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Abstract 

The aim of this study is to investigate the subjective experiences of change in self-

compassion for eight individuals during eight weeks participation in Mindfulnessbased 

stress reduction and Mindfulnessbased cognitive therapy groups. The study is mainly 

qualitative. The participants were interviewed shortly after the completion of the 

programmes, and in addition they were asked to fill in the Self Compassion Scale 

(SCS, by Neff, 2003) in the beginning and in the end of the programme. All the 

participants increased their self-compassion. Daily meditation emerged as the main 

specific factor in the change to increased self-compassion for this group. Another 

important factor for increased self-compassion was how participants solved 

experienced difficulties in the meditations. When participants were able to release 

their reactive patterns and use new approaches to the difficulties, it became possible to 

practice in a manner that further increased self-compassion. The leader's modeling of 

mindfulnessattitudes was significant. 

Sammanfattning 

Denna studie undersöker åtta individers upplevelser av förändring i självmedkänsla 

under åtta veckors gruppdeltagande i mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR och 

mindfulnessbaserad kognitiv terapi, MBKT. Studien har en huvudsakligen kvalitativ 

forskningsansats. Deltagarna intervjuades kort efter gruppens avslutande och ombads 

också fylla i formulär Self Compassion Scale (SCS), Neff (2003) i början och slutet av 

MBSR respektive MBKT. Samtliga deltagare ökade sin självmedkänsla. Daglig 

meditation framkom som den viktigaste specifika faktorn i förändringen till ökad 

självmedkänsla för denna grupp. En annan viktig faktor för ökad självmedkänsla var 

hur deltagarna löste upplevda svårigheter i samband med meditationerna. När 

deltagarna kunde släppa sina reaktiva mönster och närma sig svårigheterna med nya 

förhållningssätt blev det möjligt att öva på ett sätt som ytterligare ökade 

självmedkänslan. Ledarens modellerande av mindfulnessattityderna var betydelsefullt.  

 

 

Key words: Mindfulness-based cognitive therapy, Mindfulness-based stress reduction, 

mindfulness practice, self-compassion, MBP teacher, qualitative research, attitudes 
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Inledning 

 

I den här uppsatsen undersöker vi förändring av acceptans och självmedkänsla hos deltagare i 

mindfulnessprogram och vilka aktiviteter och innehåll i behandlingen som deltagarna 

uppfattar som betydelsefulla för denna förändring. Fortsättningsvis kommer båda begreppen 

self-compassion och självmedkänsla att användas som synonymer i texten. 

De program som intervjupersonerna deltagit i är Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) 

och Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT). MBSR är ett frekvent använt, strukturerat, 

manualbaserat program. Tidigare studier visar att MBSR har effekter i form av förbättrad 

psykisk hälsa för målgrupper med kroniska fysiska hälsorelaterade problem. 

(Bohlmeijer, Prenger, Taal, & Cuijpers, 2010; Hoffman, 2009, Davis & Hayes, 2012; Shapiro, 

Carlson, Astin & Freedman, 2006). MBSR är ursprungligen framtaget för att behandla 

kronisk smärta men används idag vid stresshantering och stressrelaterad ohälsa. 

 

MBKT utvecklades som återfallsprevention mot återkommande depressioner (Segal, 

Williams, & Teasdale, 2002) och bygger på MBSR.  Kuyken et al. (2016) och Piet och 

Hougaard (2011) har i metaanalyser visat minskad risk för återfall för patienter med 

återkommande depressioner som deltagit i MBKT jämfört med sedvanlig behandling eller 

placebo.  

 

Inget av programmen fokuserar särskilt på självmedkänsla (self-compassion), men har visat 

sig förändra deltagares förmåga att se på sig själva med ökad vänlighet och acceptans (Birnie, 

Speca, & Carlson, 2010; Chiesa & Serretti, 2009; Evans, Wyka, Blaha, & Allen, 2018). 

 

Teori 

Självmedkänsla  

Självmedkänsla beskrivs av Neff (2003) som en kraftfull copingmekanism. Istället för att 

automatiskt hamna i grubblerier, negativa tankemönster och skuld, skam eller känslor av 

rädsla, kan vi behandla oss själva på ett mer validerande sätt som präglas av compassion 

(medkänsla) (Gilbert & Choden, 2013). 
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Självmedkänsla innebär att vara öppen för sitt lidande och att låta sig beröras emotionellt av 

sin egen smärta. Att känna sig omhändertagen och vänligt bemött av sig själv genom att ha ett 

förstående och icke-dömande sätt att se på egna tillkortakommanden och misslyckanden. Att 

på ett djupare plan veta och påminna sig om att alla upplever svårigheter och lider av det. På 

det följer att vi alla behöver medkänsla. Självmedkänsla medför möjlighet att aktivt trösta och 

lugna sig själv med värme och sympati (Neff, 2003). 

Självmedkänsla har tre huvudsakliga komponenter enligt Neff (ibid.). Vi kommer att använda 

de engelska begreppen i texten.  Anledningen till det är att de engelska begreppen även 

används i svensk kontext och i flera fall finns det ännu inte allmänt accepterade svenska 

begrepp. 

1. Self-kindness – att vara vänlig och förstående mot sig själv i stunder av smärta och 

misslyckande snarare än sträng, kritisk och dömande.  

2. Common humanity – att se svårigheter som en del av livet och av att vara människa 

och veta att jag delar upplevelser av smärtsamma känslor med andra snarare än att se 

sig som ensam och isolerad i svårigheterna. 

3. Mindfulness – medveten närvaro, att kunna observera och ha smärtsamma tankar och 

känslor i medvetande snarare än att överidentifiera sig med dem, ignorera smärtan 

eller överdriva den. 

Neffs forskning (ibid.) visar att högre grad av self-compassion är kopplat till ökad känsla av 

lycka, optimism, nyfikenhet och samhörighet och även minskad ångest, depression, 

ruminering och rädsla för misslyckande. Enligt Neff kan self-compassion också vara en viktig 

aspekt av mognad – hennes forskning visar stark koppling mellan self-compassion och 

emotionell intelligens och vishet (Neff 2009). 

Enligt Gilbert & Choden (2013) kan skam och andra svåra känslor bli tydliga med ökad 

träning i mindfulness. Till skillnad från buddhistisk mindfulness har inte sekulär mindfulness 

arbetat direkt med compassion. Med self-compassion ökar förmågan till acceptans och 

minskar självkritiken. 

Enligt Germer (2009) är lidandets omfattning beroende av förhållandet mellan smärta och 

motstånd. (Lidande = smärta x motstånd.) Smärta är oundvikligt men att lidande är valbart, 

beroende på hur accepterande eller undvikande vi är beträffande livets inbyggda naturliga och 

existentiella smärta (Germer, ibid.).  Germer definierar self-compassion som vår motivation 

att ta hand om oss själva, kropp, själ, sinne och bära känslomässig smärta med snällhet, 
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omsorg, tillåtande och acceptans.  

 Kabat-Zinn (2013) argumenterar för att MBSR inte är en teknik utan utgår från ett 

genomgripande förhållningssätt baserat på buddhistiska traditioner som har anpassats till 

västerländsk hälsomedicin. Kabat-Zinns (ibid.) definierar mindfulness som “en operationell 

förmåga eller medvetenhet som utvecklas genom att avsiktligt, utan att värdera, vara 

uppmärksam på det som uppstår i stunden” (s. xxxv, författarnas översättning). 

Grundläggande är förhållningssättet till svårigheter och lidande genom mindfulness, 

acceptans, medkänsla och självmedkänsla. Det förmedlas genom lärarens eget utövande och 

praktiserande av mindfulness. Kabat-Zinn (ibid.) framhåller vikten av att läraren har en 

djupgående förståelse för mindfulness buddhistiska grunder även om det inte lärs ut i MBSR 

programmet. När det gäller övningar i självmedkänsla innehåller programmet möjlighet att 

prova en meditation kallad ”Kärleksfull vänlighet” med guidning i medkänsla med sig själv 

och andra. På liknande sätt framhåller Segal et al. (2013) nödvändigheten av medkänsla för att 

mindfulness ska kunna utgöra en fundamental förändring i MBKT som återfallsprevention 

mot återkommande depression.  Kuyken et al. (2010) använde sig av sin föregående studie 

(Kuyken, 2008) för att undersöka hur förändringar på flera specifikt teoribaserade faktorer 

påverkat minskning av depressiva symptom vid uppföljning av MBKT. Studien visade att de 

två tydligaste faktorerna som påverkat minskningen var ökning av mindfulness och ökning av 

medkänsla med sig själv. Detta hade även betydelse vid 15 månaders uppföljning efter 

MBKT. (Segal et al., 2013). Graden av hur deltagarna tillgodogjort sig dessa färdigheter hade 

samband med förekomst av depressionssymtom. Segal et al. (ibid.) har medvetet valt att inte 

explicit träna detta i MBKT exempelvis genom övningar i kärleksfull vänlighet utan lyfter 

istället fram ledarens roll, attityd och sätt att möta deltagarna, guida i meditation och 

utforskande som centralt för deltagarnas egna utvecklande av medkänsla och självmedkänsla. 

 

Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR och Mindfulnessbaserad kognitiv terapi, 

MBKT 

Mindfulness-baserade behandlingsprogram utvecklades inledningsvis för människor med 

kroniska fysiska problem för hantering av smärta, nedstämdhet och hälsorelaterad oro/ångest. 

MBSR, utvecklades av Kabat-Zinn 1979. Segal et al. utvecklade MBKT 2002 som en metod 

för uppehållsbehandling och återfallsprevention för depression. MBKT inriktar sig mot 

kognitiv reaktivitet. I MBKT tränas färdigheter i mindfulness som ett sätt att uppmärksamma 
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påträngande tankar och känslor med acceptans, tålamod och vänlighet mot sig själv, för att 

bryta reaktiva mönster. Både MBSR och MBKT program innehåller olika slags formella 

mindfulnessövningar som tillsammans med det icke-dömande förhållningssättet är 

grundkomponenterna för att träna uppmärksamhet. (Crane et al. 2017). Vi kommer 

fortsättningsvis att använda förkortningen MBP för Mindfulness Baserade Program när vi 

syftar på både MBSR och MBKT. 

Programmen används idag för olika målgrupper i syfte att öka närvaron i stunden för att höja 

livskvalitet och öka välmående och förmåga att hantera stress och svårigheter i livet. MBP är 

8 veckors manualbaserad gruppbehandling med veckovisa 2-2,5 t sessioner. 

Crane et al. (2017) definierar MBKT och MBSR som ”första generationens MBP”. Crane et 

al. (ibid.) påpekar skillnaden mot senare program som använder valda delar av mindfulness, 

och refererar till Acceptance and Commitment Therapy (Hayes et al. 2011), Compassion 

Focused Therapy (Gilbert, 2009), Dialectical Behavioral Therapy (Linehan, 1993), Mindful 

Self Compassion (Neff & Germer, 2013) och utveckling inom Positiv psykologi (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000). 

Skillnaden, enligt författarna är att i MBP är mindfulness själva basen i programmet genom 

att systematiskt och långsiktigt övande i formell och informell mindfulness-meditation (för 

både ledare och deltagare). Det är centralt både i den terapeutiska metoden och som teoretisk 

bas. Crane et al. (ibid.) sammanfattar sina kriterier för MBP: 

1. MBP bygger på sammankoppling av teori och praktik från meditativa traditioner och 

vetenskap inom områdena medicin, psykologi och utbildning. 

2. MBP bygger på en modell kring hur lidande uppstår och vidmakthålls. Genom att 

mindfulnessträning hanterar vidmakthållande-faktorerna kan lidandet lindras och 

mental hälsa och välbefinnande öka. 

3. Utvecklar ett nytt förhållningssätt med fokus på nuet, decentrering och närmande till 

svårigheter som ger nya erfarenheter. 

4. Utvecklar ökad uppmärksamhet, självreglering av känslor och beteende såväl som 

positiva kvaliteter som medkänsla, vishet och balans.  

5. Engagerar deltagaren i långsiktigt intensivt övande av mindfulness-meditation, av 

lärandeprocess via utforskande dialog och i övningar som utvecklar insikt och 

förståelse. 

De understryker också vikten av kriterier för läraren/ledaren: 



11 
 

- Har speciell kompetens och utbildning för att kunna leda MBP. 

- Har kapacitet att förkroppsliga mindfulness´ kvaliteter och attityder i läroprocessen. 

- Är specifikt utbildad för MBP och själv praktiserar meditation dagligen. 

- Delar deltagarnas lärandeprocess. 

Med dessa specifika och grundläggande karakteristika som bas för MBP kan enligt Crane et 

al. (ibid.) specifika anpassningar göras utifrån målgrupp.  

Specifikt innehåll i MBSR- Mindfulnessbaserad stressreduktion. MBSR är 

ursprungligen utvecklat som en metod för att i ökad utsträckning vara medvetet närvarande i 

stunden även när livet innehåller stress och ohälsa med det lidande som ohälsa oftast innebär. 

I MBSR tränas färdigheter i att känna igen och utforska reaktioner i kropp och sinne, 

reaktioner på obehag och stress och kunskaper om stressreaktioner för ökad förmåga att 

respondera medvetet på reaktioner och i interpersonella relationer. Detta övas i guidade 

meditationer och i vardagliga situationer. MBSR innehåller en heldag med formellt övande i 

syfte att fördjupa mindfulnesspraktiken och att etablera mindfulness i olika sammanhang i 

vardagen. 

Specifikt innehåll i MBKT – Mindfulnessbaserad kognitiv terapi. MBKT är 

utvecklad som återfallsprevention eller uppehållsbehandling för individer med återkommande 

depressioner. Segal et al. (2002) har utvecklat ett program som i sin struktur är mycket likt 

MBSR (Mindfulnessbaserad Stressreduktion). 

Specifikt i MBKT är en del moment som tränar återfallsprevention – känna igen tidiga tecken, 

involvera närstående, plan för att ta hand om sig. I guidade meditationer övas på att hantera 

svåra tankar/känslor genom vänligt utforskande, icke-dömande och utan att agera på annat 

sätt. 

 

Tidigare forskning 

Ett flertal studier har visat att MBP fungerar väl för personer med stressrelaterad ohälsa, 

ångest, depression, och även fungerar återfallspreventivt (Hoffman, 2009; Piet & Hougaard, 

2011; Khoury et al., 2013). Studier av specifika behandlingskomponenter visar att 

mindfulnessmeditation har effekter i form av ökat välbefinnande (Davis & Hayes, 2012). 

Mindfulness ökar förmåga till lugn, klarsyn, förbättrad koncentration (Shapiro et al., 2006). 

Davis och Hayes (ibid) konstaterar i en översiktsstudie bl.a. att mindfulnessmeditation 
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förbättrar den kognitiva förmågan genom bl.a. förbättrad metakognitiv medvetenhet, minskad 

rumination, ökad uppmärksamhetsförmåga som ökar arbetsminnets kapacitet samt ökade 

emotionsreglerande strategier och att emotioner som deltagare upplever kan hanteras 

annorlunda än tidigare.  När det gäller emotionsreglerande strategier hänvisar Davis och 

Hayes (ibid) till Chambers, Gullone och Allen (2009). De beskriver hur mindfulness innebär 

att alla mentala fenomen (kognitiva och emotionella) ses som mentala händelser som inte 

kräver åtgärd. I mindfulnessmeditation utvecklas systematiskt förmågan att uppmärksamma 

känslor, tankar och fysiska förnimmelser och helt enkelt låta dessa händelser komma och gå. 

Det leder till möjlighet för individen att mer medvetet välja tankar, emotioner och 

förnimmelser att identifiera med, snarare än att automatiskt reagera på dem. Chambers et al. 

(ibid.) fastslår att denna syn på inre upplevelser är unik för mindfulness och skiljer sig från 

andra metoder för emotionsreglering. Hawley et al. (2014) visar på att den formella 

mindfulnesspraktiken (meditationen) kan associeras med minskat ruminerande och därmed 

symtomlindring. En slutsats var att under meditationen skiftar individens uppmärksamhet till 

upplevelsen i nuet vilket ökar ger ökad färdighet att distansera sig till problematiskt 

ruminerande.   

Ytterligare effekter som lyfts fram är ökad kognitiv flexibilitet, (Siegel, 2011). 

Självmedkänsla som en förändring av mindfulnessbaserade program visas av Kuyken et al 

(2010). MacBeth & Gumley (2012) visade på god effekt i en metaanalys som undersökte 

sambandet från skattningsformulär för depression, ångest och stressymtom och Neffs Self 

Compassion Scale (SCS).  

Enligt Crane, et al. (2017) finns det samstämmighet om vad som är de verksamma 

mekanismerna i MBP.  Enligt Crane et al. (ibid.) hjälper MBP människor att förstå hur 

reaktiva beteenden och vanemönster är baserade på oförmåga att hantera rädsla vilket 

kommer till uttryck genom förnekanden och tolkningsbias som skapar och förvärrar obehag. 

Individer kan i MBP genom ökad medvetenhet, övande och förhållningssätt utveckla 

färdigheter som erbjuder möjligheter till stunder av frihet från reaktivitet.  

Till skillnad från den omfattande forskningen som visar på effekter av MBSR och MBKT så 

finns det inte mycket publicerad forskning som fokuserar på vilka specifika faktorer och 

emotioner som bidrar till de dokumenterade effekterna av behandlingen.  

När det gäller common factors i MBP så finns det studier på att regelbundet övande ger ett 

positivt utfall. En metaanalys av Parsons et al. (2017) visar 28 studier på ett litet men 
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signifikant samband mellan omfattningen av formellt övande och positiva interventions-

resultat.  

Studier finns även på ledarens utbildningsnivå och kompetens och deltagarnas utfall. I studien 

av Huijbers et al. (2017) undersöktes sambandet mellan lärarkompetens och mediatorer 

(rumination, kognitiv reaktivitet och mindfulness färdigheter och självmedkänsla) och utfall 

(depressiva symtom och/eller återfall i depression) hos 241 deltagare i MBKT. 21 utbildade 

ledare graderade från advanced beginners till kompetent nivå ingick i studien. 

Ledarkompetensen hade i denna studie inte signifikant samband med avhopp från MBP, 

mediatorer eller utfall under 15 månaders uppföljningstid. Pilotstudien av Ruijgrok-Lupton, 

Crane & Dorjee (2018) visade på ett visst stöd för deras hypotes att det föreligger ett samband 

mellan 31 deltagares utfall i MBSR och 9 lärares kompetens men de efterfrågar ytterligare 

studier.  

Gällande underliggande emotioner och processer redovisade Dobkin (2007) i en kombinerad 

kvantitativ och kvalitativ studie, att kvinnor som avslutat medicinsk behandling för 

bröstcancer rapporterade om förbättrade copingstrategier för att hantera sjukdomstillstånd och 

problem. Studien visade även på en dokumenterad förändring av deras omsorg om sig själva 

och att deras syn på livet ändrades till ökad meningsfullhet och hanterbarhet genom att följa 

MBSR. Dobkin (ibid.) påpekar att resultatet överensstämmer med Shapiros et al. (2006) teori 

att deltagare i MBSR över tid införlivar utövandet av mindfulness i sitt dagliga liv. Den 

ursprungliga frågan i forskningen, hur omfånget av mediterande utanför grupp-tillfällena 

korrelerade till den förändring deltagarna beskrev, fick inte något tydligt svar. 

Verksamma mekanismer för att uppnå förändring i MBP har undersökts i en systematisk 

genomgång av Alsubaie et al. (2017).  Genomgången visade på olika mekanismer som har 

studerats, exempelvis graden av medveten närvaro, rumination och compassion. De drar 

slutsatsen att ökad medveten närvaro kan kopplas till positiva kliniska resultat. Slutsatsen i 

forskningsöversikten var att fortsatt forskning behöver fokusera på allmänna och specifika 

mekanismer i programmen för att undersöka potentiella biologiska, psykologiska och sociala 

processer som kan leda till ökad förståelse av hur MBP-interventioner leder till förändring för 

deltagarna.  

När det gäller faktorer och emotioner som kan öka sårbarheten för depression, ångest och 

stress i arbetslivet har Gilbert, McEwan, Bellew, Mills och Gale (2009) i en studie dragit 

slutsatsen att självkritik och rädsla för misslyckande är komponenter relaterade till 
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stressrelaterad ohälsa i yrkeslivet och återkommande depressioner. Författarna drar slutsatsen 

att osäkerhet i social omgivning kan öka människors fokus på en hierarkisk syn på sig själva 

och andra, med rädsla för avvisande om de blir för underlägsna och att detta kan öka 

sårbarheten för depression, ångest och stress. 

Forskningsartiklar baserade på kvalitativa studier inom området är också begränsat. Hjeltnes, 

Binder, Moltu och Dundas (2015) studie bygger på semistrukturerade intervjuer med 

deltagare i MBSR. Resultatet av studien visade på mönster där deltagarna berättat om ökade 

färdigheter i self compassion i termer av ”sharing a human struggle, feeling more self-

acceptance when facing difficult situations”. Lilja, Broberg, Norlander, och Broberg (2015) 

genomförde en kvalitativ tematisk analys baserad på analys av semistrukturerade intervjuer 

med syftet att undersöka hur primärvårdspatienter med återkommande depressioner 

uppfattade nyttan av MBKT för återfallsprevention. Studien visade att deltagare i MBKT 

rapporterade att formella och informella meditationsövningar med fokus på kroppen och 

andningen var hjälpsamma för att motverka återfall i depression och att mindfulness-träningen 

gav deltagarna förbättrad självkännedom som hjälpte dem att bättre hantera vardagens stress 

och relationer.  

 

Fråga 

MBSR och MBKT är väl beforskade program. Programmen har goda effekter för att hantera 

fysiska och psykiska svårigheter och för att minska återfall i depression. Det finns 

forskningsstöd för att programmen bidrar till ökad självmedkänsla som bl a är en viktig faktor 

för återfallsprevention vid depression.  

I båda programmen arbetar man med att minska kognitiv reaktivitet genom att i meditation 

träna att uppmärksamma och beskriva exempelvis tankar och känslor och deras inbördes 

påverkan på ett icke-dömande sätt. Det finns forskning som visar att en viktig följd av att 

träna mindfulness i dessa program också ökar förmågan till självmedkänsla. Denna förmåga 

tränas inte explicit i programmen. Ledarna modellerar uppmärksamhet, vänlighet och 

medkänsla och tränas i utbildningen att ha detta förhållningssätt när de guidar deltagarna i 

utforskande av det som upplevs i nuet.  

Syftet med studien är att undersöka självmedkänsla hos deltagare i mindfulnessbaserade 

program. Den fråga studien ska belysa är: Vilka förändringar i självmedkänsla rapporterar 
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deltagare i MBP och vad i samband med programmen uppfattar de har underlättat eller 

hindrat förändringarna? 

 

Metod 

Design 

Studien har en huvudsakligen kvalitativ forskningsansats (Kvale 2009) som kompletteras med 

ett formulär och designen kan därför beskrivas som en studie med blandade metoder (mixed 

methods).  Genom fokus på deltagarnas upplevelser är syftet med studien att få ökad 

förståelse för deltagarnas perspektiv på förändringar i självmedkänsla och individuella 

processer vid deltagande i MBP, varför valet av en kvalitativ ansats bäst kan fylla studiens 

syfte.  Vid analysen av det insamlade materialet har valts en teoristyrd tematisk analys. 

Tematisk analys som metod är lämplig för att identifiera materialets teman och 

meningsmönster i relation till en forskningsfråga. Vid teoristyrd tematisk analys styrs 

analysen av befintlig teori samt av författarnas professionella kunskaper, erfarenheter och 

förförståelse inom det valda forskningsområdet (Braun & Clark, 2013). 

Vi valde kvalitativ metod för denna studie som en möjlighet att få deltagarnas egna berättelser 

och subjektiva erfarenheter av eventuell förändring i hur de behandlar sig själva vid 

svårigheter och vad i MBP de beskriver som har varit till hjälp i den förändringen. Genom att 

använda intervjuer i nära anslutning till genomgången MBP hoppades vi få kunskap om 

deltagarnas upplevelser och reflektioner. (Intervjuguide, bilaga 1). Vi lade till ett formulär för 

självmedkänsla (Neff Self Compassion Scale, SCS, www.selfcompassion.org, bilaga 2) för att 

se om formulär och intervju stödjer varandra. I studien användes Strömbergs (2010) svenska 

översättning av SCS. Syftet med formuläret var att få en mer systematisk rapportering från 

deltagarna om självmedkänsla och på det sättet åstadkomma en metodtriangulering som 

belyser självmedkänsla i samband med behandlingen. Self Compassion Scale (SCS) är 

utarbetat av Kristin Neff (2003). Skalan har god reliabilitet, Cronbach`s alfa 0,93 (Neff 2003). 

SCS mäter självmedkänsla och består av 26 items. Svarsalternativ i skala från 1 (”Nästan 

aldrig”) till 5 (”Nästan alltid”). 6 delskalor: 1. Self-Kindness, 2. Self-Judgement, 3. Common 

Humanity, 4. Isolation 5. Mindfulness, 6. Over-Identification. Tolkning av poäng: 

Medelpoäng totalt för självmedkänsla är runt 3,0 på skalan 1-5. Enligt Neff (www.self-

compassion.org) indikerar en totalpoäng på 1,0-2,5 låg självmedkänsla. 2,5–3,5 indikerar 

moderat och 3,5-5,0 hög självmedkänsla. Observera att högre poäng på delskalorna Self-

http://www.selfcompassion.org/
http://www.self-compassion.org/
http://www.self-compassion.org/
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Judgement, Isolation och Over-Identification indikerar lägre självmedkänsla, medan lägre 

poäng på dessa skalor tyder på mer självmedkänsla. I studien är dessa skalor automatiskt 

omräknade i den totala poängen enligt den formel som använts på Neffs webbplats.  

Behandling 

MBSR (Mindfulnessbaserad stressreduktion) och MBKT (Mindfulnessbaserad kognitiv 

terapi) har stora likheter i struktur, innehåll och det praktiska tillvägagångssättet. De 

skillnader som finns har kort beskrivits ovan under Teori, s 11. 

Programmens struktur, innehåll och praktiska tillvägagångssätt i sammanfattning: 

- MBKT och MBSR är manualbaserade program. Ledarna förväntas ha adekvat 

akademisk utbildning för målgruppen, vara utbildade i programmen i enlighet med 

riktlinjer av programmens utvecklare och ha flerårig erfarenhet av meditation.  

- En MBSR/MBKT-grupp i författarnas verksamhet har oftast 7-10 deltagare. Varje 

deltagare har ett individuellt samtal med gruppledare eller annan bedömare före 

deltagandet för att bedöma lämplighet och säkerställa att deltagaren förstår åtagandet. 

- Gruppen pågår 8 veckor, 1 gruppträff i veckan på ca 2,5 t. 

- Specifika gruppregler syftar till att underlätta deltagarnas egna process för att lära och 

införliva mindfulness i sitt dagliga liv.  

- I programmen och övandet integreras ett förhållningssätt som baseras på sju 

grundläggande attityder; icke värderande, tålamod, en nybörjares sinne, tillit, inte 

sträva, acceptans och att släppa taget. Ledarnas attityd och förhållningssätt ska spegla 

detta. 

- Gruppträffarna har ett tydligt tema, exempelvis autopilot och uppmärksamhet, 

medvetenhet och möjlighet att respondera medvetet på kroppsreaktioner, vanemässiga 

reaktioner samt i interpersonella reaktioner. 

- Formellt övande innebär långa och kortare guidade meditationer med fokus på att 

träna uppmärksamhet och utforskande av tankar, känslor, fysiska förnimmelser. 

Meditationerna kan vara liggande, sittande eller i rörelse och guidas av ledaren under 

sessionerna. Deltagarna guidas att uppmärksamma på behag, obehag, tankar eller 

känslor, hur de fysiskt förnimms och förändras. Övande i att kunna närma sig olika 

slags förnimmelser på ett annorlunda sätt utan att vanemässigt undvika eller reagera på 

obehag som exempelvis smärta eller smärtsamma tankar eller emotioner (hädanefter 

benämnt som reaktivitet). 
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- Informellt övande innebär att göra en daglig aktivitet med medveten närvaro för att 

integrera nya förhållningssätt i vardagen. 

- Specifik träning i att i stunden kunna stanna upp, uppmärksamma och beskriva tankar, 

känslor, fysiska förnimmelser för att få en kunskap om vad som finns inom individen 

just nu, öva att respondera medvetet istället för vanemässigt.  

- Deltagarna förväntas öva ca 45 min/dag mellan gruppträffarna. De erhåller både 

skriftligt material och inspelade guidningar av alla meditationerna som stöd för 

egenträningen. 

- Som stöd för deltagarens process används dels utforskande dialog mellan ledaren och 

en deltagare då de andra lyssnar, dels reflekterande samtal där deltagarna reflekterar 2 

och 2. 

 

Deltagare 

Intervjupersonerna rekryterades från grupper i MBSR och MBKT som vi själva arbetar med 

vid våra arbetsplatser, en specialiserad öppenvårdsenhet och en företagshälsovård. Vi valde 

att tillfråga alla deltagare i varsin grupp vi själva ledde i början av hösten 2017. Deltagarna 

remitterades till MBSR eller MBKT av någon behandlare inom den verksamhet 

MBKT/MBSR finns. Alla deltagare var i yrkesverksam ålder. Deltagarna hade erfarenheter 

som utmattning, depression/er, ångest, övergrepp, våld, allvarliga sjukdomstillstånd, 

hjärntrötthet efter hjärnskador, tinnitus, hörselproblematik, nära anhöriga med allvarliga 

psykiatriska/andra diagnoser/stora behov. Det fanns också olikheter i utbildningsnivå, tidigare 

erfarenheter från KBT, yoga och mindfulness-inspirerade kurser och annat. Det fanns 

olikheter i sjukskrivningsgrad. De flesta hade inte någon bakgrund av regelbundet 

mediterande.  

Vid första grupp-tillfället fick alla deltagare en kort muntlig presentation av denna 

uppsatskurs, syftet med studien och möjligt deltagande. Alla (7 personer i MBKT och 8 

personer i MBSR) erhöll ett kuvert med information om studien och om deltagande, 

samtyckesformulär (bilaga 3) med kontaktuppgifter till oss och handledare samt ett formulär 

om självmedkänsla (Neff, 2003, bilaga 2). Vi uppmanade deltagarna att återlämna kuverten 

med ifyllda formulär om man önskade delta och tomma om man ville avstå. 

Fyra personer från varje grupp valde att delta, fyra män och fyra kvinnor. Alla åtta kvarstod  t 

o m intervjun.  
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Författarna  

Författarna var gruppledare för de aktuella MBKT/MBSR-grupperna som deltagarna kom 

från. Författarna intervjuade varandras deltagare. Intervjuaren hade alltså kunskap om 

MBKT/MBSR och hade inte tidigare träffat informanten/deltagaren och hade heller inte 

kunskap om resultatet från Neffs formulär, Self Compassion Scale, vid intervjutillfället. 

Författarna är socionomer med grundläggande psykoterapeututbildning och denna studie är 

examensarbete i pågående studier avancerad legitimationsgrundande utbildning till 

psykoterapeuter med inriktning KBT. Författarna är tillika utbildade som lärare i MBSR och 

handledare i MBKT enligt riktlinjer från programmens utvecklare. 

Etik 

Riskbedömning kring eventuella negativa konsekvenser för deltagarna gjordes tillsammans 

med handledaren. Vi övervägde i vilken utsträckning frågor kunde väcka obehag, och hur 

deltagarna skulle uppleva frågorna om de inte upplevde sig hjälpta av programmen. 

Deltagarna fick muntlig och skriftlig information om syftet med studien och möjlighet att 

ställa frågor, både i samband med information i grupp och vid intervjutillfället. Skriftligt 

samtycke har delats ut och lämnats in ifyllt av deltagarna. Information om att deltagande var 

frivilligt, tidsåtgång, möjlighet att avbryta utan förklaring när som helst i processen, om 

inspelnings-förfarande och hantering av materialet. Ingen ersättning har utgått. Material 

kommer att förstöras när uppsatsen är godkänd. Vi har lagt omsorg på att i alla delar i 

processen behandla deltagarnas berättelser så att de inte ska vara igenkännbara av annan än 

dem själva. 

Procedur  

Deltagarna fick information och samtyckes-formulär (bilaga 3) tillsammans med SCS () vid 

första grupptillfället enligt ovan. Vid sjunde grupptillfället fick dessa åter Self Compassion 

Scale, att återlämna vid åttonde (sista) tillfället. Vi bokade därefter tider för intervju med 

varandras deltagare. Tider erbjöds kort inpå kursens avslutande. Vi beslutade att göra 

semistrukturerade intervjuer. Vi sammanställde en intervjuguide (bilaga 1) för att säkerställa 

att intervjuerna skulle ge svar på de frågor vi avsåg. Samtidigt ville vi kunna låta deltagarna 

styra en del och berätta ganska fritt.  

Intervjuguiden började med frågor om MBP som helhet och fokuserade sedan på 

självmedkänsla. För att förtydliga bad vi deltagarna beskriva på en skala var de tänkte att de 
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befann sig före MBP och efter. Vi utgick från Neffs modell gällande vänlighet mot sig själv 

kontra att vara dömande och kritisk mot sig själv, se svårigheter som del i att vara människa 

och som jag delar med andra kontra isolering och medveten närvaro, förmågan att vara 

närvarande i nuet på ett icke-dömande och icke-värderande sätt, kontra överidentifikation med 

tankar och känslor. I de fall deltagarna beskrev förändring frågade vi specifikt vad i MBP-

upplevelsen som hade haft betydelse för dem. Vi frågade också kort vad som varit drivande i 

att delta i MBP (lidande, förväntningar). 

Intervjuerna skedde på arbetsrum på en av våra arbetsplatser och tog ca en timme. De 

spelades in dubbelt via mobiltelefon/ipad/laptop.  Den av författarna som genomfört intervjun 

transkriberade densamma till text. Texterna lästes igenom upprepade gånger av båda 

författarna och därefter gick vi tillsammans igenom texterna och tematiserade deltagarnas 

berättelser i övergripande temata som illustreras i figuren nedan (figur 1). Därefter 

sammanställdes och analyserade citat från de åtta deltagarnas till fallbeskrivning med analys 

av varje beskrivning utifrån studiens tema. I vissa berättelser kunde vändpunkter i deltagarnas 

process för ökad självmedkänsla identifieras, vilket redovisas utanför modellen.  
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Figur 1. Figuren illustrerar utveckling från utgångsläget före MBP till en förändring i självmedkänsla 

och vad som påverkat förändringen. Deltagarna svarade på frågor kring vad de ansåg varit påverkande 

och om det funnits underlättande och/eller försvårande händelser och förhållanden i samband med 

förändringen.  

 

Vi har undvikit att benämna kön, ålder, bostadsort, yrke, vilket av programmen man deltagit i 

för att deltagarna ska vara så anonyma som möjligt. Vi har av anonymitet-skäl undvikit att i 

“beskrivningar” ta med vissa andra uppgifter, som ändå kommer att redovisas i studien på 

gruppnivå. För att i mesta möjliga mån öka objektivitet och anonymitet har vi gemensamt läst 

och diskuterat beskrivningar och analyser.  Detta moment repeterades flera gånger för att 

eventuellt tolkningsbias skulle upptäckas och elimineras. Som sista steg har vi bett 

handledaren gå igenom beskrivningarna. Vi har fört en kontinuerlig dialog med varandra 

under analysarbetet utifrån våra olika roller i studien där den ena författaren haft förstahands- 

informationen av deltagarens berättelse under intervjun och den andra haft kännedom om 

deltagaren som gruppledare under MBP. Kännedom om deltagare före MBP för den författare 

som även varit gruppledare har varierat från att gruppledaren inte haft någon närmare 

kännedom om deltagare till att gruppledaren haft en individuell kontakt med deltagare före 

MBP. För att säkerställa att i största möjliga utsträckning kunna tolka och utgå från 

deltagarens mening med sin berättelse har vi upprepade gånger återvänt till ursprungstexten.  

Underlättande 

händelser och 

förhållanden 

 

Utgångsläge, 

tidigare 

omfattning av 

självmedkänsla 

 

Specifika faktorer i 

MBP 

Förändring i 

självmedkänsla 

 

Försvårande 

händelser och 

förhållanden 
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Den författare som ansvarat för transkriberingen och således inte haft möjlighet till en 

förförståelse har vid diskussion om olika möjliga tolkningar gått tillbaka till den ursprungliga 

transkriberingen för att kontrollera citatet i dess kontext under intervjun för en upprepad 

reflektion, tolkning och analys av citatet. Neffs formulär bearbetades genom 

beräkningsprogram på hemsidan www.selfcompassion.org för att beräkna medelvärde på de 

sex faktorerna och också totalt medelvärde för varje person före och efter genomgången 

MBP. Resultaten sammanfogades i en tabell (bilaga 4).  

 

Resultat 

Resultatdelen är uppdelad i två delar.  Den inledande delen består av sammandrag av de åtta 

deltagarnas individuella berättelser (A-H) med analyser av varje deltagares sammanfattande 

beskrivning. Genom resultatredovisningen på individnivå är författarnas avsikt att presentera 

en fördjupad bild av det förlopp och den individuella utvecklingen för förändringar i 

självmedkänsla individerna berättat om vid deras deltagande i MBP.  Fokus i beskrivningarna 

och analyserna är deltagarnas utgångsläge vid start av MBP med tidigare omfattning av 

självmedkänsla, specifika faktorer i MBP som haft betydelse för dem samt underlättande och 

försvårande händelser och förhållanden som påverkat deras förändring av självmedkänsla 

enligt figur 1 på sid 19. Self Compassion Scale finns även redovisade på individnivå som 

bilaga 4. Formuläret och dess individuella resultat används här som en möjlighet belysa 

deltagarnas berättelser med en annan datainsamlingsmetod och få en uppfattning om 

omfånget av hur just dessa deltagare har förändrats.  I den andra delen av 

resultatredovisningen presenteras resultaten tematiskt på gruppnivå utifrån analys av de olika 

teman som framkommit i intervjuerna. SCS redovisas i den delen av resultatredovisningen på 

gruppnivå för att redovisa hur just denna grupps resultat har förändrats. 

Deltagarnas beskrivningar med citat och analyser av deltagarnas berättelser  

Beskrivning A. A såg möjligheten att delta i MBP som ett erbjudande och en 

möjlighet till fortsatt behandling efter en period då allt rasat samman och hen drabbats av 

utmattningssyndrom med depression och ångest. A kände även till att metoden har 

forskningsevidens för återfall i depression. 

”Så därför så tänkte jag det ja, när jag fick erbjudande om den här kursen så tänkte jag 

att ja, jag tar varje halmstrå för att bli bättre.” 

http://www.selfcompassion.org/
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A hade genom livet fokuserat på att göra nytta, hemma och i sitt arbete med människor.  A 

berättade. 

”Ja, arbetade och så städade också tog hand om barnen och så sov jag. Det fanns 

liksom inte utrymme för något annat…” ”Man var aldrig ute och drack kaffe på stan. 

Var aldrig på restaurang eller något sådant. Bjöd aldrig hem egna vänner.” 

A anpassade sig ofta efter andras behov och hade sällan fokus på sig själv eller sina egna 

behov. 

”Jag är väldigt medkännande med andra, jag tänker väldigt lite på mig själv men det är 

det jag tränar på. Det är det jag ska göra. ” 

A beskrev att det som underlättade i programmet var reflekterande efter första sessionen över 

hur A skulle få in den dagliga egenträningen i sin vardag. A lade upp en struktur för övandet 

och prioriterade det. A använde det skriftliga materialet och ljudfilerna och efter avslutad 

grupp beskrev A det tilltalande att programmet erbjöd en variation av övningar.  A beskrev att 

den övning som hjälpte i vardagen var korta andningsmeditationer. 

”Ja alltså det är väldigt bra att jag har fått dom här små sakerna som andrum och dom 

här kortare. För dom är ju, precis som vi sa, dom är ju tillgängliga på jobbet… Så har 

jag små hjälpmedel som jag kan ta till. Jag behöver liksom inte känna “Nu är jag helt 

slut” … utan då kan jag gå undan och så kan jag tänka annorlunda. ” ” Ja nu har dom 

tagit mycket av min energi, det är ok. men nu ska jag ladda batterierna istället så 

att…”. 

A beskrev ett förändrat förhållningssätt till sig själv i vardagen genom att släppa sitt invanda 

mönster att vara den som snabbt fixar det som behöver göras. 

”Jag vet inte om dom strategierna har ändrats på något sätt. Att strategin inte längre är 

(leende) att jag måste klara det här. Utan att, att (paus) att försöka få andra att ta sin 

del.”… ”Och även om det inte blir löst. Så är det inte mitt problem.” 

A upplevde starka emotioner vid meditation när uppmärksamheten inriktades på att närma sig 

svåra tankar och känslor. A hanterade det först genom att trycka undan känslorna och började 

därefter att utforska känslorna genom att öva och reflektera över sina känslor.  A tog sedan 
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upp det med gruppledaren vid uppföljande samtal efter avslutad grupp. De kunde då boka in 

några samtalstider. Den här processen beskrev A som betydelsefull för ökad självmedkänsla. 

A beskrev effekten av övandet och närmandet av sina svåra känslor så här. 

”Jag kan i alla fall se det. Det finns där och jag kan se att det finns sorg och jag kan se 

att det finns väldigt mycket ilska i det också… För när man gör dom här övningarna 

då utforskar ju jag mig själv. Då är det ju jag som är tvungen att ta hand om det här. 

När jag gör det i samtal så då är det inte riktigt lika påtagligt. Här är det liksom jag. 

Mm… Ja. 

A beskrev hur hen hade med sig ökad självmedkänsla och acceptans av svåra tankar och 

känslor i vardagen. 

”Då försöker jag tänka. Att det är ok att tänka så här, att känna så här mm. Då blir det 

lite lättare att andas. Bara att jag erkänner det. För att det kan vara. Det är ok att vara 

så här frustrerad det är ja!” 

A berättade att det regelbundna övandet även innebar ett nytt förhållningssätt till sig själv och 

detta var en positiv förändring 

”I och med att jag gör det här och går in för det så tar jag ju hand om mig själv. Jag 

kan känna det att mm, det är någonting för mig.  Och det är lite ovant mm. Eller att 

jag, förut var det väldigt ovant, ja mm. Men nu känner jag att det här är någonting som 

jag gör för mig själv och det känns bra… Det är nog förhållningssätt, att jag måste 

hitta ett förhållningssätt. För även om jag sätter av tid så har jag inte rätt 

förhållningssätt till det så då ger det ju inte det jag är ute efter utan det är mitt 

tankemönster måste ändras och det tycker jag att det… Nej men nu måste du tänka på 

dig själv. Du är också viktig. Och sen när man tänker tokiga saker och det inte går som 

det ska så stod det någonstans att det är ok att känna så här. Det är, mm, mm, att det 

inte är så fördömande, utan att mm det är ok. att det är så här, mm… Och det är ju lite 

ett förhållningssätt att jag ändrar min attityd till mig själv.” 

Analys A. A berättade att tidigare i livet mest ha arbetat och skött vardagliga bestyr 

och inte reflekterat över sin egen situation eller egna behov. A beskrev att i ökad utsträckning 

ha ökat sina erfarenheter av att genom reflektion och samtal närma sig emotioner och 
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svårigheter. A beskrev hur det underlättade att känna en ökad självmedkänsla och förståelse 

för sina reaktioner. A kunde också tillåta sig att ha smärtsamma upplevelser, ha distans till 

dem samt dela och bearbeta upplevelserna i individuella samtal efter gruppdeltagande. A 

använde andrum för observation och reflektion i vardagen vilket underlättade rörelse mot 

ökad självmedkänsla. A tog upp att trötthet var en faktor som var försvårande för att agera 

medvetet i stressfyllda situationer.  

Beskrivning B. B beskrev en initial önskan att programmet skulle få effekt på ett 

plågsamt symtom och minska den egna känsligheten för symptomet som sin drivkraft till att 

delta i MBP. B hade tidigare sökt och lärt sig meditation, och visste vad det handlade om. 

Önskemålet nu var att komma igång igen och utveckla en daglig rutin för meditation. 

Upplägget passade därför bra. B uppskattade och använde strukturen med det dagliga 

mediterandet som hemuppgift.   

”det jag har märkt är att man har fått lite rutin… på att göra det dagligen, det är det 

som är den stora skillnaden”. ”Det är väl det att man känner att man fått in det i en 

rutin nu under de här åtta veckorna.” ”Man har varit den här lilla duktiga, du vet, man 

ska kryssa i vad man har gjort, du vet.” ”Men sen, det det ger är ju att det är lättare att 

fortsätta sen och se det på ett längre perspektiv.” 

B beskrev förändringarna i självmedkänsla som små, men beskrev en förändring i att kunna 

vara mer vänlig och tillåtande mot sig själv, att kunna se svårigheter som en del i att vara 

människa och att vi delar det med andra och även att kunna vara den som observerar sina 

tankar och känslor och inte alltid rycks med av dem. B kunde inte i intervjun se några direkta 

hinder eller svårigheter i sin process mot den förändringen. 

”Kanske att man är lite mer… tålmodig mot sig själv… det är väl om man blir 

förbannad på det som har hänt och som du sa, man önskar att det hade varit 

annorlunda, men så kommer man på sig att det hjälper ju inte att mala det. Det är ju 

bara … att låta det vara som det är… och – ja.” 

Gruppen och att vara i en grupp beskrevs som det centrala för den förändringen. 

”men mindre ensam har man ju blivit. På något vis… Framför allt när det kommer till 

detta då, till den här ensamheten och att man delar det med andra då, framför allt den 
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så tycker jag det är viktigt… Nä, men det… folk har ju delat med sig hur dom har haft 

det. Och likadant upplevelser av själva övningarna och så där… Och det är ju bra... att 

få, kanske andra synvinklar och så. … och se att man inte är ensam då, i det hela.” 

De teoretiska diskussionerna och uppgifterna kopplade B till ökad förmåga att hantera tankar 

och känslor. 

”Ja men den/att kunna ha ett avstånd till svåra tankar och känslor/ har ju kommit på ett 

teoretiskt plan. Genom teorin där så har man fått någon typ av påminnelse ibland när 

det händer, så kommer man på sig själv.” 

Intervjuaren: “Menar du teoretiska uppgifter att titta efter behag, obehag och sådant?” 

B: “Ja precis eller att stoppa eller gå in och bara låta det vara.” 

”När man blir irriterad på svårighet, så är det lätt att springa iväg. Det är lite sådana 

övningar som har gjort att man kanske kan… ja man tänker lite mer på det.” 

Intervjuaren: “På vilket vis då? Att du lägger märke till när det händer?” 

B: “Ja och försöker kanske inte gå iväg så mycket som man gjort tidigare… 

B: … beklaga sig. Men det är inte så lätt, men ibland funkar det.” 

  

Analys B. B hade tidigare god erfarenhet av meditation och ville komma igång med 

daglig rutin för det som hjälp att för att hantera svårigheter. B beskrev förändringen i 

självmedkänsla främst genom upplevelsen att vara i grupp och i reflekterande samtal med 

andra. B beskrev att möjligheten att dela svårigheter och upplevelser av övningarna var 

givande, liksom den utforskande dialogen mellan ledare och deltagare. B tog även upp att de 

mer teoretiska delarna av programmet var till hjälp. Det skriftliga materialet med bl. a. 

möjlighet att anteckna något kring varje övning var betydelsefullt. B beskrev en förändring i 

att kunna observera sina känslor och tankar i vissa situationer istället för att automatiskt agera 

mer emotionellt. B beskrev också ökad acceptans och tålamod med sig själv. B uttryckte en 

klar intention med att delta och hade disciplin i daglig meditation. 

Beskrivning C. C berättade om en tydlig vårdkedja. C fick stöd av vårdgivare, som 

dels utredde och provade olika åtgärder och dels skickade vidare. När MBP föreslogs var det i 

slutet av denna kedja. C fick förebyggande sjukskrivning och uppfattade det som 

underlättande att kunna gå ifrån arbetet utan dåligt samvete för grupp-tillfällena. 
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”Det var ju jättebra att man fick sjukskrivnings-pengar så jag inte förlorade på det. 

Men det var liksom lite egentid för mig. Då jag kände att jag fick lov att tänka på 

mig.” ”Dessutom underlättade det för dem på jobbet att jag var sjukskriven för då 

kunde de sätta in vikarie. Och det känns ju också bra att man liksom fick vikarie. Det 

gjorde ju att man inte fick så dåligt samvete när man gav sig iväg från verksamheten.” 

C hade vissa besvär från en tidigare skada som hade förvärrats av stress och svårlösta 

situationer på arbetsplatsen. C berättade att hen under lång tid hade fokuserat på barnens 

behov. C hade även ett yrke där andras behov var centralt. Det hade genom livet varit viktigt 

för C att klara av och också att göra det så bra som möjligt. C beskrev hur hen under 

programmets gång förändrat självmedkänslan på ett tydligt sätt. 

”Men på dessa åtta gångerna har jag lärt mig en alldeles tydlig sak. Jag har lärt mig att 

jag får lov att tänka på mig själv.” ”Jag behöver inte vara Bror Duktig hela tiden… jag 

behöver inte fixa allting för alla andra, jag behöver inte vara Bror Duktig.” 

C beskrev hur hen i början agerade enligt sitt invanda mönster. C blev stressad och rastlös av 

övningar i lugnt tempo och var också inriktad på att vara duktig i övningarna. 

”Den första övningen skulle vi vara sittande med ett russin och så skulle vi känna och 

lukta på det och jag tänkte: “När kommer vi till skott?” Först… jag var så uppe i varv 

så, ”händer det någonting?”. Och likadant så var det med yogaövningar, så är ju jag 

sådan och har alltid varit så jag körde 150 %. Här ska tas i!” Intervjuaren: ”Du 

beskriver att i början gjorde du så mycket så att du fick ont.” C: “Ja helst då de här 

yogarörelserna – de skulle köras fullt ut!” 

C framhöll att det var ledarens attityd och förhållningssätt som så småningom lärde C att vara 

mer medkännande och uppmärksam på sig själv.  

”Först hade jag nog tanken att jag skulle liksom, som jag sa, jag skulle göra allting så 

mycket som möjligt. Då hade jag ändå tankarna ”ja men jag måste visa hur duktig jag 

är”. Men liksom se, nej de är inte pressande, det är inte viktigt vad alla andra gör runt 

omkring mig. Hur mycket de kan göra den här övningen. Det är jag som gör vad jag 

känner att jag kan.” Intervjuaren: “Och då var ledaren den som hela tiden hade det 
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synsättet?” C: Ja, jo, och väldigt liksom hela tiden påpekade, pratade. Det behövde jag 

nog i båda öronen ordentligt.” 

”just detta mantra som de har kört ”du får tänka på dig själv, känn efter hur det är för 

dig, känn vad det är för dig”. Det har för mig varit jättebra, faktiskt.” 

”Jag behöver inte vara Bror Duktig hela tiden… jag behöver inte fixa allting för alla 

andra, jag behöver inte vara Bror Duktig.” 

Intervjuaren: ”Hur blir det för dig när du inte behöver vara duktig hela tiden?” 

C: ”Det blir lugnare.” 

 

C beskrev att C efter MBP på ett nytt sätt även kunde hejda sig i arbetssammanhang från att 

dras med i stress och automatiskt fokusera mest på prestation. C hade också börjat säga ifrån 

att C behövde stanna upp och resonera om något en gång till. En acceptans för vad just C 

behövde i sammanhanget. 

”Det har man väl haft lite svårt för innan. För då har man erkänt sina 

tillkortakommanden har man tyckt. Tänkt att nu tycker de nog att jag är lite dum? Nej 

jag är inte dum. Jag kan det här men nu måste vi liksom bena upp det lite grann”. 

”Intervjuaren: ”Så skulle man kunna säga att det har blivit en skillnad för dig? ”C: ”Ja, 

det har nog blivit en skillnad för mig, Att jag kan acceptera det hos mig själv.” 

Enligt C var det betydelsefullt att fortsätta de dagliga meditationerna, och att använda de olika 

meditations-teknikerna som tränats i och mellan sessionerna, efter behov och tid. 

”Ofta känner jag ”nej jag hinner inte ut nu” Då kan man ta bara 10 minuter och sätta 

sig och andas, Och det hinner man ju alltid.” ”Kroppsskanningen har känts skön 

också. Den har jag tagit till många gånger på middagsrasten i vilorummet. Antingen 

den eller lite mindfulness i vilorummet. Bara lagt sig ner och liksom… på 

middagsrasten en halvtimme…” 

Analys C. C berättade om att C tidigare hade utvecklat en styrka i att lösa problem, 

reda ut svåra personliga situationer och sätta andra före sig själv men hade svårare att vara 

tålmodig och hejda sig själv från stressupptrappning. C beskrev ett förändrat förhållningssätt 

med ökad vänlighet till sig själv och tog upp att övandet vid gruppsessionerna och ledarens 

förhållningssätt vid guidningarna hade betydelse för det. C beskrev en vändpunkt när hen 
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började öva på ett mer självmedkännande sätt och på ett nytt sätt uppmärksammade och 

lyssnade på sina egna behov. Då blev det också möjligt för C att träna på att vara lyhörd för 

sina signaler från tankar, känslor och kropp och även att uttrycka sina behov för andra, vilket 

C tidigare dragit sig för att göra. C uttryckte även en förändring i att uppmärksamma att andra 

kunde ha samma svårigheter och behov. C beskrev större acceptans av sina begränsningar och 

förutsättningar. C beskrev vikten av att få in i en daglig struktur för meditationerna för att 

behålla det som uppnåtts.  

Beskrivning D. ”Ja så jag har ju inte varit snäll alls mot mig själv. Jag har verkligen 

kört slut på mig själv fullständigt liksom. Jag har gått och skällt på mig själv alltid i 

alla år liksom.” ”Jag har aldrig sagt nej.” 

D gick in i gruppen med en tydlig avsikt. Livet var stressfyllt och kaotiskt, det var nödvändigt 

att ta hand om sig själv, för D såg ingen förändring i de yttre förhållandena. 

”… Att jag skulle hitta sätt att lugna ner mig fastän allting pågår.”… ”Stressen i livet 

kommer alltid att finnas kvar där, oavsett hur jag hanterar den. Jag vill hitta sätt att 

hantera den. Det är ohållbart att stressa så mycket som jag gör ibland. Stressen är 

fruktansvärd alltså. Så därför tänkte jag ”nej hjälp dig själv”. 

D påpekade att det faktum att gruppen var heterogen och gruppmedlemmarna seriösa i sitt 

deltagande ledde till ökad acceptans i det egna övandet. Värderande och funderande kring 

vem som håller på med meditation släppte. 

”Det var så många olika samhällskategorier där och jag tänkte att de är alla 

intresserade av att gå dit, av någon anledning är de ju här, för att de vill göra kursen.”  

”Alla i gruppen gjorde likadant också, man kände det. De var här för de var 

intresserade att göra det här. Så det känns inte så konstigt. Hade jag gjort det själv 

bara, så hade det nog varit underligt, men i o m att man hade en grupp där.” 

”Bara slappna av och följ med istället för att vara kritisk till allting, negativ som du 

alltid har varit. Kritiskt tänkande alltid, ingenting duger. Det är från min familj. Jag 

accepterade att det här hjälpte mig på något vis.” 

Ledaren betonades som viktig med sin erfarenhet och sitt lugn, och den trygghet hon 

förmedlade. 
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”så jag tyckte det var väldigt bra ledare som verkligen gick in för det här… verkligen 

intresserad av det också. Plus X, hennes erfarenhet.  Man känner det när folk har 

erfarenhet av livet liksom. Det var viktigt för mig.” ”Hon utstrålade ett lugn som hon 

haft med sig alltid antagligen.” ”Trygghet … det lärde mig att hantera tankar och 

känslor på ett annat sätt liksom.” Nej, den här tryggheten har jag behövt liksom. När 

man är xx år hittade jag det. Lite annorlunda. Nu kan jag vara trygg i mig själv också”. 

D förändrade med hjälp av ledare och gruppen sitt förhållningssätt till sig själv och beskrev 

sig som mindre dömande och mer accepterande efter MBP. D påpekade att hen genom kursen 

utvecklade en ny självmedkänsla och omhändertagande av sig själv. 

”Jag hjälper mig själv på det sättet, tänker på mig själv, men det kan hjälpa andra 

också då.” 

D beskrev en förändring i att nu kunna acceptera de svårigheter som finns och kommer att 

finnas kvar och vad D kunde göra eller behövde släppa. Meditationerna beskrev som att de 

hjälpte D att få ett lugn, att kunna hantera påfrestande situationer som tidigare stressat och 

tröttat mycket. D märkte också hur andra blev påverkade av lugnet och hur det blev möjligt att 

prioritera och problemlösa situationer på ett nytt och bättre sätt. 

”… jag kan alltid gå undan och gå in i det här och tänka efter istället för att bara köra 

på”… ”det är ett sätt att hitta lösningar verkligen… Jag stannar upp liksom. I alla 

lägen, på alla sätt och vis. Vad det än är så använder jag det”…”Jag lugnar ner mig 

fortare. Jag går inte igång lika fort.” 

”För svårigheter kommer jag att ha hela livet. Det kommer att komma många svåra 

stunder… Då måste jag lära mig att hantera det, så jag inte själv blir skadad, eller mina 

barn då, det är jätteviktigt. … Så det kommer jag att fortsätta med resten av livet då… 

på något sätt faktiskt. Jag kommer nog att behöva det, tror jag.” 

”Ja det var någonting jag gjorde för mig själv. För min egen skull, ingen annan.” 

Analys D. D berättade om en tillvaro som sedan många år innehållit svåra och 

betungande relationer och situationer där D hade upplevt isolering och ensamhet. D beskrev 

att det varit betydelsefullt att ledarens attityd varit vänlig och accepterande. D uttryckte att det 

skapade en trygghet som hjälpte i förändring mot ökad självvänlighet och acceptans. När D 
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såg att andra gruppdeltagare var seriösa och engagerade i sitt deltagande och övande, 

underlättade det för att släppa sina skeptiska tankar, vilket D uttryckte gav en ökad acceptans 

för sitt eget utövande och minskade känslan av ensamhet. D beskrev att hen avsatt 

regelbundna tider för regelbundet övande och att D använde korta meditationer i vardagen 

som hjälp att lösa problem eller prioritera. D hade en tydlig intention med sitt övande och såg 

fortsatt övande som viktigt för att fortsatt ta hand om sig själv. 

Beskrivning E. E var inledningsvis lite skeptisk till just ”Mindfulness”, som E 

uppfattat att exempelvis chefer kunde föreslå som en snabblösning vid ökad stress på 

arbetsplatser. E beslutade sig ändå för att prova efter förslag från rehabiliterande personal.  E 

beskrev inga specifika hinder för den process det blev, och en förstående arbetsledning var 

underlättande. 

E uppskattade att MBP förutsätter ett åtagande från deltagarnas sida, att deltagarna 

förväntades öva dagligen. 

”Som du sa, det är ett rejält åtagande. Ett gediget upplägg. Jag tycker det är jättebra för 

att på ett sätt kan jag vara trött som vuxen att gå på utbildningar och fortbildningar där 

det inte finns några krav. Ja jag tycker det i alla fall och jag tycker det var bra att det 

var krav här. Och ju mer krav man ställer desto större sannolikhet blir det att det blir 

lite mer gjort i alla fall. Så jag tyckte hemuppgifterna var bra och det gjorde att man 

övade mer än man gjort annars. Jag hade inte tyckt om, om det var överslätande ”ni 

kan försöka att göra”, utan det var ändå liksom att ”ni ska göra detta”. Jag kan inte se 

någon uppgift som var direkt inte bra.” 

E kunde använda erfarenheter från sin bakgrund inom idrott. 

”Jag har hållit på med idrott på ganska hög nivå. Och där tycker jag har fått lära mig 

väldigt mycket att fokusera i nuet liksom. Och jag har ju märkt hur likt det är. Jag 

tyckte att meditation i rörelse hjälpte mig med att, gjorde det lättare att komma in i 

liggande eller sittande meditation.” 

E beskrev sig som ganska bra på att ta hand om sig själv och samtidigt hade färdigheterna i 

självmedkänsla och acceptans ökat under kursens gång. Kursen innehöll en heldags övningar 

under tystnad för deltagarna, den beskrevs som viktig för E. 
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”Man behöver inte… ja det finns saker, man behöver inte göra vissa saker. Det blev 

liksom en sådan… En insikt om det t ex. Det kanske är överförbart.” 

Intervjuaren: ”Tänker du på något särskilt?” 

E: ”Nej det kan vara överförbart på många saker, att det finns saker som inte är 

nödvändiga. Är det inte är nödvändigt med en så vardaglig sak som att man måste 

konversera, om inte det är nödvändigt, så kan man ju förstå att det kan finnas andra 

saker som inte är nödvändiga.   En sådan här, vad heter det… karate kid-insikt!” 

  

Förhållningssättet kunde också användas i vardagen: 

”Nu i vardagen så kan det ju hända att vissa saker händer eller vissa tankar kommer 

upp så kan man liksom ”ok, nu får det gå åt sidan”. Man kan tänka rent expressivt så 

själv liksom. Det är något jag märker att jag gör och jag fått med mig därifrån… Det 

var en konkret sådan sak på jobbet som inte har med min problematik att göra. Utan 

att gå för mycket på detaljer, det var något som hände, och så ”ska jag göra något?  

Nej jag låter det vara. Det får vara så”. Så jag gjorde ingenting.“ Intervjuaren: “Och 

hur blev det för dig?” E: “Det blev ok så här långt.” Intervjuaren: “Du kunde släppa 

det?” E: ja, hyfsat. Och sen får vi se.” 

Bland de konkreta verktyg E upplevde kursen gav, beskrevs en central del i självmedkänsla – 

att kunna ha ett avstånd till svåra tankar eller känslor i motsats till att identifiera sig med dem. 

  

”… i så fall jag skulle tycka jag har fått någon typ av, övat i alla fall min meta… 

någon sorts meta-resonemang kring detta. Vad ska man säga… Jag har övat i alla fall 

någon sorts transcendentala förhållningssätt och så vad.” 

Intervjuaren: ”Just det… vara den som ser, observerar vad du tänker?” 

E: ”Just det.” 

  

Det egna mediterandet och den utforskande dialogen tillsammans med ledaren beskrevs som 

viktigare för processen än att vara i en grupp. 

”… reflektioner med hjälp av ledarna hade ju sina poänger… Jag tänker mig att den 

här förändringen handlade litet om övningen och det samtalsstöd som man fick, eller 

vad man ska säga.” 
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E menade att det nu fanns ett eget ansvar att fortsätta den dagliga meditationen. Den egna 

problematiken fanns kvar men var inte i fokus lika mycket som tidigare. 

”Det här rätt så rejäla programmet då är ju bara en introduktion som jag ser det. och 

det var ju… en del av hur det har varit, en rejäl introduktion som jag ser det. 

”Det är ingen avslutad behandling som jag ser det, utan snarare påbörjad.” 

Analys E. E beskrev en inledningsvis skeptisk attityd till ”mindfulness” och 

uppskattade att programmet visade sig vara strukturerat, med tydliga gruppregler, åtagande 

och förväntningar på eget dagligt övande. Om meditationerna berättade E att de hjälpte att 

träna en ny meta-medvetenhet om egna tankar och känslor. Den utforskande dialogen var till 

hjälp. E berättade om en tydlig intention att fortsätta sin dagliga rutin för övande, som ett sätt 

att ta hand om sig. Att delta i en hel dag med övningar under tystnad blev på ett sätt en 

vändpunkt och gav en ny insikt om möjligheten att förhålla sig annorlunda till tidigare 

påfrestande företeelser eller situationer. E beskrev hur det också ökade omtanken om sig själv 

på ett praktiskt plan och hur E kunde generalisera sitt övande till sin vardag. 

Beskrivning F.  F berättade om att i sitt liv inte ha varit uppmärksam på sitt eget 

mående utan haft ett högt tempo med fokus på andras behov. 

”Man gick ner sig ännu lite mer, på något sätt att man, gick och oroade sig hela tiden 

för alla andra. Men själv så körde man på i 190 verkligen. Och råddade med alla så att 

alla andra skulle slippa göra så mycket.” 

 F beskrev en förändringsprocess de senaste åren med ökat självomhändertagande och 

acceptans för sina egna behov. F tog upp två viktiga vändpunkter före MBP som varit 

avgörande för hen i processen. Det första var stödet från en vän som uppmärksammade att F 

var djupt nere trots att F visade upp en positiv fasad.  Vännen hjälpte F att få andra perspektiv 

på sitt liv. Den andra vändpunkten var KBT som F gick i före deltagandet i grupp. 

”Jag fick kontakt med X när jag hade min sista träff med väggen höll jag på att säga 

och kom väldigt bra överens med henne och fick förtroende för henne.  Och vi pratade 

om det här med tankens makt och hur viktigt det är att inte kontrollera men, på ett, få 

en insikt i måendet. ” 
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Vid deltagandet i MBP beskrev F det som att bli bekräftad i sin förändringsprocess. 

”Och i gruppen så gjorde det ju att jag kände att jag var så på rätt väg. Att det här är 

någonting som fungerar för mig. ”Jaa…vad ska man säga…alltså jag känner mig 

oerhört stark för tillfället. Och jag blir stärkt av att märka att det fungera och att det jag 

säger kan påverka någon annan… Att orka gå vidare helt enkelt.” 

Under det formella övandet vid de längre meditations-övningarna upplevde F starka 

emotioner som F varit i kontakt med tidigare i sitt liv. När F provat övningarna några gånger 

bestämde F sig för att inte fortsätta med dem. 

”Sittande har jag jättesvårt för. Och sen har jag svårt, det här med att fokusera på 

andningen. Jag blir alltid. Jag får alltid en så sorgsen känsla i kroppen… Så den blir 

nästan obehaglig. Jag blir medveten om min dödlighet på något sätt.”  ”Och jag tror att 

kursen gjorde att jag blev medveten om att jag får en liten obehagskänsla av det. Och 

samtidigt så förstår jag ju hur viktigt det är att utforska den här känslan på något sätt. 

Att vad är det som gör att jag tycker det är jobbigt och hur kan jag komma över det?              

”Intervjuaren. ”Och att tillåta dig då att du kanske stannar kvar i det?                        

“Ja att tillåta mig att det är okej att jag blir sorgsen. Det är okej att jag blir ledsen. Och 

ändå fortsätta tills det känns mindre obekvämt helt enkelt.” 

F berättade om att inte pressa sig vid upplevt obehag och inte heller att pressa sig i att öva 

dagligen. 

”Jag ville inte att det skulle bli ett tvång. Att jag var tvingad att göra det varje dag. 

Utan jag gjorde det när jag kände att. Nu behöver jag verkligen detta och då kunde jag 

liksom ta till mig det här och så. Jag tror att det är det vi (personer med liknande 

erfarenheter som F) tycker är väldigt jobbigt. Det är just det här att det blir ett tvång att 

göra saker.” 

F förhöll sig till egenträningen på ett likartat sätt och tog till sig gruppledarens guidning att 

gruppdeltagarna skulle utgå från vad som fungerade för dem. 

”Hm, det kändes bra eftersom X (gruppledaren) samtidigt sa att det här ska ju fungera 

för er. Det ska inte bli något tvång och det ska inte bli jobbigt. För då slutar det med 

att man inte gör det överhuvudtaget. Utan då kände jag att då var det bättre att göra det 
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på mitt sätt. Men, att jag gjorde det. Så att jag inte bara la det åt sidan och tänkte att 

nej men, det här funkar inte för mig. Utan jag tog dom bitarna som jag kändes att dom 

här ger mig någonting. Jag provade dom andra grejerna. Eh, men det fungerade inte 

för mig just då.” 

F beskrev efter deltagande i MBP ha fått en ökad förmåga att kunna observera sina reaktiva 

livsmönster och då medvetet kunnat agera på ett förändrat sätt med ökat 

självomhändertagande. 

”… för jag har lärt mig att känna igen. Nu är jag på väg upp i tempo. Nu måste jag 

bromsa och hur bromsar jag bäst? Jo det är genom att sätta mig ner, gå ut och gå en 

runda. Sätta mig ner och lyssna på en ljudbok. Lyssna på en app…” 

F beskrev utövandet av mindfulness som en fortsatt process i livet. 

”Det här är någonting som jag måste fortsätta jobba med resten av mitt liv. Och det 

tror jag är det viktigaste som man måste inse i sin väg mot att må bättre att. Det här är 

ingen quick fix. Det är inget. Det går liksom inte att spola tillbaka och säga att nu göra 

jag som jag gjorde innan. För det kommer man nog aldrig att göra men däremot så kan 

jag vara jag fast i en annan version. Jag har blivit lite uppdaterad.(Skratt)” 

Analys F. F beskrev att deltagandet i MBP innebar möjligheter till att fördjupa och få 

bekräftat att F var på rätt väg i en förändringsprocess mot ökat självomhändertagande som F 

påbörjat före MBP där F bland annat gått i KBT. Vid deltagandet i MBP tog F främst upp att 

gruppdeltagandet och delandet av en gemensam process som viktiga faktorer för F för ökad 

självmedkänsla, acceptans och möjlighet att agera på ett medvetet sätt. F upplevde starka 

emotioner vid vissa formella meditationsövningar. F observerade då sina starka emotioner och 

hanterade dem med acceptans, ett visst avstånd och valde sedan medvetet att inte fortsätta att 

exponera sig för obehaget. F beskrev en förändring genom att generalisera ökad 

självmedkänsla och medveten närvaro vilket underlättades genom korta andningsövningar i 

vardagen tillsammans med en medvetenhet om att kunna välja att agera med ökad 

självmedkänsla istället för att agera reaktivt på omgivningens krav och förväntningar. 

Beskrivning G. G beskrev deltagande i MBP som en möjlighet att få hjälp efter att ha 

haft stressrelaterade problem i några år som hade förvärrats det senaste året. 
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”Jag har varit sjukskriven och haft stressreaktioner och eh, deprimerad och så. Och jag 

tänkte att det passar mig bra så att jag vill hitta verktyg liksom för att minska, (suck), 

hantera stressen när den kommer och den obehagskänsla som kommer till liksom.” 

”För jag är en person som alltid har känt mer med andra och väldigt mycket liksom 

tänkt i första hand på andra. Så därför är det en jättestor träningssak liksom att träna på 

det och det har jag blivit bättre på.  Men jag har så klart mer kvar av det…”. ”… nej 

men jag försöker tänka att det inte är mitt, det är inte mitt ansvar att, att ta hand om 

alla andra så. Utan jag har mått väldigt dåligt och det viktigaste är att jag får må bra. 

Jag har lärt mig det efter lång, lång tid…” 

  

G trodde att övningarna i mindfulness skulle innebära att man övade på att tömma ut alla 

tankar i syfte att uppnå avslappning. Det var viktigt att höra att övandet inte hade ett sådant 

syfte. 

 

”Det var en liten befrielse så att herregud jag behöver inte. Att vi fick hela tiden fick 

höra att det finns inget, målet är inte, du ska inte tänka att målet är att, eh att du ska 

slappna av eller så, att jag kunde liksom släppa dom kraven och bara göra det utan att 

känna, för jag trodde nog hela tiden, att nu ska jag, nu måste jag. Och då har jag 

tidigare kunnat bli ledsen för jag har känt att det var stressande också. När jag tycker 

att jag har börjat förstå det mer och har lärt mig det liksom. Jag ska bara göra det.” 

  

G hade svårt för det formella mindfulness-övandet och beskrev främst en upplevelse av 

förändring i sin vardag genom en ökad acceptans av att exempelvis kunna vara hemma och ta 

det lugnt och göra det hen trivdes med. 

  

”Men det har jag lärt mig och faktiskt blivit mycket, mycket bättre på och tänka, 

herregud det spelar faktiskt ingen roll om jag tvättar idag eller imorgon eller om jag 

inte, eller att jag tänker att göra ingenting är en konst idag. Kan man det så är det jätte, 

jätte bra.” ”sen tänker jag att mindfulness blir liksom att göra saker som jag tycker om 

att göra och att sitta och pyssla hemma så. Men inte av någon särskild anledning att 

jag ska prestera någonting utan bara för att jag mår bra av att göra någonting med 

händerna. Så blir det mindfulness för mig och det får gärna vara liksom tyst runt 

omkring mig och så där…” 
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 De hinder som G brottades med i sin vardag kom även till uttryck när det gällde det formella 

övandet med självkritiska tankar, prestation och skuldkänslor över att inte öva enligt 

programmet. 

  

”Det var mycket så att inte skuldbelägga sig själv och att ja vara snäll mot sig själv. 

Men om jag avbröt (övandet) och inte fortsatte efter kanske 20 minuter tänkte jag. Nej 

men nu får det räcka liksom. Så är jag inte så, att jag bara kan släppa det även om jag 

inte gör, även om jag bestämmer mig för att göra så. Så kan jag känna att fan att jag 

inte klarar det (litet skratt). Så det är jättesvårt och istället för att tänka, jamen jag 

gjorde det i 20 minuter i alla fall.” ”Innan kände jag då kanske även där att jag skulle 

prestera någonting och nej, men sen har det väl varit lite kämpigt och när jag tänkte, 

när vi fick uppgifter och det skulle göras. Vi skulle avsätta ungefär en timme om 

dagen och det kändes mycket för mig och ta den tiden, absolut.” 

  

G uttryckte svårigheter och ambivalens kring å ena sidan en önskan att öva mera mindfulness 

för att kunna använda vid mer stressfyllda perioder och å andra sidan tankar om att metoden 

kanske inte var den rätta metoden för G. 

  

”Men, så känner jag liksom inte det behovet nu och då gör jag inte det. Så vet jag inte 

om jag kanske borde göra det ändå. För att hålla det liksom vid liv eller vad ska man 

säga?” ”Något motstånd är det, för att jag kanske inte riktigt, jag försöker, jag 

försvarar nog med att mindfulness passar kanske inte alla. Det här att, det kanske inte 

är för mig eller att jag förstår det fullt ut. Men jag har ändå lärt, alltså förstår det ännu 

mer.  Men att jag känner att jag skulle nog behöva ännu mer träning för att 

verkligen…” 

  

Trots inställningen till det formella övandet upplevde G sig ha en ökad medvetenhet och 

accepterande attityd till sig själv och sina svårigheter. Gruppens samtal och ledarens 

upprepande av ett icke dömande förhållningssätt var viktiga. 

  

”Att man fick höra andra som också kände att det kanske var svårt eller att någon inte 

hade gjort det och att man får dåligt samvete. Att vi kunde prata kring det… och få 

höra och jag är inte så konstig som inte…” ”Och att hon (gruppledaren) ja och hennes 
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lugn och så tydlighet och liksom värme eller så inget dömande och ja upprepade hur 

man, det som var viktigt att tänka på…”. 

  

Den icke värderande, accepterande hållningen kunde G även ha med sig i vardagen. 

  

”När jag hamnar i situationer eller när jag känner att jag mår lite dåligt då backar jag 

tillbaka och tänker på det vi har pratat om. Det är det som gör mig medveten. Alltså 

det är det som gör att jag hör liksom att man ska vara vänlig mot sig själv, liksom, 

även i tankarna liksom att inte... Och jag ser vad jag har gjort och vad jag har smakat 

på saker liksom att; -Försök nu att vara här och nu! Och kopplar det liksom till det vi 

har gjort där.” 

  

De regelbundna sessionerna och övandet var betydelsefulla där G gärna hade önskat sig 

fortsatt stöd genom ytterligare övningstillfällen. 

  

”Dom veckorna, dom träffarna vi har haft. Har nog gjort att jag blivit mer medveten 

och försökt tänka mer och mer att jag ska vara snäll mot mig själv liksom att. Jag har 

blivit mer medveten om hur jag tänkt innan. Hur jag har varit mot mig själv innan hur 

jag mm, väldigt hur jag klandrar mig själv väldigt mycket, liksom är väldigt hård och 

kritisk, självkritisk på olika sätt. Men, (paus) nej, men absolut jag har blivit mera 

medveten om det.” 

 

Analys G. G beskrev hur hen brottades med krav på prestation, självkritik och en vana 

att utgå från andras behov. När det gällde det formella övandet hemma mellan sessionerna så 

beskrev G upplevelse av krav och motstånd till övandet och samtidigt självkritik för att inte 

öva mer. G uttryckte att det som hade underlättat var de regelbundna gruppträffarna med 

gemensamt formellt övandet och delande av upplevelser av olika svårigheter. Ledarens 

upprepande av ett icke prestations eller värderande förhållningssätt var också betydelsefullt. G 

beskrev att det förhållningssättet hade etablerat sig i vardagen genom en ökad medvetenhet 

och självvänlighet i vardagen till sina reaktioner och egna förväntningar och krav.       

 

Beskrivning H. H hade haft återkommande tillfällen med sjukskrivningar före 

deltagandet i MBP. H hade tidigare i sin rehabilitering gått i KBT i två omgångar samt haft 
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annat stöd i sin rehabilitering. H funderade inte så mycket inför deltagandet i MBP utan såg 

det som en del i sin rehabilitering. 

  

”Nu hade jag ju ingen förförståelse inför kursen, eftersom det bara; - Nu ska du gå den 

här och man ska lära sig mindfulness och lugn.  Ja det var bra! Jag visste ingenting 

mer och tog inte reda på något mer heller. Utan tänkte, ja ok. då.  Men jag hade öppet 

sinne”. 

  

H beskrev hög stress vid den första halvan av kursen pga. omfattningen på den egna 

träningen. 

  

”För i början så kändes det. Nu ska vi gå här nu och då gör vi det, och sen så lägger vi 

2,5 timme här på fredagar och sen minst en timma hemma varje dag måste ni träna. 

Det blev så många måsten. Då kände jag usch vad är det här för jobbigt och jag kunde 

egentligen inte ta till mig budskapet utan det blev istället ett krav. Så den var, det blev 

lite lurigt för min del.” 

  

Egenträningen hemma under den tiden beskrev H. 

  

”Jag fick stress och ångest och svettades och pressades och hade svårt att slappna av 

och spelade ingen roll vilken form. Ja den liggande meditationen den här 

kroppskanningen, den somnade jag till varje gång. Så den kunde jag aldrig 

genomföra.” 

  

H var frånvarande två gånger från gruppen under första delen av grupptillfällena. G tänkte på 

möjligheten att avbryta och började se deltagandet som ett misslyckande. 

  

”Och då visste jag att X (gruppledaren) vid första tillfället hade nämnt i förbifarten att 

missar man två gånger eller mer har vi erfarenhet av att då är det väldigt svårt att 

fullfölja och då kände jag, Nu har jag missat två gånger nu kommer jag inte klara av 

det här, då är det bättre att jag slutar. Det var en… den hade liksom fastnat i bara 

förbifarten, nu blir det här ett misslyckande.” 
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H planerade att sluta och pratade med sin chef som föreslog möjligheten att avvakta en vecka 

och H beskrev då en viktig vändpunkt när hen bestämde sig för att fortsätta. … 

 

“Det är ett vanligt beteende jag har då, det är att fly. Ja men då lämnar jag. Jag vill 

inte, jag klarar inte det här ändå. Men, att jag, i och med att jag stannade så kunde jag 

också stoppa upp och reflektera och fundera och sen ok jag gör det för min skull och 

så kan man bara vända det negativa. Det handlar inte om att öva mindfulness för 

någon annans skull utan att göra det för sin egen skull.”… ”och då blev det 

vändningen och det var först där som meditationen egentligen började göra någon 

effekt. Innan var det mest ett tvång.” ”Ja. Det var nog där egentligen. Det var mitt eget 

förhållningssätt att jag inte gör det för någon annan” 

  

Med den insikten öppnades det upp en möjlighet för H att utforma övandet med ökad 

självmedkänsla och med minskade krav på att prestera utifrån hur H uppfattade andras 

förväntade krav. 

  

”Och eftersom inte någon annan sätter spelreglerna längre. Utan dom gör jag själv.  Ja 

då blev det ju ingen press. Och det är nog det viktiga att jag går ju den här kursen för 

att jag vill gå den här kursen, ingen som tvingar mig och jag kan ju gå den här kursen 

tänkte jag utan och göra någonting. Jag kan bara sitta på en stol och titta. Och jag 

behöver inte förstöra för någon kan jag tycka utan jag behöver inte ens delta.  Och det 

är bra, men jag kan också prova. Jaa och jag behöver inte göra läxan varje dag. Om jag 

gör läxan när jag klarar det. När jag känner för det jag då är det ”good enough”. Och 

då blev det plötsligt mycket enkelt. Då funka det. Det var det som gjorde det så att sen 

var det inget.” 

  

H påtalade vikten att ha med sig ett förändrat förhållningssätt till sig själv och sitt sätt att 

hantera svårigheter från tidigare KBT och att den kombinationen spelade en avgörande roll 

för att kunna ta till sig utövandet av mindfulness. 

  

“Men mycket i kombination med att hade jag inte haft, reflekterat över mitt eget 

handlande, så tror jag inte att andningen hade hjälpt mig heller.  För jag tror att det 

ena, dom hänger samman, annars kanske jag gör mig lugn men sen fortsätter jag tänka 

och handla på samma sätt och då blir jag. Ja då skulle jag behöva meditera hela tiden.” 
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(Skratt)… ”Nej då hade jag inte kommit åt kärnan. Jag ser nämligen det här som ett 

plåster. Medan resonemanget om mig själv och vilka fallgropar jag har och hur jag 

tänker är själva stickan. Och jag kan sätta på jättemånga plåster på såren men stickan 

är fortfarande kvar. Då är det bättre att ta hand om stickan och sen sätta på ett plåster, 

så det är nog så”. 

  

Övriga faktorer som underlättade för H i processen att utöva mindfulness var även att ha stöd 

från sin arbetsplats och av sin partner och genom att skapa en egen struktur för övandet även 

under arbetsdagen. H uppskattade de regelbundna sessionerna. 

  

”På fredagarna då vi körde här då hade vi ju från nio till halv tolv så det är nästan två 

och en halv timme. Det var väldigt bra. Det var väldigt skönt efter dem… Jag tyckte 

mycket om dom fredagarna.”… ”Jag har satt av den tiden i kalendern. Jag kom hit och 

då blev det som en aktivitet. Istället för att gå på ett möte. Så var jag på det här mötet.” 

  

Det underlättade även för H att veta att det inte var en samtalsgrupp utan att var och en skulle 

utgå från sin egen process med att utöva mindfulness. 

  

”Jag tyckte det var väldigt skönt och befriande att vi inte fick veta någonting om de 

andra.”… ”Ja det var väldigt skönt och att få vara lite anonym.” 

  

H hade en plan efter avslutad grupp för att fortsatt införliva mindfulness i sin vardag. 

  

Intervjuaren: ”Det låter ju som att du har en plan att du ska fortsätta? Den här 

processen?”  

”Ja det har jag för mig själv. Absolut. Och när vi skrev ju sista gången även en 

handlingsplan som vi skulle göra och då skulle vi vara realistiskt och då skrev jag 

någon gång varje vecka ska jag göra innan jag går hem och det är realistiskt men, varje 

dag det är inte realistiskt.” 

  

 Hs inställning var att genom MBP ha fått nya kunskaper och att det fortsatt var viktigt för H 

att bestämma sig för hur H skulle använda dem. 
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”Det har gett mig ett verktyg, (djupt andetag), att unna sig hitta ett lugn, tror jag, vid 

vissa tillfällen, när jag behöver. Sen är det ju upp till mig hur jag använder det 

verktyget. Jag ser kursen som att det, att jag har gått en målarkurs, där någon har visat 

mig, så här funkar perspektiv och så här ska du använda penseln, sen är det upp till 

mig själv vad jag vill måla eller om jag inte vill använda den någonsin mer. Men nu 

har jag i varje fall den kunskapen med mig.” 

  

Analys H. H berättade om upplevelser av att övningar och att skapa utrymme för det 

formella övandet mellan sessionerna innebar svårigheter. H beskrev hur hen inledningsvis 

gick in i vanemönster som att pressa sig, ha ett självkritiskt förhållningssätt med tankar om 

misslyckande och en vilja att fly undan situationen. Men i och med att hen började reflektera 

och använda sina tidigare erfarenheter från KBT för att förändra sitt förhållningssätt till tankar 

och känslor i relation till övandet blev en vändpunkt för H. I det förändrade förhållningssättet 

utgick H från sina behov och gränser och förhöll sig till situationen med ökad självmedkänsla. 

H lade då upp en struktur för övandet som var viktig för att kunna upprätthålla övandet och 

kombinera det med vardagen. Andra faktorer som varit underlättande i processen förutom 

egen struktur och strukturen med regelbundet övande på sessionerna var stöd från partner och 

chef och tidigare erfarenheter från KBT. 

Tematiserad resultatredovisning  

I följande resultatdel redovisas dels teman utifrån deltagarnas olika bakgrund och berättelser 

om sina upplevelser vid deltagande i MBP.  Vad har påverkat dem när det gäller förändringar 

av självmedkänsla?  Dels redovisas resultaten från deltagarnas skattning av Self Compassion 

Scale före och efter deltagande i MBP. 

Ingång/bakgrund 

Deltagarna beskrev en varierad bakgrund med starka stressreaktioner, återkommande 

depressioner, somatiska besvär och funktionsnedsättningar. Möjlighet att lära sig en metod för 

att bättre hantera sin ohälsa och sina besvär var anledningen till att deltagarna sökt att deltaga 

i MBP. Flera av deltagarna uttryckte att de tidigare främst haft fokus på att prestera, göra 

nytta och att de satt andra människors behov framför lyhördhet för sitt eget mående och sina 

egna behov. Några deltagare tog även upp att de hade yrken där de arbetade med människor. 

Flera beskrev att det för dem innebar en lång process att förändra sitt förhållningssätt till sig 

själva. Inför deltagandet i grupp ingår en genomgång av åtagande inför gruppstart med egen 
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träning hemma mellan grupp-sessionerna, förhållningssätt och gruppnormer i programmet. 

Någon deltagare beskrev sig vara oförberedd på omfattningen av den egna träningen medan 

några beskrev att de hade en tydligare intention med sitt deltagande.  

 

Förändring i självmedkänsla 

Intervjudelen. Alla deltagare beskrev i intervjuerna förändringar inom de tre komponenterna 

i self-compassion: Self-Kindness, Common Humanity och Mindfulness. Variationen av ökad 

self-compassion redovisas i fallbeskrivningarna och analyserna som kopplas till varje 

fallbeskrivning. Sammanställningen av svaren i formuläret Self Compassion Scale, som 

redovisas i bilaga 4, visar på en samstämmighet med det resultatet. I intervjuerna har sex 

deltagare berättat om hur de vid det formella övande hade närmat sig upplevelser som de 

beskrev gav dem obehagliga känslor. De beskrev hur de genom att inte automatiskt reagera på 

obehaget utan hur närmandet/utforskandet av obehaget underlättade förändringen mot ökad 

självmedkänsla. Två deltagare kunde se en tydlig process i att de inledningsvis hade ett mer 

prestationsinriktat förhållningssätt till sitt övande och deltagande och att det innebar viktiga 

vändpunkter för dem när de gjorde förändringar som innebar ett mer självmedkännande 

förhållningssätt till sitt övande och deltagande. Några andra deltagare tog även upp hur de 

förändrat och tagit in ett mer självmedkännande förhållningssätt till sitt deltagande och 

övande men de beskrev det mer som en pågående process. 

Self Compassion Scale. Resultaten sammanfattas på gruppnivå i nedanstående tabell. 

Effektstorleken bedöms som stor. Validiteten i SCS (Crombach alfa 0.93) tyder på att 

resultaten är pålitliga. Medelvärdet har ökat, men inte spridningen i resultaten, och vi kan i de 

individuella resultaten (bilaga 4) se att alla ökat sina resultat. 

Medelvärde 

före 

Medelvärde 

efter 

Standardavvikelse 

före 

Standardavvikelse 

efter 

Effektstorlek 

2,65 3,47 0,52  0,50  1,58  

 

Neff (2003) delar upp självmedkänsla i låg, moderat och hög utifrån poäng på SCS. I 

början av MBP rapporterades via SCS låg självmedkänsla hos fem och moderat 
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självmedkänsla hos tre av deltagarna. I slutet av MBP hade självkänslan enligt SCS höjts till 

moderat hos fem av deltagarna och till hög hos tre av dem. En av deltagarna har förflyttat sig 

från låg till hög självmedkänsla, de andra ett steg, från låg till moderat eller från moderat till 

hög. Av de olika färdigheterna som mäts i formuläret har i snitt färdigheten “Self-Kindness”, 

dvs förmågan att vid svårigheter vara vänlig och accepterande mot sig själv, höjts mest. Det 

var också den färdighet som alla individerna hade ökat. Det motsatta beteendet “Self-

Judgement”, att vid svårigheter kritisera och döma sig själv, hade i snitt minskat mest, och 

visade minskning hos sju av individerna. “Isolation”, tendens att isolera sig och “Over-

Identification”, överidentifiera sig med sina svårigheter, hade minskat hos sju respektive sex 

av individerna. Färdigheterna “Common Humanity”, att se svårigheter som en del av det vi 

delar i mänsklig erfarenhet och “Mindfulness”, att vara medveten om och kunna ha svåra 

tankar och känslor utan omedelbar reaktivitet, hade båda ökat hos fem av individerna. 

 

Specifika faktorer som varit betydelsefulla för ökad självmedkänsla 

MBKT och MBSR är manualbaserade och innehåller möjligheter att prova och träna 

många olika slags övningar. Formella övningar (meditationer), informella övningar – att träna 

medveten närvaro i vardagliga aktiviteter, utforska och reflektera med hjälp av grupp och/eller 

ledare. Teoridelarna stöttas av skrivet material. För meditationerna får deltagarna inspelade 

guidningar. Delarna i programmets struktur som varit betydelsefulla för deltagarnas 

förändring i självmedkänsla redovisas nedan. 

Ledarnas roll. Ledarens strävan efter att i guidning, utforskande dialog och 

bemötande att modellera attityderna i mindfulness. Sex av deltagarna betonade ledarens roll i 

processen mot mer självmedkänsla. Ledarens förhållningssätt hjälpte deltagaren att börja 

behandla sig själv likadant. Framför allt betonades ledarens upprepade påminnelser och 

instruktioner att släppa värderande och prestation, vara tålmodig och vänlig mot sig själv i 

övandet, som hjälpsamt. Utforskande dialoger mellan ledare och en deltagare framkom som 

en hjälp i den egna processen 

Övandet. Liggande och sittande meditation, meditation i rörelse, tillsammans och lett 

av ledaren i sessionen och med inspelad guidning som dagliga hemuppgifter mellan 

sessionerna. Sessionerna innehåller även teoridelar utifrån stress och depression. Det 

framkom att olika övningar tilltalar olika individer olika. Två deltagare beskrev obehagliga 

upplevelser när det i meditation introducerades en möjlighet att utforska svårigheter. De valde 
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olika vägar att hantera det - utforska vidare eller släppa den övningen. Tre av deltagarna 

beskrev hur uppmaningen att meditera som daglig hemuppgift väckte starka emotioner och 

tankar kring prestation. Någon av dessa kunde så småningom relatera till tankemönster som 

framkommit i terapi och löste konflikten på ett sätt som blev konstruktivt. För någon var 

meditation-träningens metaperspektiv på tankar/känslor/obehag det mest betydelsefulla för 

ökad självmedkänsla. Sex av deltagarna beskrev vikten av att fortsätta de formella 

meditationerna som en daglig rutin som betydelsefullt för självomhändertagande.  Fem av 

deltagarna betonade hur de använde de korta meditationerna de tränat i MBP under dagen i 

sin vardag för att reglera emotioner och som hjälp att prioritera, fatta beslut, eller släppa 

istället för att återgå i tidigare reaktiva beteenden. Heldags övande under tystnad togs upp av 

en av deltagarna som en viktig del. Det var speciellt instruktionen att vara i grupp en hel dag 

utan att vara sociala med varandra som bidrog till den generaliserade insikten att men inte 

behöver göra som man brukar, det kan finnas annat som inte behöver göras alls eller som hen 

tidigare förutsatt. Meditation i rörelse togs upp av tre deltagare som ingångar till dels andra 

meditationer, dels förändring av inställningen till sig själv och sina gränser och behov. 

Det informella övandet/medveten närvaro i vardagen. Författarnas erfarenhet är att 

en del av den medvetna närvaron i vardagen ingår i deltagares förförståelse av vad 

mindfulness är. Att vara utforskande och nyfiken med hjälp av sina sinnen i realtid i 

vardagliga situationer tränas som hemuppgifter på olika sätt. Fem deltagare nämnde att deras 

färdigheter att kunna vara medvetet närvarande ökat och hur det ökat välbefinnandet och hade 

samband med självmedkänsla genom att de prioriterade sig själva utan att prestation var 

inblandat. 

Grupp. Möjligheten att reflektera tillsammans framkom i flera olika berättelser. Tre 

gruppdeltagare tog upp att det varit centralt för deras process till ökad själv-medkänsla  att de 

kunnat känna att de delade sina svårigheter med andra. Någon tog upp att gruppen varit 

betydelsefull för en känsla av minskad isolering och ökad acceptans.  Möjligheten till det 

formella övandet tillsammans i grupp var även en omständighet som en deltagare berättade 

som en viktig faktor.  Ett par gruppdeltagare berättade i intervjun att gruppen och 

reflektionerna i gruppen betydde mindre för dem medan däremot strukturen på programmet 

med veckovisa sessioner varit viktigt för dem. 

Andra påverkansfaktorer. Hälften av deltagarna berättade i intervjun att de tidigare 

gått i KBT och hade hjälp av det de lärt sig i sin förändring. Annat samtalsstöd nämndes 

också, dels professionell hjälp men även viktiga närstående personer. Att regelbundet träna 
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yoga eller vara ute i naturen beskrev två av deltagarna som meditativa erfarenheter som 

underlättade övandet och sågs också som självomhändertagande. 

 

Specifika faktorer som underlättat och försvårat för ökad självmedkänsla 

Underlättande. En deltagare pratade om en ”Karatekid-insikt”, dvs att träna på något 

på ett annorlunda sätt som man till en början inte förstår eller får effekt av, som visar sig 

kunna generaliseras till andra, viktiga områden i livet (från filmen The Karate-kid, 2010). Den 

dagliga rutinen att meditera, utan förväntan på snabbt resultat är en nödvändig utmaning och 

en viktig grund i MBP. Deltagare beskrev hur de försökte lösa uppgiften att meditera själva 

mellan sessionerna. Flera gick in i gamla mönster med prestation, flykt-tankar, ältande. 

Situationen kunde lösas genom ett förändrat förhållningssätt där de i högre grad kunde vara 

medkännande med sig själva, kunna utforska egna behov och prova att lägga upp övandet 

efter egna behov och vad de såg fungerade i deras vardag. Det kunde handla om att utgå från 

meditation i rörelse för att senare komma in i sittande, att besluta sig för att avvakta med vissa 

övningar, eller att utforska de svårigheter som visat sig.  

Ledarna beskrivs som viktiga av de flesta. Att ledarna upprepade instruktionen att utgå från 

sig själva, vad som fungerar för individen och att ha en vänligt accepterande och icke-

värderande attityd till sig själv och sitt övande var underlättande. Flera deltagare beskrev att 

de upplevt sig sedda och tagna på allvar av verksamheten och förslaget att delta i MBP. Stöd 

från arbetsgivare genom schema och/eller vikarie och förebyggande sjukskrivning beskrevs 

som underlättande. Flera deltagare hade tidigare fått KBT eller stödsamtal. 

Försvårande. Försvårande har varit tendensen att använda sina gamla mönster med ex 

vis flyktmekanismer, strävan att göra rätt och duktigt (prestation), självkritik, värderande 

attityd. I deltagarnas berättelser fanns olika exempel på detta: Föreställningar om vad 

mindfulness är och vad det innebär.  Förväntningar på vad mindfulness ska ge, en önskan om 

effekt för att motivera sig att fortsätta. Meditationer med utforskande av obehag som väcker 

starka känslor. 

Ett par av deltagarna tog upp yttre svårigheter att ha ett mer självmedkännande sätt, vara mer 

lyhörda för sina egna behov och gränser, ex vis arbetskrav som triggar duktighetskrav och att 

låta bli att ”fixa” när andra inte tar sitt ansvar. 
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Hjärntrötthet och utmattning som bakgrund gjorde deltagarna lätt uttröttade. Trötthet kunde 

vara en svårighet, både vid meditationsövningar och att inte automatiskt gå in i gamla 

beteenden och mönster. 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka självmedkänsla hos deltagare i mindfulness-

baserade program. Vilka förändringar i självmedkänsla rapporterar deltagare i MBP och vad i 

samband med programmen uppfattar de har underlättat eller hindrat förändringarna?  

Vi har presenterat delar av intervjuer med åtta deltagare i MBP. Vi har utifrån vår analys av 

deltagarnas berättelser redovisat att de genomgående ger exempel på växande självmedkänsla 

och vad de uppfattat som bidragit till denna förändring. Samtliga deltagare i denna studie 

rapportera att de ökat sin självmedkänsla. Vårt huvudresultat är att det var meditationerna som 

visade sig vara betydelsefullt vid förändringen av självmedkänsla. Meditationerna var dock 

inte oproblematiska för deltagarna. De svårigheter som kom upp handlade om att möta 

emotioner i meditation och att praktiskt få in det formella övandet i vardagen. Så småningom 

sågs mediterande som ett sätt att ta hand om sig själv. Att avsätta tid, att prioritera sitt eget 

välmående och sin egen hälsa beskrevs vid avslut som något nytt och där flera deltagare 

uttryckte en avsikt att behålla det som daglig rutin. Meditation är den centrala komponenten i 

MBP tillsammans med övande av nya förhållningssätt. Dagligt meditationsövande i relation 

till utfall har tidigare undersökts i metastudien av Parsons et al. (2016) och visat på ett litet 

men signifikant samband med utfall.  I studien av Lilja et al. (2015) uppgavs vid 12 månaders 

uppföljning efter avslutad MBKT, att de formella och informella meditationerna hade störst 

betydelse för att hantera vardaglig och interpersonell stress. Ledarna nämndes som viktiga av 

flera av deltagarna. Det finns en frihet för deltagarna i hur långt man vill gå och i detta guidas 

man kontinuerligt genom programmet av ledaren, vars kompetens och egna åtagande i 

meditationsrutin och ständiga lärande är en grundläggande förutsättning (Kabat-Zinn, 2013; 

Segal et al, 2013; Crane et al. 2017). En följsamhet till de manualbaserade, beforskade MBP 

är en viktig förutsättning för ledare i mötet med den komplexitet som deltagare har i de 

aktuella verksamheter där studien har bedrivits. 

Förutom Förändring i självmedkänsla har vi tematiserat Utgångsläge, Underlättande och 

Försvårande händelser och förhållanden, liksom Specifika faktorer i programmet för att 

sammanfatta berättelserna i temaform (figur 1).   
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Utgångsläge och bakgrund  

Deltagarna i denna studie hade olika bakgrund vad gäller svårigheter, erfarenheter, 

förväntningar och avsikt med att delta. De flesta hade komplex problematik. I intervjuerna var 

det flera deltagare som uttryckte att de genom livet haft fokus på att tänka på andra 

människors behov och välmående samt att prestera och vara duktiga. Man har haft höga krav 

på sig själv. Self-Judgement (SCS) visade höga poäng för de flesta av deltagarna i början av 

MBP. Det stämde väl med vår förförståelse kring den ökande psykiska och stressrelaterade 

ohälsan framför allt i människovårdande yrken som vi möter i våra arbeten och som var en 

bakgrund för vår forskningsfråga och denna studie.  

 

Exempel på förändring i självmedkänsla hos deltagare i MBP.  

Genom MBP ges en möjlighet till acceptans av hur det faktiskt är just nu. Acceptans verkar 

lugna emotionerna. Alla deltagare beskriver en ny möjlighet att genom kortare eller längre 

formella eller informella meditationer hitta ett lugn - en förändring mot tidigare reaktiva 

beteenden och vanemönster. Det formella övandet ledde till att kunna generalisera att 

uppmärksamma och hålla en negativ tanke, känsla eller fysisk förnimmelse utan att agera. 

Lugnet i meditationen blir ett utrymme att stanna upp och reflektera och kanske välja att inte 

agera, att se sina egna behov och vara mer vänlig mot sig själv. Detta överensstämmer med ett 

tema som framkom hos Hjeltnes et al. (2015) studie av 29 studenter med tentamensångest 

som genomförde MBSR - “Finding an inner source of calm” (s 5). Det informella övandet 

manifesteras också genom ökat självomhändertagande i vardagen. Intervjuerna ger vid handen 

att både det formella och det informella övandet påverkar individen att bli mindre värderande. 

När man blir mindre värderande gynnas både det formella och det informella övandet. 

Deltagarna rapporterade också minskad förekomst av självkritik. Kuyken et al. (2010) visade 

att ökning av mindfulness och ökning av självmedkänsla var de två tydligaste faktorerna i 

återfallspreventionseffekt av MBKT. Hjeltnes et al. (ibid.) kom fram till samma slutsats. Ett 

ytterligare tema som framkom i Hjeltnes studie var ökad själv-acceptans i svåra situationer. 

I denna grupp har mediterande varit den viktigaste faktorn för ökad självmedkänsla. Kristin 

Neff beskriver hur mindfulness är en förutsättning för självmedkänsla: Att inte undvika eller 

trycka undan smärtsamma känslor. Man behöver uppmärksamma sina känslor för att kunna ha 
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medkänsla med dem.  Ett visst mentalt avstånd till känslor behövs för att inte överidentifiera 

sig med dem, också för att ge sig själv vänlighet och se erfarenheter som en del av att vara 

människa. (Neff, 2003, s 224, författarnas översättning). 

 

Försvårande och/eller underlättande händelser och förhållanden 

Deltagare beskrev vissa händelser eller förhållanden kopplade till programmet som till en 

början varit försvårande eller utmanande och som i några fall lett till en form av vändpunkt. 

Ett par tog upp yttre förhållanden, som handlade om att hitta tid och tillfälle till övande 

hemma. Den vanligaste svårigheten var inom personen - rastlöshet, starka emotioner, trötthet, 

prestationstankar, argumenterande tankar om att meditera och självkritik som försvårade det 

formella övandet.  Så småningom löste några deltagare svårigheten/utmaningen och hur de 

löste det blev underlättande för att införliva mindfulness och ökade självmedkänslan. De 

argument vi förväntat oss kring egoism eller andra skamfulla känslor kom inte upp. Skam 

kom inte upp i intervjuerna som en svårighet, kanske för att det är svårt att definiera eller 

prata om. Istället för skam uttryckte deltagarna sorg, besvikelse och frustration. För ytterligare 

kunskap om underliggande känslor som skam så krävs troligen en djupare och längre kontakt 

än vi hade möjlighet till under intervjun.  

En annan förklaring kan vara att andra känslor aktiveras vid utmattning, depression, stress 

eller förlust av någon funktion, exempelvis rädsla. Flera av deltagarna beskrev hur de tidigare 

haft fokus på prestation och hur de uppfattades av andra. Vi tolkar det som att deras tidigare 

självbild raserats eller verkade behöva förändras. Det verkade innebära förluster och vilsenhet 

när man inte längre kunde upprätthålla den vana självbilden.  

Ledarna. Det deltagarna beskrev som betydelsefullt var att ledarna modellerade 

förhållningssätt till övandet och till svårigheter vid övandet i guidning och utforskande dialog 

enligt attityder för mindfulness beskrivna av Kabat-Zinn (2013): Tålamod, acceptans, icke-

värderande, tillit, nybörjarsinne, icke-strävan, släppa taget. Nyare forskning om ledarnas roll 

för resultatet av MBP har undersökts i en mer omfattande studie av Huibers et al. (2017) och 

en mindre studie av Ruijgrok-Lupton et al. (2017) men de har inte mätt självmedkänsla som 

resultat. Dudas and Bannisters (2014) studie på vilka färdigheter som kännetecknar en bra 

lärare är att de “walk the talk”, det vill säga agerar i enlighet med det de säger, det de lär ut. 

Vår slutsats är att en viktig faktor förutom formell kompetens, är att ledaren modellerar 

mindfulness-attityderna och själv är öppen för utforskande i sin guidning och sitt eget 
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mediterande. Detta är också viktiga punkter hos Crane et al. (2016), i definitionen av MBP. 

Parsons (2016) diskuterar vikten av att ledaren är kompetent att i sessionen uppmärksamma 

deltagarnas egenträning och ge formativ feedback för att öka engagemang och motivation och 

därigenom öka de positiva effekterna av MBP. Ledarnas färdigheter att modellera 

mindfulness´ attityder i feedback, guidning och utforskande dialog i relation till förändring i 

självmedkänsla hos deltagare ser vi som ett intressant område för fortsatt forskning.  

Gruppen och att vara en del av denna grupp upplevde några som hjälpsamt i att 

utveckla känslan av att dela svårigheter, jag är inte ensam, andra vill också hitta sätt att 

hantera sådant som är svårt, eller att kunna ha ett forum att uttrycka förändring i - “Common 

Humanity”. För andra var gruppen mer betydelsefull som struktur genom sessionerna i MBP 

varje vecka och deltagande i den ledarledda verksamheten.   

 

Studiens styrkor och begränsningar  

De styrkor vi ser är att vi fått förstahandsinformation av deltagares upplevelser vilket ger 

utökad förståelse hur de ser på sin förändring. En styrka är att vi som intervjuare är väl 

förtrogna med grunder och förhållningssätt inom MBP.  En annan styrka är målgruppens 

sammansättning. Det var en jämn könsfördelning med lika stor andel män och kvinnor och 

deltagare från både ett MBSR och ett MBKT program inom olika verksamheter.  Vår 

erfarenhet från intervjuerna var att deltagarna i studien var engagerade och generösa med att 

dela med sig av sina upplevelser och intresse vilket kan ses som en styrka i denna studie. 

Det finns flera begränsningar i studien. Inför studien tillfrågades 15 personer (samtliga 

deltagare i två grupper) varav sju valde att inte delta. Författarna valde medvetet att inte 

undersöka orsaken till att de avstod eller att ytterligare motivera dem till att delta. Författarnas 

beslut baserades på vikten av att deltagarna i studien inte medverkat utifrån någon upplevd 

påtryckning från författarna tillika gruppledarna då vi var noga med att deltagandet i studien 

baserades på frivillighet. Vi ansåg att det var viktigt att deltagarna i studien valt att delta utan 

någon påtryckning då de frågeställningar studien tar upp baseras på personliga upplevelser 

och erfarenheter.  Studien baseras såldes på intervjuer av åtta deltagare vilket är ett litet antal 

personer och resultaten kan inte generaliseras utan får ses som ett bidrag till forskningen 

genom deltagarnas berättelser som kan ge underlag inför ytterligare studier. En svaghet kan 

vara att deltagarna visste att intervjuarna/ gruppledarna (författarna) skulle bearbeta resultaten 
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av intervjuerna gemensamt och det kan ha påverkat vad de svarat. Ytterligare en svaghet kan 

vara att vi inte har haft möjlighet att göra en uppföljningsintervju över tid.  

 

Slutsatser 

Samtliga deltagare i studien ökade sin självmedkänsla vid deltagande i MBP. I studien har 

framkommit att den huvudkomponent som alla deltagare har refererat till som den faktor som 

påverkat en förändring av självmedkänsla har varit meditationerna. När det funnits svårighet 

för deltagarna i samband med MBP har det visat sig i samband med meditationsövningarna. 

Studiens resultat indikerar att en viktig faktor för ökad självmedkänsla var hur deltagarna 

löste upplevda svårigheter i samband med meditationerna. När deltagare kunnat meditera med 

minskat motstånd och minskad reaktivitet så upplevdes mediterandet som 

självomhändertagande och lugnande. Genom att släppa sina reaktiva mönster och närma sig 

svårigheterna med nya förhållningssätt blev det möjligt att öva på ett sätt som ytterligare 

ökade självmedkänslan. Svårigheten blir en del av förutsättningen för ökad självmedkänsla i 

en vågrörelse mellan försvårande och underlättande händelser och förhållanden. Här finns 

således möjlighet till utmaning och utveckling som kan leda till ökad självmedkänsla. 

En annan viktig faktor som lyfts fram för ökad självmedkänsla har varit att ledarna har 

modellerat ett alternativt förhållningssätt vid svårigheter baserade på grundläggande attityder 

inom MBP. Deltagarna har redogjort att de upplevt att det har underlättat för dem att de 

kunnat lösa och hantera svårigheterna som uppstått i samband med mediterandet och att 

ledarnas modellerande har varit en verksam mekanism för att hantera det.  

Slutsatsen av resultatet i studien är att de olika faktorerna av försvårande och underlättande 

händelser och förhållanden i samband med mediterande kan bli en del av förutsättningen för 

ökad självmedkänsla. Resultatet illustreras i figur 2 på sidan 51.  
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 Figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Denna figur åskådliggör de huvudsakliga resultaten. Av deltagarnas berättelser framkom att 

det var meditationerna som var till störst hjälp i förändringen av självmedkänsla. En viktig faktor för 

ökad självmedkänsla var hur deltagarna löste upplevda svårigheter i samband med meditationerna. När 

deltagarna kunde släppa sina reaktiva mönster och närma sig svårigheterna med nya förhållningssätt 

blev det möjligt att öva på ett sätt som ytterligare ökade självmedkänslan. 

 

Figur 2 är ett sätt att åskådliggöra tematiken och hur olika tema kan tolkas vara relaterade till 

varandra. Pilarna skall inte ses som belagda orsakssamband. Illustrationen kan därför närmast 

betraktas som en sammanfattning av hypotetiska samband i MBP och på det vägleda andra 

studier som kan testa olika mediatorer och moderatorer. 

MBP fokuserar inte särskilt på självmedkänsla, men har visat sig förändra deltagares förmåga 

att se på sig själva med ökad vänlighet och acceptans. Det överensstämmer med vår studies 

resultat.  
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Det här resultatet ger en fördjupad kunskap och förståelse för MBP-ledare om vikten av att 

ledaren uppmuntrar till att deltagarna fortsätter att öva/meditera och samtidigt låter dem ha 

och uttrycka svårigheter. Ledarens viktigaste roll är att genom sitt förhållningssätt, baserat på 

mindfulness-attityderna och det egna övandet, vara en modell för självmedkänsla.  

Vår studie överensstämmer med tidigare forskning att meditationsövande är en medierande 

faktor och bidrar genom sitt kvalitativa anslag till mer kunskap om deltagares direkta 

upplevelser av verksamma mekanismer för ökad självmedkänsla. Våra resultat kan ligga till 

grund för ytterligare frågor inom forskningsområdet bl.a. kring MBP-ledares färdigheter i 

förhållande till självmedkänsla, betydelsen av hanterandet av svårigheter i samband med 

meditationer och relationen till förändrad självmedkänsla och minskad reaktivitet.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide           

 

● Vad gjorde att du bestämde dig för att delta 

● Hur har det varit att delta i gruppen 

● Vad betyder det nu för dig att ha deltagit i den här gruppen 

● Exempel på att något fungerar på ett annat sätt nu 

● Vad har bidragit till att… Vad har gjort att du gör mer/mindre av… 

● Vändpunkter. Beskriv situation som varit viktig  

● Vad har underlättat och vad har försvårat 

● Vad specifikt i programmets innehåll har varit viktigt för dig? 

 

Angående själv-medkänsla. Följande frågor vill jag fokusera på medkänsla, icke-

dömande. 

 

● Är du lika vänlig och medkännande mot dig själv som du är mot andra? 

● Vad har programmet betytt för det? Exempel 

● 1. Beskriv förändring i att vara vänlig och förstående mot dig själv/gentemot att vara 

kritisk och dömande mot dig själv. Har du kommit närmare - skala 

● 2. Beskriv förändring i syn på egna erfarenheter av svårigheter som delade upplevelser 

med andra/gentemot känsla av att vara ensam och isolerad - skala 

● 3. Beskriv förändring i att vara ett med svårigheterna/gentemot att ha ett litet avstånd 

till svåra tankar och känslor när de kommer - skala 

● Vilken roll spelar grupp  

● Ledaren 

● Träningen hemma  

● Annat?  

● Är det något som varit svårt, varit hindrande i den här processen? 

● Är det något som har underlättat för dig? 

● Skillnaden – på vilket sätt är det viktigt för dig? Olika exempel. 

 

Sammanfatta. Komplettera frågor. 
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            Bilaga 2 

HOW I TYPICALLY ACT TOWARDS MYSELF IN DIFFICULT TIMES 

Please read each statement carefully before answering. To the left of each item, indicate how 

often you behave in the stated manner, using the following scale: 

 
Almost     Almostnever     Always 
 
1    2    3    4    5 
 

 

_____ 2. When I’m feeling down I tend to obsess and fixate on everything that’s         

wrong. 

 

_____ 3. When things are going badly for me, I see the difficulties as part of life that      

everyone goes through. 

 

_____ 4. When I think about my inadequacies, it tends to make me feel more          

separate and cut off from the rest of the world. 

 

_____ 5. I try to be loving towards myself when I’m feeling emotional pain. 

 

_____ 6. When I fail at something important to me I become consumed by feelings of 

     inadequacy. 

   

_____ 7. When I'm down and out, I remind myself that there are lots of other people      in 

the world feeling like I am. 

 

_____ 8. When times are really difficult, I tend to be tough on myself. 

 

_____ 9. When something upsets me I try to keep my emotions in balance. 

 

_____ 10. When I feel inadequate in some way, I try to remind myself that feelings of 

               inadequacy are shared by most people. 

 

_____ 11. I’m intolerant and impatient towards those aspects of my personality I don't        

like. 

 

_____ 12. When I’m going through a very hard time, I give myself the caring and         

tenderness I need. 

 

_____ 13. When I’m feeling down, I tend to feel like most other people are probably        

happier than I am. 

 

_____ 14. When something painful happens I try to take a balanced view of the            

situation. 

 

_____ 15. I try to see my failings as part of the human condition. 

 

_____ 16. When I see aspects of myself that I don’t like, I get down on myself. 
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_____ 17. When I fail at something important to me I try to keep things in                

perspective.  

 

_____ 18. When I’m really struggling, I tend to feel like other people must be having         

an easier time of it. 

 

_____ 19. I’m kind to myself when I’m experiencing suffering. 

 

_____ 20. When something upsets me I get carried away with my feelings. 

 

_____ 21. I can be a bit cold-hearted towards myself when I'm experiencing          

suffering. 

 

_____ 22. When I'm feeling down I try to approach my feelings with curiosity and   

       openness. 

 

_____ 23. I’m tolerant of my own flaws and inadequacies. 

 

_____ 24. When something painful happens I tend to blow the incident out of          

proportion. 

 

_____ 25. When I fail at something that's important to me, I tend to feel alone in my          

failure. 

 

_____ 26. I try to be understanding and patient towards those aspects of my          

personality I don't like.  
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Bilaga 3 

Samtycke 

Information om studie kring Mindfulness Baserad Stressreduktion (MBSR) på 

verksamhetsställe och Mindfulness Baserad Kognitiv Terapi (MBKT) på 

verksamhetsställe i samarbete med Institutionen för psykologi, Lunds 

universitet. 

  

Syfte och bakgrund 

Vi som gör studien är Inger Alvin, yrke och arbetsplats och Marie-Louise Grahn, yrke och 

arbetsplats. Vi har båda lång erfarenhet från våra arbeten och studerar nu vid sidan av våra 

arbeten på Psykoterapeutprogrammet vid Psykologiska Institutionen vid Lunds Universitet. I 

utbildningen ingår att skriva ett vetenskapligt arbete som kommer att presenteras som en 

uppsats vid Lunds Universitet. 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur deltagarna i MBSR och MBKT upplever 

gruppbehandlingen och utövandet av mindfulness. Studien kan även bidra till att utveckla 

våra gruppbehandlingar i MBSR och MBKT och vara hjälp för framtida deltagare inom våra 

verksamheter. 

  

Studiens genomförande 

Att delta i undersökningen innebär 

 att du besvarar två frågeformulär som ingår i behandlingen vid första och sista 

behandlingstillfället.                                      

 att du deltar i en intervju med en av oss. Intervjun sker en kort tid   efter avslutad 

grupp. Tiden bokas in i god tid när du gett ditt samtycke och på en tid som kan passa 

dig. Intervjun beräknas ta cirka 1 timme 

 att du ger ditt medgivande till att resultatet av intervjun och formulären används i 

studien.  
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Bilaga 3  

 

Sekretess 

 Allt insamlat material kommer att förvaras på säker plats och endast vara tillgängligt 

för Inger Alvin och Marie-Louise Grahn. När materialet används i uppsatsen, kommer 

du som medverkande att vara helt anonym. Allt material kommer att 

raderas/makuleras efter studiens slut. 

   

Frivillighet 

 att deltagandet i studien är frivilligt, vilket innebär att du har rätt att när som helst kan 

avbryta din medverkan i studien om du skulle ångra dig. 

  

Har du frågor om studien är du välkommen att kontakta någon av oss: 

Inger Alvin, kontaktuppgifter 

Marie-Louise Grahn, kontaktuppgifter 

Robert Holmberg, Handledare, Universitetslektor, Psykologiska Institutionen i Lund, 

robert.holmberg@psy.lu.se 

            

Jag samtycker till att delta i studien om mindfulness och självmedkänsla. 

  

Datum____________________________________ 

  

Namn__________________________________________________ 
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Bilaga 4 

 

 

Self-compassion scale före och efter MBSR/MBKT, beräknade på Kristin Neffs hemsida www.self-

compassion.org. Tabellen är ordnad i ordning från största till minsta förändring totalt. 

 

  Mätning 1 Mätning 2 skillnad   

Deltagare D Self-Kindness 

Self-Judgement 

Common Humanity 

Isolation  

Mindfulness 

Over-Identification 

Overall score 

2.20 

5.00 

2.50 

5.00 

2.75 

3.25 

2.03 

3.60                                  

2.00                                  

4.75                                 

2.75                                  

4.50                                  

2.00                                 

4.02                              

2.40 

-3.00 

2.25 

-2.25 

1.75 

-1.25 

1,99 

  

Deltagare F Self-Kindness 

Self-Judgement 

Common Humanity 

Isolation 

Mindfulness 

Over-Identification 

Overall score:  

2.00 

4.60 

3.00 

3.75 

2.75 

4.25 

2.19 

3.60                                 

3.20                                  

3.75                                  

2.75  

3.75 

2.75 

3.40                                  

2.60 

-1.40 

0.75 

-1.00 

1.00 

-2.00 

1,21 

  

Deltagare A Self-Kindness 

Self-Judgement 

Common Humanity 

Isolation 

Mindfulness 

Over-Identification 

Overall score 

2.20 

4.00 

2.25 

3.25 

2.75 

3.00 

2.49 

3.60 

3.20 

4.00 

2.50 

3.50 

3.00 

3.40                                 

1.40 

-0.80 

1.75 

-0.75 

0.75 

0 

0,91 

  

Deltagare G Self-Kindness 

Self-Judgement 

Common Humanity 

Isolation 

Mindfulness 

Over-Identification 

Overall score 

2.60 

3.60 

 3.00 

3.50 

2.50 

4.00 

2.50 

 3.80 

 3.00 

 3.75 

 2.50 

 3.00 

 3.00 

 3.34                                  

1.20 

-0.60 

0.75 

-1.00 

0.50 

-1.00 

0,84 
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Deltagare E Self-Kindness 

Self-Judgement 

Common Humanity 

Isolation 

Mindfulness 

Over-Identification 

Overall score 

2.40 

1.20 

3.50 

2.25 

2.25 

2.75 

3.32 

4.00 

1.60 

3.50 

1.25 

4.75 

2.50 

4.15                               

1.60 

-0.40 

0 

-1.00 

2.00 

-0.25 

0.83 

  

Deltagare B Self-Kindness 

Self-Judgement 

Common Humanity 

Isolation 

Mindfulness 

Over-Identification 

Overall score 

2.80 

3.20 

 2.50 

3.75 

3.25 

2.50 

2.85 

3.00 

2.60 

3.00 

3.25 

3.25 

2.75 

3.11                              

0.20 

- 0.60 

0.50 

-0.50 

0 

0.25 

0.26 

  

Deltagare C Self-Kindness 

Self-Judgement 

Common Humanity 

Isolation 

Mindfulness 

Over-Identification 

Overall score 

3.20 

2.00 

3.00 

2.75 

4.00 

2.50 

3.49 

3.60 

2.00 

3.00 

2.50 

4.00 

1.75 

3.73                                 

0.40 

0 

0 

-0.25 

0 

-0.75 

0.24 

  

Deltagare H Self Kindness 

Self-Judgement  

Common Humanity  

Isolation 

Mindfulness  

Over-Identification 

Overall score  

2.40 

3.80 

3.00 

3.75 

3.00 

4.75 

2.35 

2.60 

3.60 

3.00 

3.75 

3.00 

3.75 

2.58                                     

0.20 

-0.20 

0 

0 

0 

-1.00 

0.23 

  

 Medelvärde 2,65 3.47 0.94   

Tolkning av poäng: Medelpoäng totalt för självmedkänsla är runt 3,0 på skalan 1-5. Enligt Neff 

(www.self-compassion.org) indikerar en totalpoäng på 1-2,5 låg självmedkänsla. 2,5-3,5 indikerar 

moderat och 3,5-5,0 hög självmedkänsla. Observera att högre poäng på delskalorna Self-Judgement, 

Isolation och Over-Identification indikerar lägre självmedkänsla, medan lägre poäng på dessa skalor 

tyder på mer självmedkänsla. Dessa skalor är automatiskt omräknade i den totala poängen enligt den 

formel som använts på Neffs webbplats.  

http://www.self-compassion.org/

