
 

Vt 2013 

Magisteruppsats i Arbetsliv och hälsa/Beteendevetenskap, 15 hp 

Magisterprogram i Arbetsliv och hälsa/Beteendevetenskap, 60 hp 

Handledare: Helene Ybrandt 

 

Mindfulness  

Att vara i nuet och effekten på den egna hälsan 

Gunborg Flygare



 

                                                                                                                                                     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

MINDFULNESS: ATT VARA I NUET OCH EFFEKTEN 
PÅ DEN EGNA HÄLSAN 

 
Gunborg Flygare 

 
 

In Sweden, the frequency of mental disorder increases. Mindfulness is a form of awareness training 
to be in the present, who can increase the ability to calm instead of getting stuck in habitual 
behavior, such as anxiety about the future. In the current study four respondents provide 
individually their experiences related to health, after participating in a mindfulness program. This 
qualitative study, with a thematic analysis of narrative base, shows that the mindfulness is 
embraced in varying degrees to manage their own health and life at work and private life including 
relationships. Further study is recommended on the effects of mindfulness in a longer term 
perspective, and to determine any other influencing factors. 
 
Keywords: Mindfulness, health, health promotion, work, life, relationships. 
 
 
I Sverige ökar frekevensen av psykisk ohälsa. Mindfulness är en form av uppmärksamhetsträning 
att vara i nuet, som kan kan öka förmågan till lugn istället för att fastna i invanda beteenden såsom 
oro för framtiden. I aktuell studie delger fyra respondenter individuellt sina upplevelser kopplat till 
hälsa, efter deltagande i ett mindfulnessprogram. Denna kvalitativa studie med en tematisk analys 
på narrativ bas visar att berörda anammat mindfulness i varierande grad för att hantera egen hälsa 
och tillvaro i arbete samt privatliv inklusive relationer. Ytterligare studie rekommenderas kring 
effekter av mindfulness i ett mer långsiktigt perspektiv samt att utröna eventuellt andra 
påverkansfaktorer. 
 
Nyckelord: Mindfulness, hälsa, hälsopromotion, arbete, privatliv, relationer. 

 

 

I Sverige ökar frekvensen av människor som drabbats av psykisk ohälsa. Vid en 
internationell hearing i Stockholm 2013-03-05 presenterades en OECD-rapport om 
psykisk ohälsa i det svenska arbetslivet. Rapporten som är beställd av svenska 
regeringen beskriver att psykiska diagnoser förekommer vid 40 procent av 
aktuella sjukskrivningar. Psykisk ohälsa är samtidigt den vanligaste orsaken till 
långvarig sjukfrånvaro. Bland långvarigt, dvs. mer än ett år, sjukskrivna kvinnor är 
hälften drabbade av psykisk ohälsa. Unga människor är särskilt utsatta vilket 
innebär att cirka en av fyra 16-18 åringar lider av psykiska besvär. Bland unga i 
arbetsför ålder som varken arbetar eller studerar är andelen högre (Regeringen, 
2013). I de nationella riktlinjerna, för vård vid depression och ångest, påpekas 
vikten av ett effektivt omhändertagande inom primärvården. Kognitiv 
beteendeterapi (KBT) används som behandlingsmetod och framhävs i dessa 
riktlinjer. Mindfulness beskrivs i det sammanhanget som en ny inriktning bland 
KBT-metoderna (Socialstyrelsen, 2010).  
 
Mindfulness är en form av uppmärksamhetsträning i att vara närvarande i nuet, 
det vill säga det liv som just nu pågår. Avsikten är att finna ett accepterande och 
icke värderande förhållningssätt gentemot sig själv, sin kropp, sina tankar och de 
egna känslorna (Kåver, 2006). Det vi som individ uppmärksammar om oss själva 
och vår omvärld påverkar hur vi tänker, känner, minns och fungerar. När en 
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individ förstår sin egen respons så skapas möjlighet till egen påverkan av skeendet 
i nuet. Tankar tolkar situationer till skillnad från känslor som speglar de egna 
värderingarna. Nämnda tankar är bara tolkningar och inte detsamma som en exakt 
beskrivning av verkligheten. Ibland är tankarna rent beskrivande och vid andra 
tillfällen enbart dömande eller något däremellan. Ibland kan tankarna vara 
automatiska och från den prägling vi tidigare genomgått till exempel via fostran. 
Mindfulness syftar till att träna uppmärksamhet i att fånga den nakna situationen 
precis som den är utan värderingar. Det vill säga ett aktivt val som inte är 
automatiskt. Den enskilde kan då genom eget val välja att acceptera situationen 
som den är och låta det bero eller agera för att uppnå en önskvärd förändring 
(Nilsonne, 2005). Med mindfulness kan den enskildes förmåga öka i att bemöta 
nuet med ett lugn istället för att fastna i invanda beteenden med exempelvis oro 
för framtid eller att älta gamla händelser (Speca, Carlsson, Goodey & Angen, 2000). 
Forskning visar att ökad förmåga till mindfulness bidrar till en minskad känsla av 
stress, ångest och nedstämdhet samt en högre tillfredställelse med den egna 
tillvaron (Evans, Ferrando, Findler, Stowell & Haglin, 2008; Greeson, 2009). 
 
En av Nordens främsta mindfulnessexperter Andries J. Kroese (Kroese, 2007) 
redogör för att människan kan begrunda livets avigsidor när man upplever 
sinnesfrid och inte är upptagen av tankar, känslor eller sinnesintryck. Då finns tid 
till att reflektera över livet. Andningsankaret kan vara ett hjälpmedel till att vistas i 
nuet. Individen kan därigenom beredas tillfälle att bli uppmärksam på tre viktiga 
naturlagar som styr människors liv vare sig det är önskvärt eller ej. Det är för det 
första att allt är flyktigt. Det enda som förblir oförändrat i naturen är att allt 
förändras. Detta innebär också att oönskade saker förändras och kan försvinna. 
Kroese nämner för det andra att allt är ömsesidigt beroende av allt det vill säga ett 
helhetstänkande. Den insikten är till nytta bland annat i relationer till andra 
människor för att förebygga konflikter men även som drivkraft för samarbete med 
andra. För det tredje betonar Kroese att ens jag är något mer än mitt eget ego. 
Trygghet skapas genom medvetenhet över att det i livet finns tillhörighet i en 
större helhet där vi alla bidrar. Det finns mer är enbart det egna ansvaret privat 
och i arbete. Kroese menar att ovannämnda kan fungera som stressreducerande 
insikter. 
 
Enligt Världshälsorganisationen (WHO) 1946 är hälsa "ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”. Socialstyrelsens Folkhälsorapport 
2013 använder sig av förhållandena social klass, kön, nationalitet, matvanor, 
motionsvanor, övervikt, missbruk, arbetsmiljö, solvanor som förklaringar till 
hälsopåverkande faktorer. Tidiga insatser i orsakskedjan är att föredra där så 
många individer som möjligt inkluderas i förebyggande syfte (Socialstyrelsen, 
Folkhälsan i Sverige, 2013). Hälsa på arbetsplatsen utgår från tre olika perspektiv. 
Synsätten har olika fokus men kompletterar varandra. Det första berör det 
efterhjälpande och rehabiliterande behovet vid sjukdom. Behov finns att bota eller 
lindra åkommor. Därutöver finns ett förebyggande synsätt som bedrivs på olika 
plan. Slutligen ett hälsofrämjande synsätt dvs. faktorer som påverkar människans 
mående till det bättre. De tre strategierna utgår från två olika åskådningar. De två 
första strategierna från ett så kallat sjukdomssynsätt, patogenes, som har ett 
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diktomt synsätt det vill säga antingen friskt eller sjukt. I den åskådningen behövs 
kunskap och erfarenhet om sjukdom, dess orsaker och lämplig behandling. Här är 
symtomet i fokus och därmed den sjuka delen hos människan. Den andra 
åskådningen kommer från ett hälsosynsätt benämnd salutogenes.  

Hälsopromotion avser ett hälsofrämjande arbete i ett sammanhang vilket innebär 
att organisationens hälsoarbete måste ha kännedom och följa ovan beskrivna 
strategier. Detta fråntar inte individen det egna ansvaret för sin egen hälsa eller 
delaktighet kring den egna arbetsplatsens mående (Hansson, 2011). Aaron 
Antonovsky är grundare till teorin om salutogenes och fokuserar på förhållanden 
som skapar hälsa (Antonovsky, 2005). Dessa faktorer gynnar en rörelse mot det 
friska på en skala där hälsa och ohälsa befinner sig i olika ändar. Ett salutogent 
synsätt fokuserar uppmärksamhet, energi och resurser mot att hålla sig frisk samt 
må bättre och från ohälsa. Människan ses här i hela sitt sammanhang. KASAM står 
för känsla av sammanhang och har tre komponenter benämnda begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om att leva i en värld som 
är någorlunda förutsägbar och där problem vanligtvis går att lösa det vill säga 
motsatsen till en kaotisk tillvaro. Hanterbarhet handlar om upplevelse av att det 
finns resurser att tillgå samt möjlighet att verka för att lösa de krav som dyker upp. 
Hanterbarhet i KASAM skiljer sig något från andra copingstrategier genom att 
Antonovsky också inbegriper människans insikt, förmåga och vilja till att söka 
hjälp och stöd hos andra vid behov. Meningsfullhet handlar om en känslomässig 
grund där de problem och krav som uppstår i livet är värda att engagera sig i. Ett 
starkt KASAM ökar möjligheterna att hitta en lyckad lösning så kallad coping. Det 
ger en större möjlighet för den enskilde att klara av belastning och stress i livet 
(Hansson, 2011). 
 
”Stress–rubbad jämvikt hos en unik person (Währborg, 2002, sid. 39)”. Hur 
enskilda individer hanterar stress kan te sig olika och även skilja sig åt för samma 
person beroende på aktuell situation samt tidigare lösningsförsök på stress. 
Förmåga att bemästra stress benämns för coping. Ifall berörd individ upplever sig 
ha kontroll över de krav och ansvar som arbetet ställer, det vill säga intern locus of 
control, så blir situationen hanterbar till skillnad för de som inte anser sig klara av 
detta själva utan hjälp så kallad extern locus of control (Theorell, 2009). En 
kortvarig stress som vid fara är till nytta för att vi som individer skall klara oss. 
Däremot kan kortvarig stress, som i en akut situation är adekvat, bli ett bekymmer 
om det upprepas frekvent. Stressreaktionen kan då utvecklas till ett långvarigt och 
dysfunktionellt tillstånd (Währborg, 2002). Stressorer är faktorer som ger upphov 
till stress. Det finns bland annat fysikaliska stressorer som exempel buller. 
Psykologiska stressorer kan vara ångest eller olika livshändelser. Sociala 
stressorer inom arbetsliv är bland annat skiftarbete. Ytterligare former av 
stressorer eller påverkansfaktorer förekommer (Währborg, 2002). När påtagliga 
försök att komma ur svåra situationer inte lyckas och individen upplever att 
tillvaron är i fara kan kroppen reagera med mer biologiskt effektiva program som 
styrs av larmsystem i vår hjärna. Varningssignaler vid kamp- och flykt-program 
kan vara sömnproblem och energiförlust. Känslor som irritation, rädsla eller 
koncentrationssvårigheter är då vanliga. Kroppen kan reagera med hjärtklappning 
och magproblem. Utöver de ovan nämnda fysiologiska reaktionerna som aktiverar 
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kamp- och flykt-programmen har människan också ytterligare ett sätt att reagera 
kallat spela död- programmet. Det sätts igång när hjärnan bedömer att ingen 
annan utväg är framkomlig. Individen upplever då en trötthet som är svår att 
frigöra sig från. Spela död- programmet innebär en högre risk än kamp- och flykt-
programmen där individen upplever möjlighet att aktivt ta sig ur situationen. 
Oberoende av vilken lösning som hjärnan väljer så riskerar individen att bli sjuk 
eller skadad vid långvarig exponering av stress (Währborg, 2002). 

Krav-kontroll-stöd-modellen enligt Karasek och Theorell beskriver fyra olika 
psykosociala arbetssituationer där ett urval av hög eller låg grad av psykologiska 
krav respektive beslutsutrymme. Upplevelsen av höga krav och lågt eget inflytande 
över arbetssituationen skapar hög stress med risk för sämre hälsa på sikt. Låga 
krav och stort eget inflytande är dess kontrast med låg anspänning och små 
hälsorisker. Höga krav och hög kontroll ger individen en utväg att själv påverka 
situationen. Slutligen så kan låga krav och låg kontroll medföra inaktivitet genom 
låg stimulans. Individens reaktioner på stress och bedömning av en stressande 
situation påverkas i regel av egen insikt om tillgängligt socialt stöd. Färre 
stressymtom ses hos personer som upplever ett väl fungerande socialt nät på 
arbetsplatsen med arbetskamrater och arbetsledning (Theorell, 2006). Enligt 
Arbetsmiljöverkets analys finns tendenser till att störst ohälsa är kopplad till 
branscher med fysiskt arbete såsom bygg- eller vårdyrken. Hälsoläget beskrivs 
vara bättre inom branscher där arbetstagarna har stort inflytande över eget arbete 
(Arbetsmiljöverket, 2011). 

 
Mot bakgrund av ökad psykisk ohälsa så har en nygammal metod, mindfulness, 
bedömts effektiv och intressant. Mindfulness (medveten närvaro) är inspirerad av 
österländsk meditation och livsfilosofi. Jon Kabat-Zinn är grundare för Stress 
Reduction Clinic vid University of Massachusetts Medical Center tillika professor i 
medicin vid University of Massachusetts Medical School. För drygt 30 år sedan 
utvecklade Kabat-Zinn ett kognitivt behandlingsprogram för patienter med 
långvarig smärta och stressproblem. Programmet är baserat på medveten närvaro 
och acceptans kallad Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) (Kabat-Zinn, 
1990).  

En av Jon Kabat-Zinns lärjungar i Sverige är läkaren och mindfulnessinstruktören 
Ola Schenström. Han har skapat mindfulnessprogrammet Här & Nu (Schenström, 
2005). Mindfulnessprogrammet var till en början upplagd för tio veckors 
utbildning men är numera endast åtta veckor. Grunden i det programmet är MBSR 
baserat på träning av olika meditationstekniker såsom andningsankaret med 
avsikt att fokusera på andningen som har en lugnande verkan. Mindful yoga 
innebär en enkel form av yoga. Mindful yoga koncentreras på närvaron i rörelsen 
mer än en utmaning att utföra en aktivitet. Sittande meditation är ett sätt att stilla 
sina tankar och bli fokuserad. Den tekniken handlar om att i tystnad sitta med sig 
själv. Gående meditation är en variant av sittande meditation. Den berörde går då 
mycket sakta med avsikt att vara djupt medveten i varje rörelse som tas. 
Kroppsscanning eller kroppskänning bygger på att individen antingen sitter eller 
ligger ned. Individen flyttar metodiskt sina tankar och andning från kroppsdel till 
kroppsdel för att till slut skapa ett inre lugn. Ändamålet är att individen lär sig 
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flytta observansen och därmed inte fastna till exempel vid smärta i en viss del av 
kroppen. I MBSR-träning ingår begreppet SOAS som innebär Stanna upp, 
Observera, Acceptera och Svara eller Släpp taget. Programmet innehåller även 
samtal kring stress samt självständiga övningar att genomföra hemma 
(Schenström, 2005; Schenström, 2007).  

Efterhand har fler kognitiva terapier utvecklats vilka alla utgår från mindfulness. 
Vid mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBCT) är avsikten att motverka återfall 
vid återkommande depressioner. Vid MBCT används kognitiv beteendeterapi 
(KBT) för att arbeta fram individens egna omformuleringar av sina tankar. I MBSR 
används istället mindfulnessbaserade interventioner för att öka individens 
förmåga till att förhålla sig på ett nytt och medvetet sätt till sina egna tankar och 
känslor. 

Den gradering som använts beträffande nedan rapporterade litteraturstudie är 
starkt-, måttligt starkt-, begränsat-, otillräckligt- samt motsägande- vetenskapligt 
underlag enligt SBU:s gradering av slutsatsernas evidensstyrka. En systematisk 
översikt (Schűckher & Nilsson, 2011) togs fram gällande effekter av 
mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) och mindfulnessbaserad kognitiv 
terapi, (MBCT), vid stress, depression och ångest. Av 118 artiklar/abstrakt 
exkluderades 47 av dem i en första sållning av abstrakts och efter ytterligare 
sållningar återstod 28 artiklar som inkluderats i översikten. Endast artiklar 
skrivna på engelska till och med år 2010 användes. Alla granskade studier som 
avsåg MBSR vid behandling av stress inkluderade individer med i övrigt god hälsa. 
Den totala undersökta populationen var 740 individer varav övervägande delen 
kvinnor. Där påvisades ett måttligt starkt vetenskapligt underlag för att MBSR 
hade en gynnsam effekt på stresshantering. Samtliga studier utvärderade effekten 
före och efter behandling. En kvarstående inverkan kunde påvisas i upp till fyra 
månader efter programmet var genomfört. Slumpmässigt kontrollerade studier om 
MBSR och egentlig depression förekom inte. I stället fann litteraturstudiens andra 
del sju artiklar om MBCT det vill säga mindfulness med inslag av kognitiv 
beteendeterapi (KBT). I den totala populationen om 539 individer, i del två, var 72-
76 % kvinnor. Slutsatsen blev att för individer med tre eller fler tidigare egentliga 
depressionsperioder så fanns ett måttligt vetenskapligt underlag för att MBCT 
kunde minska återfall. Litteraturstudien fann inte en enda studie för del tre 
gällande mindfulness och meditation som terapi vid ångesttillstånd. Något 
omdöme kunde därmed inte ske beträffande den delstudien. Sammantaget 
utvisade litteraturstudien angående de två första delarna att det saknades studier 
som värderade sidoeffekter. Kompletterande studier har rekommenderats att 
genomföras gällande metoden under ett längre tidsperspektiv liksom för 
hälsoekonomiska bedömningar. Därmed blev slutsatsen måttligt starkt stöd i den 
tillämpade gradering av slutsatsernas evidensstyrka för mindfulnessbaserade 
terapier (Schűckher & Nilsson, 2011). 

Mindfulnessprogram har utvärderats med kvantitativa metoder men även med 
kvalitativa metoder. Ett antal kvinnor, 13 personer, som deltog i ett MBSR- 
program efter avslutad behandling av bröstcancer fick svara på enkäter före och 
efter genomfört mindfulnessprogram. De kvantitativa data som erhölls indikerade 
att kvinnorna blev mer uppmärksamma och tog bättre hand om sig själva. De såg 
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livet som mer meningsfullt och hanterbart. Enkätsvaren påvisade minskad stress 
samt medicinska symtom. Studien kompletterades en månad efter avslutat MBSR -
program med en fokusgrupp där åtta av deltagarna medverkade. I svaren på 
frågorna framkom mer djupliggande tankar om förändringar exempelvis kring 
acceptans av situationen och deltagarnas förmåga att leva i nuet. Syftet var att via 
en sådan kombination av undersökningsmetoder tydligare påvisa mekanismerna 
bakom förändringar det vill säga de processer som skapar underliggande 
förbättringar när MBSR- metoden används (Dobkin, 2008). Denna studie var 
samstämmig med resultatet i en annan (Shapiro, Carlsson, Astin & Freedman, 
2006). där det framgick att deltagarna efter genomfört MBSR- program stegvis 
återupplevde, tillgodogjorde sig samt införlivade mindfulness i sitt dagliga liv.  

En studie genomförd i Norge (Haugstvedt, Hallberg, Giraff-Iversen, Sørensen & 
Haugli, 2011) fokuserade på att utforska deltagares förändringsprocesser relaterat 
till deras förmåga att arbeta. Studien behandlade en grupp kvinnor som var 
sjukskrivna och deltog i ett rådgivningsprogram baserat på bland annat 
gestaltterapi och mindfulness. Vid en uppföljning av programmet ett år senare 
utfördes öppna fokusgruppintervjuer med 12 av kvinnorna. Arbetsförmågan hos 
de undersökta kvinnorna hade ökat. Kvinnorna hade blivit mer medvetna om sina 
egna tankar, känslor och kroppsliga reaktioner. De hade skapat nya sätt att tänka, 
kommunicera och hantera uppkomna situationer. Studien påvisade ett behov av 
utveckling av framtida rehabiliteringsprogram.  

En annan studie undersökte eventuella fördelar med mindfulness i arbetslivet med 
syfte att utforska potentiell påverkan på känslomässig utmattning och arbetsglädje 
(Hűlsheger, Alberts, Feinholdt & Lang, 2012). Den nu nämnda studien bestod av 
två delar. Delstudie ett avsåg att fånga upp naturligt mindfulnessförhållande under 
fem sammanhängande arbetsdagar. Undersökningen omfattade 568 deltagare 
inom serviceyrken med kundkontakter och emotionellt krävande arbete. Det gavs 
möjlighet att två gånger per dag föra dagbok. Svar erhölls från 219 deltagare. Den 
andra delstudien var en fältstudie där deltagarna fick material för självstudier i 
mindfulness och underlag för dagboksanteckningar liknande den första delstudien. 
Här utsågs 102 individer men enbart 50 fullföljde. Till delstudie två utsågs även en 
kontrollgrupp där deltagarna enbart sysslade med dagboksanteckningar. I 
kontrollgruppen utsågs 101 individer att deltaga och 51 deltagare fullföljde 
studien. Resultaten utvisade i båda delstudierna att mindfulness främjar trivsel 
och bidrar till att motverka känslomässig utmattning i krävande yrken. 
Regelbundet utövande ökade den positiva påverkan av mindfulness. Studien fann 
en naturlig variation i individers personliga förmåga att vara mer eller mindre 
medvetna i sin närvaro. Det framkom även att mindfulness i vissa fall kan innebära 
negativa konsekvenser för organisationer. Studien påvisade en ökad medvetenhet 
om individens egna känslor, tankar samt värderingar och premierade därför 
beteenden som matchade en individs egna behov och intressen. Denna 
undersökning fann behov av en mer öppen studie kring mindfulness och 
organisatorisk påverkan. Resultatet visade att få studier genomförts med koppling 
mindfulness till arbetsplats samt organisationspsykologi (Hűlsheger, Alberts, 
Feinholdt & Lang, 2012). 
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I en randomiserad studie i USA fick 48 unga universitetsstuderande deltaga i en 
MBSR inspirerad mindfulnessutbildning under två veckor mot brukliga åtta 
veckor. Respondenternas förmågor ökade avseende koncentration på uppgifter 
liksom minnet (Mrazek, Frankling, Phillips, Baird & Schooler, 2013). I en kvalitativ 
studie i Australien fick 11 icke kliniska unga respondenter deltaga i ett sexveckors 
träningsprogram i mindfulness. Kvalitativa data insamlades vid åtta tillfällen under 
tre månader. Ungdomarna kunde redogöra för en bättre förmåga att hantera 
känslor och en större tilltro till den egna förmågan att sköta livets utmaningar 
(Monshat, Khong, Hassed, Vella-Brodrick, Norrish, Burns & Herrman, 2012). Denna 
senare studie hänvisar till tidigare forskning inom samma område beträffande 
äldre personer. Här kan också nämnas den i uppsatsens bakgrund redovisade 
forskning beträffande förändringsprocesser med likartat resultat (Haugstvedt, 
Hallberg, Giraff-Iversen, Sørensen & Haugli, 2011). 

Utbildningar i mindfulness har genomförts vid ett flertal platser inom landet bland 
annat i Kiruna via Studieförbundet Vuxenskolan HT 2008- VT 2011. Målsättningen 
med den här studien är att undersöka ett urval av kursdeltagares upplevelser 
gällande sin nuvarande hälsa kopplat till mindfulnessutövande. Studien har till 
syfte att bidra med ökad kunskap huruvida en individ kan uppnå ökad förmåga att 
hantera stressorer med mindfulness.  

 
Frågeställningar: 
Upplever deltagare som genomfört utbildning i mindfulness: 
Att de med mindfulness tillägnat sig en teknik att hantera egen hälsa och tillvaro, 
kopplat till arbete och privatliv? 
Att de kan tillämpa sina kunskaper och insikter i vardagen, så att en långvarig 
effekt efter utbildningen kvarstår? 
 
 

Metod 

Författaren till denna uppsats har haft intresse av att följa upp hur det gått för 
deltagare i mindfulnessprogram efteråt. Denna studie är utformad utifrån en 
kvalitativ metod dvs. att genom intervjuer undersöka om mindfulness har bidragit 
till deltagarnas förbättrade hälsa. Med hälsa avses både psykisk och fysisk hälsa 
dvs. allmänt hälsotillstånd. En användbar vetenskapsteoretisk inriktning vid 
kvalitativa undersökningar är fenomenologi. En sådan studie tar sikte på 
respondenters egna upplevelser. Forskaren får i en sådan studie sätta sig in i och 
förstå det respondenterna förmedlar och inte inbegripa en egen förförståelse 
(Kvale& Brinkman, 2012). Semistrukturerade individuella intervjuer genomfördes. 
Dessa utgick från en intervjuguide (Bilaga 2). Då uppsatsen bygger på enskilda 
individers upplevelser är djupintervjuer att föredra före kvantitativ 
undersökningsmodell (Kvale, 1997). Förutom intervjuguidens öppna frågor har 
kompletterande frågor ställts utifrån respondentens livsberättelse. Det vill säga, 
den narrativa skildringen har kopplats till mindfulness-programmet, individuell 
utveckling och hälsotillstånd (Brymann, 2008). Enligt Kvale består 
halvstrukturerade intervjuer av ett i förväg bestämt frågeområde. Då frågorna är 
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öppna kan samtalet skifta från intervju till intervju beroende på hur den enskilde 
respondenten svarar. Metoden ger då intervjuaren möjlighet att ställa 
kompletterande frågor. Detta öppnar för en djupare kunskap om den enskilde 
respondentens upplevelse och erfarenhet kopplat till aktuella frågeställningar. På 
så sätt skapas en mer avspänd och samtalsliknande situation snarare än en strikt 
intervju (Kvale, 1997). Nyttan med enskilda intervjuer och det personliga mötet är 
tillfället att ställa följdfrågor inte bara med ledning av det som nämnts innan utan 
också av de reaktioner som uppstår i rummet. En kvalitativ studie använder sig av 
verbala analysmetoder (Howitt & Cramer, 2010). Den psykologiska processen 
studeras ”genom sina uttryck i olika sammanhang” (Svartdal, 2001). Intervjun är 
en forskningsmetod där det är forskaren som bestämmer frågorna och följer upp 
respondentens svar. Intervjusituationen med semistrukturerade frågor möjliggör 
för respondenten att bidraga med information som till exempel inte är efterfrågad 
eller inte upplevs av respondenten vara önskad vid en enkätsituation (Kvale& 
Brinkmann, 2012). Kvale& Brinkman kallar det för en dubbel aspekt hos intervjun 
där det råder ett inbördes förhållande mellan personerna och den kunskap som 
kommer fram i intervjun(2012). Det är denna kunskap som eftersökts och varit 
vägande skäl i metodvalet. 
 
Undersökningsdeltagare 
Fyrtioåtta deltagare i olika terminsvisa genomförda mindfulnessprogram under 
hösten 2008 t. o.m våren 2011 tillsändes ett informationsbrev (se Bilaga 1) med 
enkät kring medveten närvaro kopplat till hälsa, arbete och privatliv. Deltagarna 
bestående av både män och kvinnor erbjöds möjlighet att anmäla sitt intresse för 
en individuell intervju till denna studie. Det bestämdes i förväg mellan forskare 
och handledare att ett lämpligt antal respondenter vore fyra stycken till antalet. 
Precis det antal som sedan anmälde sig för en intervju. De fyra respondenterna är 
kvinnor i åldrarna fyrtio till- sextio år med en medelålder på 50 år. 
Intervjufrågorna har innan de använts vid intervjuerna presenterats för 
handledaren till studien för synpunkter och godkännande. Respondenterna har 
deltagit frivilligt. Intervjuerna har genomförts under april månad 2013 vid tid och 
plats som passat respondenterna. Två av respondenterna deltog i utbildningen 
hösten 2008, en våren 2009 och den fjärde respondenten hösten 2010. Det betyder 
att det gått cirka tre till fyra år sedan respektive mindfulnessutbildning avslutades 
för berörda respondenter. Själva intervjuerna har inletts med lite socialt småprat 
för att minska eventuell oro inför intervjun. Författaren till uppsatsen har varit 
känd av respondenterna innan. Intervjuerna har tagit cirka en timme vardera i 
anspråk. Även om aktuella intervjufrågor (se Bilaga 2) kring hälsa, arbetsliv och 
privatliv funnits med vid alla fyra intervjuer så har lämpliga följdfrågor ställts. 
Frågorna i intervjuguiden har inte ställts i samma turordning. Intervjuerna har 
blivit inspelade med respondenternas samtycke för att underlätta korrekta 
sammanställningar av underlaget. Därefter har intervjuerna transkriberats efter 
genomlyssning ett flertal gånger. Respondenterna har informerats om syftet med 
studien samt att uppgifterna anonymiseras. Respondenterna har informerats om 
möjlighet att avbryta samtalet och sitt deltagande.  

Under arbetets gång har etiska riktlinjer i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 
Forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning 
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tillämpats. Rådet betonar fyra huvudkrav som en forskare ska följa för att 
tillfredställa individskyddet i forskningen. Detta är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
 
Författaren har för att tillämpa ovanstående principer skickat en inbjudan till 
medverkan i studien och ett informationsbrev. I informationsbrevet (se Bilaga 1) 
framgick studiens syfte samt information kring dess praktiska genomförande. 
Genom detta förfarande har informationskravet och nyttjandekravet uppfyllts. Vid 
kontakt med de som var positiva till att medverka fanns ytterligare tillfälle för 
information innan tid och plats för intervjun bestämdes. Deltagarna erhöll också 
besked om att de kunde avbryta sin medverkan och att materialet efter samtycke 
skulle spelas in, transkriberas, avidentifieras och slutligen analyseras. Underlaget 
destrueras efter att uppsatsen är klar och godkänd. Genom detta förfarande har 
samtyckeskravet och konfidentialitetskrav uppfyllts. Nyttjandekravet innebär att 
insamlade uppgifter enbart får användas för aktuellt forskningsändamål. Enligt lag 
(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor så krävs inte 
prövning hos aktuell nämnd då forskningen utförs av student. 
 
Analys metod 
Valet av metod för insamlande av information till denna uppsats är som nämnts 
tidigare baserat på fenomenologin. Det skildras att fenomenologin är en filosofisk 
inriktning som beskriver hur människor skapar mening i den egna tillvaron 
(Bryman, 2008). Den narrativa analysen (Bryman, 2008), baserat på det 
transkribierade underlaget, har för avsikt att tidsmässigt fånga upp det 
respondenter berättat vid intervjuerna, om vad som hänt i livet, det som pågår i 
livet samt processen där emellan. En narrativ analys brukar också beskriva 
människors upplevelse av den egna rollen i det som inträffat och fortfarande 
pågår. En narrativ analys kan bland annat ske via en tematisk analys där 
tyngdpunkten läggs på vad som sägs och inte hur det sägs.  
Analysen påbörjades med att strukturera upp de teman som härrör till uppsatsens 
syfte genom att markera ut citat och delar. En tematisk analys utfördes för att 
fastställa viktiga teman i underlaget som inkommit via intervjuerna. Modellen 
Framework har använts och den beskrivs ”som en matrisbaserad metod för att 
ordna och syntetisera data” (Bryman 2008, sid. 528) I Framework delas det som 
framkommit i intervjuerna i subteman som korta utdrag ur det sagda. Det handlar 
om framförda likheter och skillnader. Det kan beröra det som återkommit eller 
inte besvarats av vissa respondenter (Bryman, 2008).De fyra huvudteman som 
sammanställts och redovisas i resultatet (Tabell 1) är hälsa, arbete, privatliv och 
relationer. Här kan nämnas att bland annat hälsa bestod av flera subteman såsom 
stress, sorg, fysiskt dåligt mående. Slutligen valdes separat ett femte tema 
angående mindfulnessprogrammets betydelse för respondenterna. Detta för att 
tydligare kunna besvara frågeställningen om mindfulness påverkat den enskildes 
situation i nuet. Detta ämne kom in på övriga teman men strukturerades upp 
bättre som ett eget tema. 
 
Flest antal meningsbärande enheter eller ord, cirka femtio stycken totalt, hos 
respondenterna har berört hälsa i allmänhet. Därefter har alla respondenter också 
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talat om arbetsliv och privatliv, men i varierande omfattning. Relationer i 
allmänhet har också omnämnts, men även här i varierande grad liksom 
programmets inverkan i dagsläget. 
 
Tabell 1: Exempel ur analysprocessen sammanställt i huvudteman 
 

 Hälsa Arbetsliv Privatliv Relationer Programmets 
betydelse 

Intervju 1   ” En 
förbättring 
jämfört 
mot 
tidigare.” 

  

Intervju 2    ” Jag har 
gått vidare 
men det har 
varit 
fruktansvärt 
tufft.” 

”Mindfulness 
kommer alltid 
att finnas i 
mitt liv.” 

Intervju 3 ”Jag hade 
behov av 
att ta det 
lugnt.” 

   ”Och det är ju 
så länge sedan 
att jag inte 
komer riktigt 
ihåg men jag 
minns att det 
handlade om 
att jag skulle 
liksom komma 
ned i varv.” 

Intervju 4  ”För det 
första så 
hade jag 
ett jobb jag 
inte trivdes 
med.” 

   

 
 

Resultat 
 

Resultatet presenteras utifrån de teman som analysen visar av de fyra 
intervjuerna. De teman som lyfts fram är: Hälsa, Arbetsliv, Privatliv, Relationer 
samt Mindfulnessprogrammets betydelse i nuet. 
 
Hälsa 
Samtliga respondenter uttryckte att de haft sin hälsa i åtanke då de deltog i 
mindfulnessprogrammet. För vissa var behovet mer akut än för andra på grund av 
uppkommen ohälsa. Samtliga berörde sin önskan att med mindfulnessprogrammet 



 

 

12 

 

själv kunna hantera stressproblematik i livet. För några var detta enbart riktat till 
den kravbild som upplevdes vara nödvändig att hantera inom arbetslivet, men för 
andra handlade det också om svåra situationer som uppstått eller kunde uppstå 
inom privatlivet. Hälsa kopplat till relationer överlag framkom som ett gemensamt 
tema.  
 

”Jag trodde att jag höll på att bli dement tidigare och att det var så man var 
som person helt enkelt. Och just det här att… om man nu hade fått slag i 
huvudet och fått hjärnskakning så är inte hjärnceller återbildande. Det hade 
man ju liksom… så var det ju då. Man trodde ju det då. Men sen… sen efter det 
här så kände jag ju verkligen att man kunde ju bli fokuserad. Det var ju det 
som var en så härlig känsla, att man kunde ju börja fokusera och inte känna 
den här förvirringen och splittringen.” 

 
”För vad mindfulness är så är det inte bara den här mentala biten utan det är 
också en helt ny helhetssyn på människan. Både vad det gäller att vara rädd 
om sig och äta bra saker så att min kropp inte stressas. Vad är bra saker då? 
Jo, det är ju sånt som hjärnan mår bra av och sånt som musklerna behöver i 
lagom mängd. Och just det här med träning och att träna för att må bra. Inte 
för att prestera utan för att må bra. Och att den mentala delen tycker jag är 
grunden för det för att de här andra sakerna skall fungera på ett bra sätt.”  

 
En respondent berättade om en händelse som blev en inkörsport till den 
mindfulnesskurs hon deltog i. I hennes omgivning fanns en person som blev sjuk 
av stress, vilket fick respondenten att agera för egen del. Respondenten fick en 
drivkraft till att finna en metod att förebygga eller hantera stress och som hon själv 
kunde hantera och bruka. Alternativet att istället bruka mediciner för att tillfriskna 
var inte godtagbart.  
 
Samtliga respondenter talade om att de numera är lyhörda för sin egen kropps 
signaler. Det framfördes behov av att leva mer här och nu, för att i tid kunna 
åtgärda behov och förebygga ohälsa. 
 

”Jag lyssnar, jag lyssnar mycket mer på signaler. Signaler i kroppen. Jag har ju 
liksom aldrig magproblem eller sådana saker. Jag har aldrig huvudvärk och 
sådana saker, men jag känner att nu, jag känner att nu måste jag ta igen mig. 
Nu måste jag vila.” 

 
”Jo det är helt otroligt vilken användning jag haft av mindfulness. Jag är ju 
annars en lugn och sansad person men det har ju liksom ändå… för det är ju 
så att man stressar i livet och man lär sig säga att jag har ju inte den tiden. Att 
våga säga det! Jag har ju sprungit och sprungit.”  
 

Flertalet respondenter har framfört att människor i deras omgivning upplevt att de 
har förändrats efter deltagandet i mindfulnesskursen vilket bekräftat deras egen 
upplevelse av bättre mående.  
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”Ja, jag är så otroligt glad och människor som träffar mig idag säger att jag är 
så pigg och glad. Vad skall jag klaga på?” 

 
Arbetsliv 
Alla respondenterna talade om stora förändringar i samhället de senare 
decennierna. Omställningar i arbetslivet uppgavs visserligen ha varit till nytta för, 
men det framkom också flertalet aspekter som varit till nackdel. Farhågor att inte 
klara av och inte räcka till för att hantera de nya krav som uppstått på 
arbetsplatserna förekom. Kombinationen låg självkänsla och självförtroende 
tillsammans med upplevt ökade krav innebar för några svåra stressorer att 
hantera.  

 
”Det har blivit väldigt tuffare i arbetslivet.” 
 
” Vad jag märkte med mindfulness- för jag hade ju otroligt dåligt 
självförtroende, efter det här och jag har haft egentligen dåligt 
självförtroende under jaa…” 
 
” men jag känner att det liksom har blivit mer stabilt och jag vågar göra saker 
samtidigt som jag känner att jag har den där tryggheten,jag känner mig som… 
jag… känner mig som att jag inte bryr mig så mycket om vad andra tycker 
utan att jag vet att jag duger ändå.” 

 
Övervägande delen, det vill säga tre av fyra respondenter, framförde förbättring 
gällande hälsa kopplat till arbetslivet efter deltagande i mindfulnessprogram. Byte 
av arbete hade för vissa gett tillfredställande arbetsmiljö. 
 

”För det första så hade jag ett jobb jag inte trivdes med. Jag var som en 
zombie där.”  
 

Nyvunna färdigheter från mindfulness såsom SOAS upplevdes som ett hjälpmedel i 
arbetet. Detta gav tillsammans med ökat fokus på nuet, enligt respondenterna, en 
möjlighet till ett bättre mående och högre tillfredställelse i arbetet. 
  

” … när det uppstår den här situationen då har jag lite mer reflektion och 
behöver inte alltid svara på en gång utan jag hinner tänka efter vad skall jag 
säga vad skall jag göra och så vidare.” 
 
” Jag tycker att jag har blivit … ja det har jag tänkt på och det gäller ju hela 
mitt arbetsliv och alltihopa och jag försöker ha mer närvaro i allting vad jag 
gör. Jag tycker att det minskar stressen.” 

 
Hälften av respondenterna nämnde möjligheten till att göra en sak i taget genom 
insikt att kunna säga ifrån på arbetsplatsen på grund av tidsbrist eller annan orsak. 
Detta har då inneburit en lättnad i den egna arbetssituationen och gynnat hälsan.  
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 ”Och man måste sätta gränser också. För allt flyter på trots att jag inte gör 
allt jobbet. Alltså jag har lärt mig tänka på ett annat sätt.” 
 

Privatliv 
Den övervägande delen av respondenterna det vill säga tre av fyra som erfor 
förbättringar i arbetslivet efter att de börjat utöva mindfulness upplevde samtidigt 
positiva förändringar i privatlivet. 
 
Dessa respondenter ansåg sig vara mer medveten i nuet än tidigaret vilket 
gynnande hälsan såsom deltagande i andra aktiviteter. Det kunde då handla om 
egna fritidsaktiviteter eller gemensamt med vänner och familj eller att bara njuta 
av sitt eget sällskap. 
 
Måendet i privatlivet uttrycktes också via bättre samklang med omgivningen och 
sig själv. 
 
Relationer 
De tre av fyra respondenter som mer eller mindre införlivat mindfulness i 
vardagen, såg inte enbart positiva förändringar kopplat till arbets- och privat-liv 
utan även specifikt till relationer till exempel mod att våga … påbörja en ny 
relation. 
 

” Att just det där att jag ser lite nyfiket på människor och att jag inte dömer. 
Jag har en öppen syn på alla människor och det har också gjort att jag har 
mycket bättre kompetens.” 

 
” Jag brukar säga att det är synd att jag inte var så klok då som jag är idag 
när… det har stärkt mig.” 
 

Öppenheten i relationer har också förbättrat förmågan att komma överens med 
andra och undvika konflikter.  
 

” Utan att man tänker att nu måste jag ta… nu måste jag lyssna.” 
 

” Nej det finns inte kvar längre, men det finns ju kvar lärdomen hur jag 
hanterade situationen och då har jag lärt mig det då jag har gått den här 
kursen att jag skulle ha gjort på ett annat sätt och kanske fått en annan 
fårståelse för dom. För den konflikt som fanns och andra människor.”  
 

Mindfulnessprogrammets betydelse 
Alla respondenter framförde att utbildningen i mindfulness påverkat dem positivt i 
något avseende. 

 
”… men då i alla fall vart det ju en aha-upplevelse då jag såg hur mycket jag 
hade förskjutit åt det positiva hållet.” 
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En av respondenterna framförde att hon slutat utöva mindfulnessövningar då 
kursen avslutades. Respondenten uppgav att hon såg positivt på mindfulness, men 
att det hela var en gemensam kurs med andra människor. Däremot utövades 
fortfarande vissa förhållningssätt såsom acceptansbegreppet och förmågan att 
vara i nuet. Respondenten tyckte också att kursen i mindfulness handlade om 
henne själv och det egna måendet. Hon uttryckte; 
 

”För det var jag själv som fick bestämma”. 
 

Det var tre av fyra respondenter som hade fortsatt med meditationsövningar på 
egen hand. Ibland kunde det passera en tid emellan utövandet för att sedan åter 
uppstå ett behov att varva ned och hitta sig själv. Sittande meditation och 
djupandning förutom upplevelser i naturen, med alla sinnen närvarande, uppgavs 
vara viktiga för den egna hälsan. Kroppsscanning kom till nytta vid tillfällig 
sömnproblematik. Andningsankaret med avsikt på fokusering av andningen 
brukades vid behov för att stanna upp och ta det lugnt vid kärva situationer.  
 

”Ja och just när man i meditation också kände att det blev liksom ett 
mellanrum på något sätt och det här… och man mådde verkligt bra av det där 
mellanrummet.”  

 
”Det gäller att andas. Det är andningen, just det här med andningsankaret att 
lära sig. Det är så mycket positiva saker med den där mindfulness. Jag trodde 
aldrig att det skulle va… att jag kunde tillämpa det så här mycket, liksom 
överallt.” 

 
”Jag har lärt mig upptäcka livet.” 

 
 

Diskussion 
 

Syftet med den här studien har varit att undersöka om respondenter i 
mindfulnessprogram kunnat dra nytta av metoden för egen del på lång sikt. Har de 
fått resurser därigenom att hantera sin egen hälsa och tillvaro i arbete och  
privatliv? Studien efterfrågar också om egna kunskaper och insikter i vardagen 
med hjälp av utbildningen gett effekt över tid. Respondenterna genomförde 
utbildningen under en termin någon gång i perioden HT 2008- VT 2011. De har i 
varierande grad tillgodogjort sig metoden för att hantera stressorer även efter 
genomförd utbildning och fortfarande vid intervjutillfället. Det innebär att det gått 
cirka tre- fyra år sedan respondenterna genomfört och avslutat aktuell 
mindfulnessprogram. 
 
Det framkommer vid intervjuerna att tre av fyra respondenter anser sig haft och 
fortfarande har nytta av sina mindfulnesskunskaper för egen hälsa. Av dessa är två 
alltjämt mycket aktiva när det gäller meditationsövningar. Den tredje 
respondenten nyttjar fortfarande andningsankaret i vissa kärva situationer, men 
uppger sig haft mer nytta av att leva i nuet jämfört med före deltagandet i 
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programmet. De två förstnämnda betonar nyttan av att sansa sig och leva livet vid 
just det tillfälle som är. Den fjärde respondenten betonar insikten i att vara här och 
nu trots att hon avslutade sina mindfulnessövningar då kursen upphörde. 
 
Deltagarna talar om SOAS, dvs. Stanna upp, Observera, Acceptera och Svara eller 
alternativt Släpp taget. Innebörden är att det i vissa situationer upplevs finnas ett 
val att svara och agera eller inte agera vilket respondenterna ej var medvetna om 
tidigare. Den fjärde och icke aktiva respondenten, framförde att hon tyckte bra om 
kursen då det handlade om hennes eget mående. Hon sade, ” för det var jag själv 
som fick bestämma”. Det alla respondenter berörde kring att vara här och nu samt 
SOAS kan kopplas samman till krav-kontroll- stöd- modellen av Karasek och 
Theorell (Theorell, 2006). Modellen beskriver att ökad kontroll över egen tillvaro 
tillsammans med lägre krav skapar mindre stress än motsatsen. Då upplevda krav 
känns hanterbara så minskar stresspåslaget vilket gynnar god hälsa. Individen kan 
själv välja i en situation om den skall agera eller ej. Det som beskrivs av 
Antonovsky (Antonovsky, 2005) beträffande salutogenes och begreppet KASAM 
styrker respodenternas uppfattning. När en situation är begriplig, hanterbar och 
meningsfull uppstår ett starkt KASAM vilket ökar möjligheten för den enskilde att 
själv klara av belastning och stress . 
 
Det kan förekomma skiftande situationer på en arbetsplats som är svåra att förutse 
på grund av snabba förändringar i en organisation, besparingar och andra orsaker. 
Möjligheten att själv agera vid behov för att nå en förbättrad arbetssituation eller 
annat arbete är därmed främjande för hälsan. Den egna hälsan i privatlivet är 
också präglat av flera olika samverkande krafter såsom drägliga 
arbetsförhållanden för att ha kraft kvar efter arbetsdagens slut. Bra 
boendeförhållanden och goda relationer till andra påverkar också positivt. Det 
finns ett behov av utrymme och medvetenhet till egen tid för att uppnå kraft och 
energi i sin vardag. Det existerar således ett flertal hälsoalstrande faktorer. 
 
Frågan är om mindfulness påverkat de tre aktiva respondenterna eller om det var 
den egna drivkraften att åtgärda sin situation som skapat förändringar i måendet? 
Kanske de hälsoförbättringar som upplevts delvis eller helt skulle ha inträffat även 
utan mindfulness? Tidigare forskning beskriver dessutom att vissa personer helt 
naturligt har en inbyggd förmåga till mindfulness (Hűlsheger, Alberts, Feinholdt & 
Lang, 2012). Denna uppsats började med att i inledningen beskriva en OECD-
rapport som var presenterad vid en internationell hearing i Stockholm 2013-03-05 
kring psykisk ohälsa i det svenska arbetslivet (Regeringen, 2013). I den framgick 
att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro. Det 
framgick också att unga människor är särskilt utsatta och att ungefär en av fyra 
unga människor i åldern 16-18 år lider av psykiska besvär. Den andelen är ännu 
högre om hänsyn tas till unga i arbetsför ålder som varken arbetar eller studerar. I 
inledningen till denna uppsats beskrivs två tämligen nya genomförda studier 
gällande mindfulnessträning för unga människor vilka gett positiv effekt. En 
berörde universitetsstuderande i USA som fått gå en två veckors 
mindfulnessträning (Mrazek, Frankling, Phillips, Baird & Schooler, 2013). Den 
andra var riktad till unga människors i Australien som fått gå en sex veckors 
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mindfulnessträning även den påvisade bra resultat (Monshat, Khong, Hassed, 
Vella-Brodrick, Norrish, Burns & Herrman, 2012). Dessa ungdomar fick enligt 
studierna en större förmåga att hantera det egna livet. De fyra äldre 
respondenterna i den här nu genomförda studien har i varierande grad fortfarande 
ett intresse för mindfulness. Detta efter avslutat mindfulnessprogram som ligger 
tre till fyra år tillbaka i tiden. Av dessa fyra får tre respondenter fortfarande 
betecknas som aktiva i sitt utövande. Sammantaget kan detta tyda på vikten att 
införa mindfulness tidigt i människors liv i rent förebyggande syfte för att 
motverka stress och andra ohälsoproblem. 
 
Validitet beskriver giltighet eller hur korrekt en beskrivning är av verkligheten. En 
korrekt slutsats är inte valid förrän alternativa slutsatser har avvisats (Svartdal, 
2001). Bedömning av validitet skall ske av de slutsatser som genererats från en 
undersökning. Reliabilitet eller tillförlitlighet finns då ett flertal mätningar vid 
olika tillfällen visar samma sak. I kvalitativ forskning får forskaren eller flera 
forskare tolka en upplevelse som den undersökte har upplevt med någon lämplig 
etablerad metod. Det är alltså ingen direkt mätbar händelse eller upplevelse. 
Kvalitativa undersökningar uppvisar ofta ett starkt fokus på förändring och 
utveckling. Den semistrukturerade metoden kan i denna studie fånga upp 
oklarheter som via förtydligande, det vill säga följdfrågor, har möjlighet att ge 
högre validitet. Det kan också ske förslagvis via respondentvalidering eller 
benämnd deltagarvalidering. Forskaren kan då till alla respondenter lämna en 
redogörelse för vad de sagt till forskaren under intervjun. För att göra det enkelt så 
kan forskaren efter transkribering delge det till respektive respondent för att ge 
tillfälle till återkoppling samt förtydligande eller rättelse. Respondentvalidering 
kan ske även på fler sätt än här återgivet (Bryman, 2008).  
 
Analysmetoden, i det här fallet den tematiska analysen, kan också bidra till en 
tydlighet vid redovisandet av insamlad data. Självklart hade denna studie haft 
möjlighet till en högre reliabilitet om mätningar skett gentemot samtliga 
respondenter och vid ett flertal tillfällen efter genomfört mindfulnessprogram. De 
individuella berättelser som delges och sedan redovisas är just individuella och 
resultatet kommer därmed inte att uppvisa en generaliserbarhet. Resultatet 
möjliggör ändå en beskrivning av hur respondenterna i studien upplever sig ha 
berörts eller ej hälsomässigt. Samtidigt kan en så kallad förförståelse vara helt 
felaktig och inte alls stämma överens med dem som är inbegripna i studien.  
 
Det är både en svaghet och en styrka att författaren varit instruktör i de aktuella 
mindfulnessprogrammen. För undersökningen kan det ha bidragit till en skevhet 
eller bias. En svaghet kan vara att deltagare av osäkerhet inte önskade ställa upp 
på en intervju då deras instruktör var involverad. Det kan också vara en bias att 
just speciellt intresserade deltagare av mindfulness anmälde sitt intresse för 
intervjun. Styrkan kan dock vara att deltagare kände till att aktuell författare är 
förtrogen med mindfulness och att det inte var programmet eller instruktörer som 
skulle utvärderas utan deltagarnas egna erfarenheter över tid. I alla hänseenden 
vore det därför bättre med en utomstående och helt objektiv forskare. 
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Slutsats 
Denna slutsats är inte allmängiltig eftersom studien har begränsats till fyra 
intervjuer. Det är tre av fyra respondenter som betonat nyttan av mindfulness i sitt 
dagliga liv flera år efter genomfört mindfulnessprogram.  
Människor är föränderliga och har olika behov och intressen. Mindfulness kan 
därmed vara till nytta för vissa medan andra individer kan finna alternativa 
lösningar. Mindfulness kan vara en metod vid stressreduktion. Resultatet av denna 
studie indikerar på så positiva resultat att en större och återkommande 
undersökning med fler deltagare, fler frågor och över en längre tidsperiod ger ett 
mer tillförlitligt underlag. En litteraturstudie som sett över mindfulnessforskning 
till och med år 2010 rekommenderade studier under ett längre tidsperspektiv och 
även behovet av hälsoekonomiska bedömningar (Schűckher & Nilsson, 2011). 
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Bilaga 1: 
Umeå Universitet 
VT 2013 
 
 
Följebrev till enkäten 
 
 
Hej ! 
 
Vi, Gunborg och Anki, som ledde kursen i Mindfulness genom Studieförbundet 
Vuxenskolan (SV), behöver nu Er hjälp till en uppsats som vi ska skriva inom 
magisterutbildningen Arbetsliv och Hälsa på Umeå universitet. Vi tänkte följa 
upp de utbildningar vi genomfört för SV och ber därför Er om hjälp. 
 
Vi har tänkt att studera Mindfulness utifrån hälsa kopplat till arbetsliv men 
även privatliv. Som underlag för undersökningen avser vi att genomföra den 
enkät som bifogats i detta brev, vilket vi ber er kursdeltagare att medverka i. 
Dessutom behöver vi intervjua några stycken intresserade för lite mer 
omfattande svar. 
 
Vi skulle bli glada och tacksamma om alla har möjlighet att hjälpa oss genom att 
fylla i enkäten ni fått i er hand och skicka in den i bifogat svarskuvertet. Om ni 
har några frågor kring enkäten så kan ni kontakta Ann-Christin tfn 070-
5267657 alternativt genom mail ankirova@hotmail.com  
 
Vill ni även ställa upp för en intervju så kan ni skicka ett mail till 
gunborg@kiruna.cc alternativt ringa eller sms:a till Gunborg på tfn 070-
2259091 för frågor eller för överenskommelse om tid och plats för en individuell 
intervju senast genomförd under april månad.  
 
All information kommer att behandlas konfidentiellt och följaktligen kommer ni 
även att vara anonyma i undersökningen.  
 
 
Tack på förhand för din medverkan!   
Vi vore tacksamma om ni kunde skicka in enkäten ifylld före den 14 april 2013. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Gunborg Flygare 
Ann-Christin Rova 
  

mailto:ankirova@hotmail.com
mailto:gunborg@kiruna.cc
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

 Har den Mindfulness du fick lära dig på kursen hjälpt dig när det gäller din 
egen hälsa i arbets- och/eller privatlivet? 

 
 Kan du berätta vad i Mindfulness som fungerar eller inte fungerar för att 

hantera stress för dig? 
 
 Vilken roll har Mindfulness i ditt nuvarande och fortsatta liv? 

 
 Övrigt du önskar tillföra till intervjun? 
 


