mellanmänskliga interaktioner sättas i relation till stressens påverkan på 

möten i vården, om mindfulness upplevs som gynnande i stressfyllda arbetsmiljöer. 

 

Sjuksköterskor och stress 

Stress är en normal reaktion hos människor vid exponering för krav, belastning, utmattning 

och hot och är en del av kroppens överlevnadsmekanism. Mekanismen bygger på ett samspel 

mellan hjärnan, nervsystemet, immunsystemet och det endokrina systemet. När en akut, 
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kortvarig stressituation uppstår signalerar hjärnan till binjurarna i det endokrina systemet att 

producera stresshormon. Stresshormonerna ger bland annat extra kraft och koncentration, ökat 

blodtryck, förhöjt blodsocker och ökad koagulationsförmåga i blodet. Utöver detta höjs 

smärttröskeln, minnesfunktioner förbättras och immunförsvaret aktiveras (Skärsäter, 2014). 

Dessa konsekvenser är helt naturliga och positiva i ett kortvarigt, akut sammanhang. Dock 

utsätts personer idag allt oftare för långvarig stress, vilket till skillnad från den kortvariga 

stressen istället orsakar minskad energi och en rad olika bekymmer såsom kronisk trötthet, 

nedstämdhet, olust, minnesstörningar, sömnproblem, domningar och diffusa muskelsmärtor 

(Skärsäter, 2014). Dessa symtom leder till depression, utmattningssyndrom samt fysiska 

sjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdomar och kroniska smärttillstånd (Hogstedt & 

Theorell, 2004). I International Council of Nurses’ (ICN:s) etiska kod (2012) belyses vikten 

av att bevara hälso-och sjukvårdspersonals hälsa och främja en god arbetsmiljö för att de ska  

kunna ge en god omvårdnad. Med tanke på ovan nämnda negativa effekter av stress blir det 

således relevant för sjuksköterskor att beakta stresshantering. 

 

Flera studier har visat att sjuksköterskor påverkas negativt av stress. I en systematisk översikt 

(Moustaka & Constantinidis, 2010) med syftet att undersöka arbetsrelaterad stress hos 

sjuksköterskor inkluderades 42 artiklar. Resultatet visade att bland annat arbetsmängd, 

känslor av maktlöshet och undergivenhet var faktorer som bidrog till stress hos 

sjuksköterskor. Stressen visade sig i sin tur bidra till ett mindre effektivt arbete, minskat 

engagemang i omgivningen kring arbetet samt brister i utförandet av arbetsuppgifter. Med 

andra ord visade studiens resultat att stress påverkar sjuksköterskornas emotionella tillstånd 

och arbetskapacitet. Berland, Natvig, och Gundersen (2008) inkluderade 12 sjuksköterskor i 

en kvalitativ studie. Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde en försämrad 

patientsäkerhet på grund av den arbetsrelaterade stressen. Ordförande för Vårdförbundet har i 

en debattartikel (Robeiro, 2016) påpekat att stress på grund av stor arbetsbelastning utan 

utrymme för återhämtning kan bidra till sjukskrivningar och i sin tur leda till underbemanning 

samt ytterligare arbetsbelastning (a.a). Fysisk och emotionell stress utan återhämtning 

äventyrar även patientsäkerheten, inte minst vid överbelastade vårdavdelningar vilket är den 

rådande situationen på många avdelningar (Bonnevier, Carlmalm, Elfström, Hansen, Rönnell 

& Winsnes, 2015). Bristande arbetsrelationer mellan kollegor i vårdteamen till följd av stress 

är också en bidragande faktor till att patientsäkerheten riskerar att minska (Lin & Liang, 

2007). Med anledning av stressen som föreligger hos sjuksköterskor finns ett behov av någon 

form av stressreducerande verktyg. Ett sådant verktyg skulle möjligtvis kunna vara 
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mindfulness, vars stressreducerande effekt har studerats (Pipe, Dueck, Pendergast, Buchda & 

Summers, 2009; Hallman, O'Connor, Hasenau, & Brady, 2014; Bazarko, Cate, Azocar, & 

Kreitzer, 2013). 

 

Mindfulness 

Enligt en av frontfigurerna inom mindfulness, professor Jon Kabat-Zinn, kan mindfulness 

definieras som att ha en medveten närvaro, det vill säga att vara närvarande i stunden som är 

här och nu (Kabat-Zinn & Gazella, 2005). I mindfulness ska tankar, känslor och andra 

sinnesintryck inte ignoreras, däremot ska ett nytt icke-dömande och mer kontrollerande 

förhållningssätt skapas. Det har visat sig att uppmärksamheten till nuet kan skapa en känsla av 

rofylldhet där känslor som stress och oro reduceras. Det kan i längden bli en strategi som kan 

hjälpa till att kontrollera kommande reaktioner. I de olika strategierna är andningsmönstret en 

central roll där medvetenhet är i fokus för en ökad kroppskännedom (Ludwig & Kabat-Zinn, 

2008). Mindfulness har visat sig öka den grå substansen i delar av hjärnan som bland annat 

påverkar humör, sömn och aptit. Det sker till exempel i de delar där neurotransmittorerna 

noradrenalin och serotonin frisätts, vilka påverkar upphetsning och humör, vilket har visat sig 

ge positiva effekter för välbefinnandet enligt PWB-skalan (Psychological Well Being-scale). 

Det visade en studie där 14 personer deltog i en åtta veckors kurs för att sedan analysera deras 

hjärnor med hjälp av magnetröntgen (Singleton, Hölzel, Vangel, Brach, Carmody och Lazar, 

2014). 

 

Sjuksköterskor och mindfulness 

Det finns olika sätt att praktisera mindfulness på. Ett exempel är Mindfulness Based Stress 

Reduction (MBSR) som är ett program grundat av John Kabat-Zinn, professor inom medicin 

och verksam på mindfulnesscenter vid Univeristy of Massachussets Medical School (Kabat-

Zinn & Gazella, 2005). Programmet är åtta veckor långt och inkluderar formella mindfulness-

övningar, exempelvis sittande och gående meditation och yoga. Det ingår även informella 

mindfulness-övningar, även kallat mindfulness i det dagliga livet. Det innebär att utövaren ska 

befinna sig i nuet vid vardagliga sysslor exempelvis vid måltider, samtal och promenader. 

Andningen ska också vara medveten här samt identifieringen av situationer som upplevs som 

positiva eller negativa, utan att döma känslorna. Andningen, närvaro och kroppsmedvetenhet 

är aktuellt i båda delar (Saki, 2014). Kabat Zinn har själv uttryckt att vårdpersonal bör träna 

på att vara i nuet med hjälp av mindfulnessträning. Det grundas i att det är svårt att vara 

närvarande med en patient utan att ha kontroll över sina egna tankar och känslor som lätt 
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distraheras i stressen. Kabat Zinn poängterar även att patienter mest troligt lägger märke till 

när vårdpersonal inte är närvarande i mötet (Kabat-Zinn & Gazella (2005). 

 

Exempel på en annan metod är Mindfulness Self Compassion (MSC), där medkänsla främjas 

på ett kontrollerat sätt. Det innebär att andras och det egna lidandet möts med en icke 

dömande, tillmötesgående och vänlig attityd. Vid MSC används mindfulness för att främja en 

icke dömande inställning samt för att kontrollera och identifiera av känslor (Neff, 2003).  

 

Studier har gjorts på mindfulness och stressreducering (Pipe et al., 2009; Hallman et al., 2014; 

Bazarko et al., 2013). I en randomiserad kontrollerad longitudinell studie var syftet att 

granska effekten av ett fyra veckor långt mindfulnessprogram grundat i MBSR. Studien 

inkluderade 32 sjuksköterskor i ledarskapspositioner inom hälso- och sjukvården där 

resultatet visade att interventionsgruppen hade reducerat sin negativa stress i jämförelse med 

kontrollgruppen (Pipe et al., 2009). I en interventionsstudie som inkluderade tolv 

sjuksköterskor inom akutpsykiatrin visade resultatet att både stress och sjukfrånvaro minskade 

efter en åtta dagars intervention av MBSR inspirerad träning (Hallman et.al., 2014). I en 

pilotstudie (Barzarko et al., 2013) med syftet att undersöka effekterna av en modifierad 

MBSR-kurs deltog 36 sjuksköterskor. Resultatet visade en signifikant minskad risk för 

utmattningssyndrom. Författarna av studien poängterar emellertid att en randomiserad 

kontrollerad studie är nödvändig för att säkerställa resultaten (a.a). I en litteraturöversikt av 

Smith (2014) inkluderades 13 artiklar. Det framgick i resultatet att sjuksköterskor som 

utövade MBSR nådde positiva effekter såsom ökat fokus, bättre humör och ökad empati. 

Författaren konstaterade att de positiva effekterna var fördelaktiga gällande effektivitet och 

relationer på arbetet. Mindfulness har också utvärderats i en kvalitativ studie av Cohen-Katz 

et al. (2005a) med 25 personer, varav 90 % var sjuksköterskor och samtliga arbetade inom 

hälso- och sjukvården. Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde en ökad närvaro i både 

privata och arbetsrelaterade relationer, till exempel med patienter och kollegor. Det fanns 

även upplevelser av att ha bättre självmedvetenhet vilket resulterade i bättre känslokontroll. 

Fem av deltagarna framförde att de inte visste hur de skulle upprätthålla sin mindfulness-

träning efter interventionens avslut. Då det krävs fortsatt träning för att behålla de positiva 

effekterna av kursen sattes fortsatta stödgrupper samt påminnelser om mindfulness träning in 

(a.a). 
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I ovanstående studier påtalar författarna att en implementering av mindfulness för 

sjuksköterskor skulle vara fördelaktigt (Pipe et al., 2009; Hallman et al., 2014; Bazarko et al., 

2013 och Cohen-Katz et al., 2005a). Dock framgår det inte hur implementeringen skulle gå 

till för att hållas kontinuerlig och långsiktigt hållbar. Därmed behövs mer forskning om hur 

mindfulness för sjuksköterskor skulle kunna implementeras.  

  

 

Syfte 

 

Syftet var att undersöka hur personer verksamma inom mindfulness upplever metoden samt 

möjligheten för sjuksköterskor att använda metoden i sitt arbete. 

 

Metod  

 

Studien genomfördes som en deskriptiv kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. 

Den kvalitativa metoden var bäst lämpad för syftet då studien fokuserade på personers 

upplevelser (Polit & Beck, 2014). 

 

Urval av undersökningsgrupp 

Urvalet omfattade tio personer. Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara 

forskningsverksamma mindfulness-instruktörer. Deltagarna rekryterades genom ett homogent 

bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2013) från forskningscenter för mindfulness vid 

University of California Los Angeles (UCLA) och University of California San Diego 

(UCSD) i Kalifornien, USA. Totalt tillfrågades 27 personer, 19 vid UCSD där sex tackade ja 

och åtta personer vid UCLA där fyra tackade ja. Urvalet innehöll både MBSR- och MSC- 

instruktörer. Deltagarna bestod av sju kvinnor och tre män med medelåldern 49 år. Tre 

deltagare var utbildad hälso-och sjukvårdspersonal och arbetade med mindfulness ute i 

sjukhusverksamheten. Några av deltagarna arbetade som mindfulness-instruktörer på sjukhus, 

men var inte utbildad sjukvårdspersonal. Samtliga arbetade både som instruktörer och/eller 

forskare på heltid eller deltid vid mindfulness-centren.  
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Genomförande av datainsamling 

Data samlades in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer mellan den 14 november och 24 

november år 2016, vilka skedde på en plats som valdes ut av deltagarna. Samtliga intervjuer 

genomfördes på deltagarnas arbetsplatser där de spelades in via röstmemo för att sedan 

transkriberas. Medianlängden var 22 minuter (11-30 minuter) och majoriteten av intervjuerna 

varade runt den tidslängden. Intervjuerna genomfördes i USA eftersom det är ett av få länder 

där det finns etablerade forskningscentrum inom mindfulness.  

 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide bestående av tio frågor som inleddes 

med ”Hur skulle du beskriva mindfulness?” (Bilaga 1). Fördjupande frågor användes om 

något ämne behövde förtydligas. En intervjuguide är användbar när ett antal förbestämda 

frågor ska ställas. Intervjuguiden användes för att säkerställa att nödvändig information 

samlades in och för att behålla en röd tråd genom hela intervjuprocessen (Polit & Beck, 

2013).  Båda författarna medverkade vid samtliga intervjuer. 

 

Genomförande av databearbetning  

Datan analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2012) 

som delas in i två nivåer: manifest och latent analys. Den manifesta analysen identifierar 

de tydliga, uppenbara och synliga budskapen i texten medan den latenta analysen behandlar 

de mer underliggande budskapen i texten och syftar istället till att finna dess betydelse och 

mening, det vill säga det som står mellan raderna (Graneheim & Lundman, 2012).   

 

Analysen skedde i sex steg (Graneheim & Lundman, 2012). I det första steget läste båda 

författarna igenom analysenheterna, det vill säga transkriberingarna av intervjuerna, för att få 

ett helhetsperspektiv. I det andra steget identifierades meningsbärande enheter. Det är stycken 

vars innehåll är relevant för syftet. I det tredje steget kodades de meningsbärande enheterna. 

Kodning innebär att de identifierade styckena formuleras om till ett eller flera 

sammanfattande ord. I det fjärde steget läste författarna igenom koderna för att identifiera 

likheter och skillnader för att sedan skapa kategorier av sammanhängande koder. Det femte 

steget innebar en abstraktion där texter, koder och kategorier genomlästes. Sedan 

identifierades det om det fanns några möjliga subkategorier som hörde samman. I det sjätte 

steget skapades huvudkategorier med tillhörande subkategorier. (Tabell 1.) Återkoppling hos 

deltagarna genomfördes via mejl innehållande de framarbetade kategorierna, där de således 
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fick möjlighet att kommentera och bekräfta författarnas tolkning av textens innehåll. Ingen av 

deltagarna responderade återkopplingen.  

 

Författarna genomförde intervjuerna tillsammans och delade sedan upp innehållet för att 

analysera enskilt enligt de ovanstående sex stegen, men möttes upp kontinuerligt under 

processens gång för att återkoppla och diskutera med varandra för att finna en gemensam 

konsensus.  

 

Tabell 1 Utdrag ur analysprocessen 

 Utdrag ur transkript Meningsbärande enhet Kod Subkategori Kategori 

R: 3 …there are some 

situations in which it 

might be contra 

productive. The first thing 

that comes to my mind is 

people who have some 

psychiatric conditions I 

am thinking perhaps 

a…but, emh you know 

very strong cases of major 

depression… 

…there are some situations 

in which it might be contra 

productive. The first thing 

that comes to my mind is 

people who have some 

psychiatric conditions, for 

example major depression 

It might be contra 

productive with 

people who have 

some psychiatric 

conditions. 

 

Mindfulness vid 

psykisk ohälsa 

Utmaningar 

R: 6 And it’s a great idea 

before as your looking at, 

reviewing a patients 

uhm... papers or before 

you go in and meet the 

next client to do a little 

quick check in of ”how 

am I in this moment?” or 

focusing on the breath. 

... It’s really empowering 

and encouraging for them 

to hear that ”don’t get 

discouraged if you don’t 

have the time, we can fit 

this into other parts of our 

lives”. Uhm... it doesn’t 

have to take fifteen or 

twenty minutes, it can just 

And it’s a great idea before 

as your reviewing a patients 

papers or before you go in 

and meet the next client to 

do a little quick check in of 

”how am I in this moment?” 

or focusing on the breath. 

... It’s really empowering 

and encouraging for them to 

hear that ”don’t get 

discouraged if you don’t 

have the time, we can fit 

this into other parts of our 

lives”. It doesn’t have to 

take fifteen or twenty 

minutes, it can just be a 

couple of breaths noticing... 

or just taking a moment 

People think it’s 

really empowering 

to hear that you can 

fit it into other parts 

of your life. 

 

 

It doesn’t have to 

take 15 or 20 

minutes, it can just 

be a couple of 

breaths noticing 

your bodies, which 

can be done at any 

point. 

 

 

 

Introducering av 

mindfulness 

 

 

 

 

 

Schemaläggning 

av mindfulness 

Implementering 

 

 

 

 

 

 

Implementering 
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be a couple of breaths 

noticing uhm... or just 

taking a moment noticing 

your bodies so they can 

do this at any point. 

noticing your bodies so they 

can do this at any point. 

R:7 So with mindful 

awareness or with 

mindfulness, we are 

paying attention to our 

moment to moment 

experience, you know in a 

non-judgmental kind of 

accepting way.  So I think 

that is a good sort of short 

definition. 

So with mindful awareness 

or with mindfulness, we are 

paying attention to our 

moment to moment 

experience in a non-

judgmental kind of 

accepting way… 

Pay attention to 

moment experience, 

in a non-judgmental 

kind of accepting 

way. 

Att vara medvetet 

närvarande i nuet 

Mindfulness 

definition 

R: 9 I think it really has a very 

powerful role in breaking 

a stress cycle. Emh for 

one thing simply focusing 

on the breath, really can 

turn down a persons heart 

rate and blood pressure. 

Just that alone. So just 

having one focus of 

awareness of the mind can 

kind of even release 

tension in the body. So 

that´s in it´s own simply 

is a powerful tool. But 

then we add on the ability 

to notice stress emerging. 

…I think it really has a very 

powerful role in breaking a 

stress cycle. Emh for one 

thing simply focusing on 

the breath, really can turn 

down a person’s heart rate 

and blood pressure. So just 

having one focus of 

awareness of the mind can 

kind of even release tension 

in the body. So that´s in it´s 

own simply is a powerful 

tool. But then we add on the 

ability to notice stress 

emerging 

Mindfulness really 

has a very powerful 

role in breaking a 

stress cycle. 

Just by simply 

focusing on the 

breath, can turn 

down a person’s 

heart rate and blood 

pressure.  

Focus of awareness 

of the mind can 

kind of even release 

tension in the body. 

Ability to notice 

stress emerging. 

Att reducera och 

hantera stress 

 

 

Att reducera och 

hantera stress 

 

 

 

 

Att förbättra 

uppmärksamhet 

 

Att reducera och 

hantera stress 

Positiva effekter 

 

 

 

 

Positiva effekter 

 

 

 

 

Positiva effekter 

 

 

Positiva effekter 

 

 

Etisk avvägning 

Vårdvetenskapliga Etiknämnden (VEN) vid Lunds Universitet gav etiskt tillstånd att 

genomföra studien samt ett rådgivande yttrande (VEN 32-16). Vetenskapsrådet (2002) 

belyser fyra huvudkrav som forskare behöver ta hänsyn till: Informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagarna fick relevant 

information om studien två månader innan intervjuerna ägde rum och de gav både skriftligt 

och muntligt samtycke (Bilaga 2). Deltagandet i studien var frivilligt, de hade också möjlighet 
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att avbryta deltagandet när som helst utan att ge någon förklaring. Konfidentialitet har 

utlovats till deltagarna och alla intervjuer sparades digitalt med kodlås. Efter intervjuerna 

överfördes inspelningarna på ett USB-minne och raderades. USB-minnet förvaras inlåst innan 

innehållet sedan ska raderas.   

Genom ovanstående etiska avvägningar följer studien de fyra etiska principerna som anges i 

Northern Nurses’ Federation (2003): principen om autonomi, principen om att göra gott, 

principen om rättvisa och principen om att inte skada. På så vis följs även FN:s deklaration 

om mänskliga rättigheter (Förenta Nationerna, 2008) och Helsingforsdeklarationen (World 

Medical Association, 2013). 

  

Resultat 

 

Resultatet visade fyra huvudkategorier (Tabell 2). De var Mindfulness definition med 

subkategorierna att vara närvarande i nuet, att vara medveten, öppen och nyfiken samt en 

praktik för att förena kropp och sinne, Positiva effekter med subkategorierna att förbättra 

uppmärksamhet, att kontrollera känslor, att reducera och hantera stress samt att förebygga 

utbrändhet, Utmaningar med subkategorierna Mindfulness vid psykisk ohälsa samt att vara 

medveten och för-och nackdelar och slutligen Implementering med subkategorierna 

schemaläggning av mindfulness, introducering av mindfulness samt mindfulness som verktyg 

för en personcentrerad vård. 

 

Tabell 2: Förteckning över kategorier och subkategorier  

MINDFULNESS 

DEFINITION 

POSITIVA 

EFFEKTER 

UTMANINGAR IMPLEMENTERING 

Att vara medvetet 

närvarande i nuet 

Att förbättra 

uppmärksamhet 

Mindfulness vid 

psykisk ohälsa 

Schemaläggning av 

mindfulness 

Att vara 

uppmärksam, 

öppen och nyfiken 

Att reglera och 

kontrollera 

känslor 

Att vara medveten 

om för-och 

nackdelar 

Introducering av 

mindfulness 

En praktik för att 

förena kropp och 

sinne 

Att reducera och 

hantera stress 

 Mindfulness som verktyg 

för en personcentrerad 

vård 

 

Att förebygga 

utbrändhet 
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Mindfulness definition 

Deltagarna beskrev mindfulness som något som involverar både kropp och sinne vilket 

innebär att det ingår både mentala processer men också fysisk aktivitet. Definitionen av 

mindfulness sammanfattades ur tre subkategorier: att vara närvarande i nuet, att vara 

medveten, öppen och nyfiken samt en praktik för att förena kropp och sinne.  

 

Att vara medvetet närvarande i nuet 

Det framkom att mindfulness kunde beskrivas som en närvaro i nuet vilket kunde beskrivas 

som att det enda som uppmärksammas är det som händer just nu. Det som har hänt eller det 

som komma skall har ingen relevans för det nuvarande ögonblicket. Den medvetna närvaron 

uttrycktes som: “Mindfulness means being in the present moment on purpose without 

judgement, with compassion” (Informant 8).  

 

Att vara uppmärksam, öppen och nyfiken 

Informanterna beskrev att mindfulness kräver en öppenhet, nyfikenhet och uppmärksamhet 

inför upplevelser. Det påtalades att upplevelser omfattar sådant som uppmärksammas inom 

individen kroppsligt och psykiskt, men även sådant som pågår i personens omgivning. Det 

kunde till exempel handla om att ta ett ögonblick för att andas och samla sig själv där 

individen fick möjlighet fråga sig själv vad som hände i den egna kroppen. Detta kunde ge 

personen möjlighet att känna in hur omgivningen påverkade kroppen, till exempel om hjärtat 

slog fortare eller om kroppen var spänd. Genom att identifiera kroppsliga förändringar 

relaterat till stress menade deltagarna att personen gavs möjlighet att påverka sin situation: 

“How we pay attention to our experience, to out moment to moment experience and to our 

circumstances around us” (Informant 7). 

 

En praktik för att förena kropp och sinne 

Informanterna delade med sig av en rad olika vis för att kunna nå en medveten närvaro, det 

vill säga olika sätt att utföra mindfulness. Det beskrev att utförandet av mindfulness kunde 

delas in i formell och informell mindfulness.  

 

Formell mindfulness beskrevs som de former av mindfulness där det föreligger någon form av 

fokuserad uppmärksamhet exempelvis fokus på kropp, ljud eller andning under en bestämd 

tid, till exempel 30-45 minuter. Det kunde bland annat utföras genom yoga, tai-chi, stående 
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eller sittande meditation, samt så kallad “Love and Compassion meditation”. Love and 

Compassion meditation beskrevs som en slags meditation där tankarna riktas till att träna 

sinnet att vara mer omtänksam och få en ökad medkänsla för sin omgivning, samt att överlag 

önska gott åt sig själv och sina medmänniskor. Längre mindfulness sessioner, så kallade 

“retreats” belystes också av informanterna, vilket innebär att utövaren ägnar sig åt olika 

mindfulness-övningar under några dagar till veckor.  

 

Den formen som ur innehållet beskrevs som informell mindfulness var sådant som inte krävde 

ett avbrott i det dagliga livet för att utöva en specifik övning. Det innebar helt enkelt att vara 

medvetet närvarande i det dagliga livet och att införa mindfulness i vardagen. Exempel på 

informell mindfulness som nämndes var att stanna upp ett par sekunder, ta några andetag och 

avläsa vad som händer just nu. Individen får då en chans att känna efter vad som pågår i den 

egna kroppen och kan därmed känna när stress är på väg att uppkomma genom att hjärtat slår 

fortare. Ett par djupa andetag i en sådan situation beskrevs som lugnande och 

stressförebyggande av informanterna: ”…and it’s a great idea before as your looking at, 

reviewing a patients uhm... papers or before you go in and meet the next client to do a little 

quick check in of ”how am I in this moment?” or focusing on the breath”(Informant 6). Det 

kunde också vara att rikta sina tankar och sin uppmärksamhet till att lyssna på en patient samt 

vara extra uppmärksam vid handtvätt och handdesinfektion, med andra ord rikta sina tankar 

för en kort stund till det som görs i den stunden som är. Informell mindfulness beskrevs också 

kunna vara så enkelt som att befinna sig i naturen och ge sinnet en paus genom att bara titta 

på ett träd eller vandra omkring. Att alltid försöka bemöta människor med vänlighet och 

omtänksamhet uppgavs som ytterligare ett sätt att utöva informell mindfulness. 

 

Informanterna beskrev de två formerna av mindfulness, formell och informell mindfulness 

som en relation till varandra och det uppfattades att det var mer givande att praktisera båda i 

kombination än var för sig: “I mean informal and formal mindfulness, I have heard them to 

be described as two wings of a bird. You know, so you can´t have one wing stronger than the 

other. So they kind of support each other...” (Informant 7). 
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Positiva effekter 

Det beskrevs en rad positiva effekter av mindfulness, vilka sammanfattas i fyra subkategorier: 

att förbättra uppmärksamhet, att kontrollera känslor, att reducera och hantera stress samt att 

förebygga utbrändhet. 

 

Att förbättra uppmärksamhet 

Av informanterna framgick det att mindfulness bidrog till ökad uppmärksamhet och fokus 

genom att utövaren blir mer centrerad och kopplad till nuet. Det uppfattades som centralt 

eftersom människor idag utsätts för många olika stimuli och därför har svårt att vara 

uppmärksamma nuet. Genom mindfulness uppgavs det att individer kunde bli mer fokuserade 

och således mer produktiva i sitt arbete. I relation till hälso- och sjukvården beskrev 

informanterna att personal kunde öka fokus gentemot sina patienter: ”They have the computer 

and all of the information. And then there’s the patient and the body of the patient and it’s 

almost like the health care worker is just mediating between the computer and the body” 

(Informant 4).  

 

Att kontrollera känslor 

Informanterna uppgav att mindfulness gav utövaren möjlighet att påverka sina känslor. Detta 

genom att utövaren fick möjlighet att styra sina känslor istället för att låta tankarna bli 

kaotiska och upprörda. Förmågan att reglera och kontrollera känslor uppkom enligt 

informanterna av att mindfulness skapar val för utövaren. De kunde känna när negativa och 

ilska eller reaktiva känslor uppkom och i den stunden ta en paus och tänka igenom vilka val 

som fanns framför dem. På så vis kunde de uppmärksamma vad som gjorde att de negativa 

känslorna dök upp och på sätt och vis styra om de skulle vändas till något givande eller bli en 

stress. Att se dessa valen och lära sig hur tankarna fungerar hade visat sig vara mycket 

hjälpsamt för utövarna och gjorde att de kände sig mer balanserade och ingav en känsla av 

kontroll: “And just the idea that if they can view something as an instrument to create more 

choises, then there’s some sense of power to that” (Informant 10).  

 

Att reducera och hantera stress 

Deltagarna upplevde att mindfulness hade en lugnande inverkan på utövaren. När individen 

var mer medveten kring sina nuvarande upplevelser kunde de identifiera när de blev stressade 

och hur det fysiskt påverkade dem. De kunde uppmärksamma när stressen uppkom och kunde  
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på så sätt bryta stresscykeln: 

  

”…and with mindfulness practice they can start to become aware of ´oh my breathing is 

going up and my heart rate and these sort of physical cues that then they can at least be 

aware that they are getting stressed. And they may be able to kind of talk themselves out of it” 

(Informant 7).  

 

Att förebygga utbrändhet 

Utbrändhet uppgavs vara viktigt att beakta inom hälso- och sjukvården. Informanterna 

beskrev att omvårdnadspersonal med hög arbetsstress ofta glömmer bort sitt eget välmående 

då de fastnar i tanken att bara ta hand om andra. Detta kunde i längden leda till utmattning 

och utbrändhet, därav ansågs det vara av vikt att ha ett fungerande verktyg för att hantera den 

stress som arbetet innebär. Mindfulness beskrevs alltså som ett sätt för vårdaren att ta hand 

om sig själv och hantera stress och påfrestningar som förekommer i arbetet: ”You can overdo, 

and you’re gone, if you’re not giving yourself you can’t give” (Informant 8). 

 

Utmaningar 

Informanterna beskrev övergripande utmaningar med att praktisera mindfulness, samt hur 

dessa kunde övervinnas. Det som nämndes kan sammanfattas i två underkategorier vilka är 

mindfulness vid psykisk ohälsa samt att vara medveten om att allt har för-och nackdelar. 

 

Mindfulness vid psykisk ohälsa  

Informanterna menade att mindfulness kunde vara kontraindicerande vid obehandlade 

psykologiska tillstånd såsom bipolär sjukdom, djup depression, psykossjukdom, schizofreni 

samt nyligen upplevt trauma. Det gällde framför allt långa meditations retreats som sträcker 

sig över flera dagar. Det uppgavs att det kan anses relevant att ge deltagare informantion om 

ovanstående, exempelvis: “One of the things that can happen at least initally is that they can 

become aware and feelings can intensify. And that can be challenging if they don’t have a 

therapist or if they just experienced trauma and these feelings intensify” (Informant 6). 

 

Informanterna uppfattade att mindfulness trots det kunde användas även vid psykisk ohälsa 

men att det skulle utföras i mindre omfattning. Det påpekades att några långvariga negativa 

effekter inte upplevts på grund av metoden. En metaforisk beskrivning framgick i innehållet 

var: “I often describe it as taking one step back to take two steps forward, so or many steps 
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forward” (Informant 7). Det innebär att obehag kan infinna sig vid medvetandegörande av 

tidigare oidentifierade känslor men att metoden sedan bidrar till reducering av obehaget och 

istället ger positiva effekter.  

 

Att vara medveten om för-och nackdelar 

I intervjuerna belystes det att allt kan ha för- och nackdelar. Till exempel uppgavs en risk för 

att mindfulness upplevs obehagligt. Mindfulness ansågs vara mindre effektivt i akuta 

vårdsituationer där inlärda åtgärder bör utföras snabbt utan tid för reflektion, exempelvis vid 

ett hjärtstillestånd. Dock ansågs det vara fördelaktigt att ta till metoden vid reflekterande 

debriefing efter en akut situation uppstått samt i övriga icke akuta situationer. Överlag 

presenteras mindfulness som en naturlig process som alla kan dra nytta av i längden då alla 

anses kunna utöva metoden i någon form och dos. En av informanterna uttryckte 

utmaningarna med mindfulness som följande: “So in the long run I think it´s all positive 

effects but there can be challenges along the way” (Informant 7).  

 

Implementering 

Schemaläggning av mindfulness, Introducering av mindfulness och Mindfulness som verktyg 

för en personcentrerad vård framgick som tre centrala delar i innehållet gällande 

implementering av mindfulness i hälso- sjukvården.  

 

Schemaläggning av mindfulness 

Av informanterna framkom det att det finns olika sorters mindfulness och det varierar hur 

tidskrävande de är och tidsspannet mellan de olika varianterna är stort. Exempel på varianter 

som har introducerats i USA är fyra till åtta veckors kurser, introduktionskurser över en helg, 

30 minuters drop-in övningar på sjukhus samt fem till tio minuters meditation via online-

kurser. I innehållet beskrivs det att klasserna inom de längre kurserna vanligtvis varar i 45 

minuter och har en ungefärlig frekvens på en gång i veckan. De olika tiderna gäller formell 

mindfulness eftersom informell mindfulness inte är tidskrävande då det integreras i de 

vardagliga aktiviteterna.  

 

Informanterna upplevde hälso-sjukvården som stressfylld och att det därmed är svårt att finna 

tid till att schemalägga mindfulness. Tidsaspekten ansågs vara en implementeringsbarriär. Det 

poängterades att schemat kan regleras till vad populationen behöver och vad de kan hantera, 

men att kvalitén i mindfulnessträningen måste kvarstå. Enligt informanterna var ett sätt att 
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hantera tidsaspekten att hålla kurser med både långa och korta sessioner. De längre kunde då 

innehålla ett större teoretiskt fokus, medan de korta kunde vara mer praktiska. Informanterna 

menade också att kurser under lunch eller i anslutning till arbetspassens början eller slut 

kunder vara två sätt att implementera metoden då den blev mer tillgänglig. De var dock inte 

eniga om mindfulness borde vara obligatoriskt och schemalagt eller ej. Det framkom att 

mindfulness bör vara frivilligt då motivationen ansågs vara central för att uppnå ett givande 

resultat. I innehållet sammanfattade en informant implementeringsaspekten med att uttrycka: 

“Having something that people can attend to and just learn about, get a taste of it. And then if 

they are interested there are ways of going further” (Informant 1). 

 

Introducering av mindfulness 

Det framkom att det var viktigt att mindfulness implementerades i dialog med personalen och 

att varje arbetsplats hade unika behov. Genom kartlägga behoven är så skapas en bättre 

förståelse för hur mindfulness kan introduceras, vilken information som ska ges och vilka 

former av mindfulness som kunde tänkas vara mest lämpligast på den aktuella arbetsplatsen. 

En informant uppgav att: “We should aim at teaching something that is relevant to the 

population” (Informant 3).  

 

Det påtalades att det viktigt att mindfulness introduceras med både teoretiska och praktiska 

övningar. Även om långvariga effekter inte upplevdes uppstå efter en mindfulnessövning så 

kan det ge en förståelse för vad det handlar om. Informanterna var medvetna om att det fanns 

fördomar gentemot mindfulness, varpå det ansågs viktigt att den teoretiska delen i 

introduktionen innehåller information om den evidens som finns utifrån det aktuella 

forskningsläget. 

 

Det upplevdes vara en fördel om mindfulness-instruktören har en bred erfarenhet, både ur ett 

kunskapsperspektiv och ett upplevelseperspektiv. På så sätt kan relevant fakta presenteras, 

upplevelser delges och eventuella frågor besvaras. Om instruktören är utbildad inom hälso- 

och sjukvården ansågs det vara en fördel, då det troligtvis finns en större förståelse för 

arbetsmiljön om personen befunnit sig i den. I innehållet uttrycktes det att: “So the deeper the 

teachers own experience is, I think the more powerful their teaching can be” (Informant 7).  
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Mindfulness som verktyg för en personcentrerad vård 

Det belystes i innehållet att en implementering av mindfulness i hälso - och sjukvården 

upplevdes vara en viktig komponent i en personcentrerad vård. Det grundade informanterna i 

att sjukvårdspersonalen kan bli mer fokuserade och närvarande i mötet med patienterna och 

kollegor emellan. Organisationen beskrevs som en möjlig barriär för mindfulness och indirekt 

för en barriär för en förbättrad personcentrerad vård. Barriären beskrevs vara att 

organisationen kan anse att mindfulness är oeffektivt tidsmässigt och ekonomiskt då metoden 

inte hör till de ålagda uppgifterna i arbetet. En informants tanke utifrån upplevelsen av 

mindfulness i vården var: “You know I think that that´s gonna ultimately be the most efficient 

care as well” (Informant 9). 

 

Diskussion 

 

Diskussion av vald metod 

Kvalitativa studier diskuteras utifrån begreppet trovärdighet som består av de fyra begreppen 

tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet och giltighet. Tillförlitlighet berör huruvida 

resultatet är sanningsenligt och om tolkningarna som framkommit i resultatet faktiskt kommer 

från den insamlade texten, eller om det grundas i författarnas egna föreställningar. 

Överförbarhet innefattar om resultatet kan sättas in i andra sammanhang än det som 

presenterats i studien samt om resultatet är rimligt. Studiens verifierbarhet visar hur tydligt 

tolkningar och resultat baseras på innehållet. Resultatets stabilitet, med andra ord huruvida 

insamlad data är relevant över tid, ingår i det sistnämnda begreppet giltlighet (Kristensson, 

2014). 

 

Tillförlitlighet  

Studiens tillförlitlighet förstärktes då intervjuerna utfördes på två institutioner, UCLA och 

UCSD, och informanternas kön, ålder och bakgrund varierade. Att några informanter hade 

bakgrunder inom hälso- och sjukvård sågs som fördelaktigt, då dessa personer hade 

arbetserfarenhet inom den specifika kontexten. Medianlängden av intervjuerna var 22 

minuter. Det kan anses vara kort tid vilket skulle kunna bidra till att innehållet i intervjuerna 

riskerar att inte ge tillräckligt med material. Det bedömdes dock att intervjuerna medförde 

tillräckligt med information för att kunna utföra analysen. Intervjuerna utgick från en 

semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 1) med frågor som gav innehållsrika svar. 
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Analysprocessen är dokumenterad (Tabell 1) och resultatet har analyserats av båda författarna 

samt diskuterats med handledare vilket bidragit till en triangulering.  

 

Överförbarhet 

Överförbarheten i studien anses vara kontextberoende (Kristensson, 2014). Upplevelser i 

kvalitativa studier är inte mätbara (Kristensson, 2014) vilket i sig kan medföra att 

överförbarheten minskar då varje upplevelse är unik. Å andra sidan utfördes intervjuerna på 

två mindfulness-forskningscenter, där informanterna hade liknande upplevelser. På så sätt är 

det möjligt att resultatet kan överföras till andra kontexter gällande ämneskunniga inom 

mindfulness, både inom och utanför USA.  

 

Verifierbarhet 

För att öka studiens verifierbarhet har författarna transkriberat samtliga intervjuer ordagrant. 

Författarna har även haft handledning, vilket har gett en triangulering som minskat risken för 

missvisande tolkningar. Citat från informanterna har redovisats till varje subkategori för att 

öppna upp en möjlighet för läsaren att se hur väl innehållet stämmer överens med författarnas 

text. Exempel på innehållsanalysen har också redovisats i studien på originalspråket engelska 

för att visa på att författarnas text översätts korrekt. Återkopplingen till deltagarna innehöll 

endast de framarbetade kategorierna i form av ett kategoriträd. Koder och transkriberingar har 

hållts på gruppnivå för att skydda deltagarnas konfidentialitet. 

 

Giltighet 

Intervjuerna utfördes mellan den 14 november och 24e november år 2016 och transkribering 

av inspelningarna genomfördes i nära anslutning till intervjutillfället. Kandidatuppsatsen 

färdigställdes under december månad år 2016. Författarna anser att resultatet är fortsatt giltigt 

över längre tid framöver. Däremot kan delar av resultatet variera till viss del eftersom 

subjektiva upplevelser har en tendens att göra det. Författarna anser dock att variationen inte 

bör vara i en så stor utsträckning att det får någon betydande del för studiens övergripande 

giltighet.  

 

Diskussion av framtaget resultat 

Resultatet visade fyra kategorier med tillhörande subkategorier, varav tre aspekter kan anses 

särskilt viktiga att lyfta fram. De är mindfulness för att hantera känslor, mindfulness för att 

öka uppmärksamheten samt implementering av mindfulness.   
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Mindfulness för att hantera känslor 

Ett viktigt resultat som framgick var att mindfulness sågs som ett viktigt redskap för att 

hantera känslor. Informanterna upplevde att både formell och informell mindfulness kunde 

bidra till stressreducering och en förbättrad hantering och kontroll av känslor. Det styrks även 

av resultaten i studierna av Pipe et al., (2009), Hallman et.al., (2014) och Bazarko et al., 

(2013). Hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet är centralt för att uppnå en ökad 

KASAM vilket anses vara hälsofrämjande ur ett salutogent perspektiv (Antonovsky, 2005). 

På så sätt skulle mindfulness kunna vara en resurs för sjuksköterskor för att hantera negativa 

känslor i arbetet genom att kunna identifiera och reglera känslorna tidigt och på så vis 

förebygga ohälsa. Att stanna upp och vara i nuet kan möjliggöra en begriplighet genom att 

den aktuella situationen uppmärksammas, där sjuksköterskan kan reflektera över upplevelsen 

av situationen och dess meningsfullhet. På så sätt kan begreppen begriplighet och 

meningsfullhet stärkas och bidra ytterligare till KASAM. Mindfulness löser inte direkt den 

problematiska arbetsbelastningen i sig men kan möjligtvis göra den mer hanterbar.  

 

I resultatet framkom det även att mindfulness kan medföra utmaningar, speciellt om en person 

lider av psykisk ohälsa eller nyligen upplevt trauma. Författarna ser inte det som 

problematiskt gällande mindfulness för sjuksköterskor. Med det sagt menas inte att psykiska 

ohälsotillstånd inte kan förekomma hos vårdpersonal, men att allvarligare tillstånd bör vara 

behandlade för att personen ska kunna arbeta över huvud taget. Det framkom att alla 

människor oavsett psykisk hälsa kan uppleva de känslor som kan identifieras med 

mindfulness som jobbigt till en början. Dock framgår det att identifieringen behöver ske för 

att kunna reglera känslorna samt att ett baksteg är möjligt men det följs oftast av många 

framgångar. På så sätt anser författarna fortsatt att mindfulness kan tänkas vara en metod för 

sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården för att hantera känslor. 

 

Mindfulness för att öka uppmärksamheten  

Resultatet visade att deltagarna upplevde att mindfulness bidrog till en ökad uppmärksamhet 

och fokus genom att utövaren blir mer närvarande i olika situationer, vilket kunde stärka 

tillfredsställelsen för patienten och patientsäkerheten i en vårdkontext. Det framgick även i 

Cohen-Katz et al. (2005a) där sjuksköterskor upplevde att de fick förbättrade relationer med 

patienterna till följd av närvaron som mindfulness-träningen bidrog till. Eftersom mindfulness 

upplevs öka närvaron i nuet och i mötet med patienten kan metodens relevans inom 
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omvårdnad stärkas med Parse’s (1998) teori, där närvaron i interaktionen med patienten 

belyses som en viktig komponent i vårdrelationen och för patientsäkerheten. Eftersom den 

ökade närvaron anses öka patientsäkerheten utifrån informanternas upplevelse av 

mindfulness, skulle metoden kunna vara relevant utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv också. 

Det kan även kopplas till Lindh & Sahlqvist (2012), där det framgår att stress bidrar till 

minskad sinnesnärvaro och därmed minskar patientsäkerheten. Med mindfulness kan det vara 

möjligt att minska den stressen för att få en ökad sinnesnärvaro och därmed också öka 

säkerheten för patienter.   

 

Implementering av mindfulness 

Av informanterna framkom det att mindfulness kräver tidsplanering och schemaläggning för 

att kunna implementeras. Tidsspannet varierade från allt mellan två veckors intensivkurser till 

mer omfattande åtta veckors kurser, men även införande av kortare 30 minuters sessioner eller 

fem minuters pauser med fokuserad andning antingen på egen hand eller i grupp. Precis som 

vid implementering av diverse verktyg och riktlinjer så krävs det en stödjande ledning och 

tydliga rutiner för att mindfulness ska kunna implementeras (Rosengren, 2016). Samtliga 

informanter uppgav att mindfulness bör implementeras i hälso- och sjukvård i den mån det 

går, för att främja en kontinuerlig stresshantering och därmed bibehålla sjuksköterskors hälsa.  

 

Dock framgick det i resultatet att tidsbristen inom hälso-och sjukvården upplevdes som en 

barriär för implementering. Att schemalägga mindfulness var enligt resultatet att föredra, men 

beskrevs också som en utmaning. Det framgår även att den icke-tidskrävande informella 

mindfulness praktiken är fördelaktig, om än inte lika stora positiva skillnader som vid en 

kombination av formella och informella övningar. Genom en introduktion av mindfulness 

med en engagerad ledare där bristen på tid tas i beaktning och sjuksköterskorna ges alternativ 

som inte tar någon tid av deras dag, skulle de kunna bli inspirerade till att börja utöva 

mindfulness. Med tiden kan de bli mer intresserade och avlägga mer tid för att utöva någon 

form av formell mindfulness hemifrån, på raster eller på någon kortare schemalagd tid. 

Informanterna upplevde att formell mindfulness ökar de positiva effekterna som mindfulness 

ger samt underlättar förmågan att utöva mindfulness, varpå någon form av personligt 

engagemang från personalen underlättar. På vilket sätt informationen skulle ges och hur 

mindfulness kunde schemaläggas kunde inte fastslås, men några exempel som framkom i 

denna studie var att utöver informell mindfulness lägga in kortare sessioner på tio till 30 

minuter i anslutning till lunchrast eller vid skiftbyte. Detta skulle inte kräva lika mycket tid 
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som fyra-åtta veckors kurser som exempelvis MBSR och kanske inte heller ge lika goda 

positiva resultat som framgått i tidigare nämnda studier (Cohen-Katz et.al., 2005a; Cohen-

Katz et.al., 2005b; Smith, 2014), men deltagarna framförde att det lilla är bättre än ingenting 

och att det är en bra början. Hur mindfulness ska schemaläggas på bästa vis krävs det vidare 

kunskap om, exempelvis forskning med någon form av jämförelse av mindfulness som 

intervention vid olika tidpunkter på dagen.  

 

Slutsatser och kliniska implikationer 

 

Upplevelsen av mindfulness och möjligheten för sjuksköterskor att använda metoden kunde 

sammanfattas i fyra kategorier. Mindfulness definition som innehöll beskrivningar om vad 

mindfulness innebär samt hur det kan förena kropp och sinne. Positiva effekter som visade sig 

vara förbättrad uppmärksamhet, ökad kontroll av känslor, reducering och hantering av stress 

samt förebyggande av utmattningssyndrom. Utmaningar kunde förekomma vid psykisk 

ohälsa och det poängterades av informanterna att det krävs en medvetenhet kring att det finns 

för- och nackdelar med metoden. I kategorin implementering framgick det att tidsaspekten 

ansågs vara en barriär, då det kunde vara en utmaning att schemalägga mindfulness i ett redan 

tidspressat schema. Det poängterades även att metoden kunde tänkas vara ett verktyg för att 

främja en mer personcentrerad vård. Resultatet visade att mindfulness upplevdes som 

effektivt men att det föreligger implementeringsbarriärer. Det krävs vidare forskning om hur 

de barriärerna kan hanteras.  

 

Författarnas arbetsordning  

 

Författarna var lika aktiva under hela processens gång och bidrog i samma utsträckning till 

kandidatuppsatsens innehåll. Det förekom uppdelning av arbetsuppgifter för att effektivisera 

arbetet men allt återkopplades och diskuterades med den andre parten för att bibehålla en 

gemensam röd tråd genom processen.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Ämnesguide semistrukturerade intervjuer - mindfulness för sjuksköterskor i 

stressförebyggande syfte  

 

Background:  

Age: 

Gender:  

Profession: 

For how many years have you been practicing mindfulness? 

 

Interview  

1. How would you describe mindfulness? 

2. How do you practice mindfulness? 

 

3. What effect/effects do you experience mindfulness gives your clients? 

4. Positive effects: Why do you think that they experienced the positive effects? 

5. Negative effects: Why do you think they experienced the negative effects and do you 

have any ideas for how they can be avoided?  

- If not mentioned: Can you think about any situation where mindfulness could have 

any negative effects?  

6. It has been shown that healthcare is a stressful work-environment, how do you 

experience mindfulness as a stressreducing tool. 

7. Do you have any thoughts about implementation of mindfulness in healthcare staff? 

8. Would you like to share any examples of situations/tips from experiences about 

strategies for implementation of mindfulness at workplaces, for example in a hospital?  

- Example: implementation strategies, time aspects, reactions from staff…  

9. Is there anything you wish to add? 



 

 

Bilaga 2: Informations- och samtyckesformulär för deltagare 

 

 



 

 

 

 

 


