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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka om det fanns ett samband mellan terapeuters förmåga till 

medveten närvaro och patienters skattningar av upplevd allians. Undersökningsgruppen bestod 

av 6 terapeuter med minst grundläggande psykoterapeututbildning. Alla terapeuterna jobbade 

på samma mottagning för unga vuxna. Patientgruppen bestod sammanlagt av 282 patienter, 16-

22 år som alla var kopplade i olika antal till de sex medverkande terapeuterna. 

Patientskattningarna var utförda under hela 2015 på samtal 1, 2 och 3 vid den berörda 

mottagningen. Självskattningsinstrumentet KIMS (Kentycky Inventory of Mindfulness Skills) 

administrerades vid samma tidpunkt för samtliga terapeuter.  

 

Ingen signifikant samvariation kunde uppmätas mellan terapeuternas helskalemått på KIMS 

och SRS (Session Rating Scale) hos patienterna för samtal 1, 2 och 3. Endast vid indelning i 

delskalemått kunde en signifikant korrelation påvisas (.160 på 0.01 nivå) mellan KIMS delskala 

“Agera med Medvetenhet” och samtal 2. Takeffekt kunde uppmärksammas på SRS 

skattningarna och terapeuterna fick höga poäng på KIMS. Resultatet på KIMS visar på att 

terapeuterna hade en hög grad av medveten närvaro och patienternas skattningar av upplevd 

allians visar på höga värden. Diskussion om möjliga confounders lyfts fram för att 

problematisera resultaten. 

 

 

Nyckelord: Medveten närvaro, Allians, Terapeutfärdigheter.  
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Inledning   

 

I denna studie kommer terapeuter att vara i blickpunkten. Som blivande psykoterapeuter finns 

en mängd olika terapeutbeteenden som behöver utvecklas. Ett område som är intressant att titta 

närmare på är medveten närvaro som terapeutbeteende. 

 

I den så kallade tredje generationens KBT, som t ex Acceptance and Commitment Therapy 

(ACT), Dialektisk beteendeterapi (DBT), Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) 

framför man vikten av terapeutbeteenden på ett nytt och tydligt formulerat sätt (Linehan, 1993a; 

Linehan, 1993b; Hayes, Strosahl & Wilson, 1999; Segal, Williams & Teasdale, 2002). 

Terapeuten bör själv vara uppmärksam på att utveckla de färdigheter man lär klienter/patienter. 

Det är med andra ord en parallell utveckling med sig själv som terapeut/instrument, för att 

möjliggöra att pedagogiskt kunna lära ut samma färdighet till patienter. Bland 

terapeutbeteenden nämns bl.a. medveten närvaro. 

 

Medveten närvaro är en ofta förekommande teknik i tredje generationens KBT. 

Terapeuter  använder det som en del i olika metoder och som en färdighet för att utveckla en 

klient/patients förmåga att uppmärksamma, beskriva och delta i svåra situationer (Linehan, 

1993a; Linehan, 1993b; Segal et al., 2002; Hayes, Strosahl, & Wilson, 2014). Hur KBT-

terapeuten själv bör utveckla denna förmåga har man på olika sätt formulerat i vissa 

terapiformer i KBT.  

 

Även i artiklar kring begreppet allians finns ett ökat intresse hos en del författare, att beskriva 

terapeutens förmåga att vara närvarande. T ex självreflektion (Davis, Thwaites, Freeston & 

Bennett- Levy, 2015) interpersonell utveckling hos terapeuter (Anderson, Ogles & Weis, 1999; 

Teyber & Teyber, 2014; Safran et al, 2014) och att aktiv använda medveten närvaro i 

terapirummet (Wilson & Dufrene, 2008; Kåver, 2011; Saffran & Kraus, 2014). Det 

gemensamma med de ovan nämnda är ett intresse för inre beteenden hos terapeuter, som t ex 

självkännedom, ökad medvetenhet på egna reaktioner, ökad närvaro i terapirummet, olika sätt 

att öka metakognitiv förmåga och empati beskrivs som viktiga beståndsdelar i terapeutens 

färdigheter att skapa allians. 
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I boken “KBT i utveckling” (Kåver, 2006) nämns metakognitiv intelligens som ett begrepp om 

förmågan att kunna använda känslan likvärdigt med förnuftet, främst genom att observera  och 

inte döma sina tankar. Kåver menar att denna förmåga går att öva. Genom att träna acceptans 

och medveten närvaro så förändras tankemönstret och bidrar till en metakognitiv insikt. 

Det är intressant att se det som modern alliansforskning tagit fasta på, ligger i linje med tredje 

generationens KBT. Detta arbete ska undersöka om det går att se om terapeuter med en mer 

utvecklad förmåga att vara medvetet närvarande, samvarierar med deras förmåga att bygga och 

skapa god allians med de patienter de möter.  

 

Kunskapsläge 

Allians  

I en metaanalys av artiklar i ämnet allians erbjuds en sammanfattning av de bidrag till 

terapeutbeteenden som leder till behandlingsresultat. Den terapeutiska relationen behöver ses 

både som vetenskap och praktik. Sammanfattningsvis  framförs att både terapeutisk allians 

(relationsskapande beteende) och terapeutisk skicklighet gällande teknik, är viktigt för att nå 

bra utfall i terapi (Nocross & Lambert, 2014).  

 

Inom stor del av alliansforskningen beskrivs att allians har en mycket viktig effekt  i psykoterapi 

för att nå bra utfall, oavsett inriktning. Andra generationens alliansforskning har funnit att 

terapeutens färdigheter är en viktig prediktor för utfallet av skapad allians. Safran & Muran 

(2000) rekommenderar att terapeuter använder sig av medveten närvaro för att öka förmågan 

att uppmärksamma och hantera rupturer i terapin och på så sätt återuppta en avbruten allians 

och förhindra avhopp i terapin samt påverka utfallet i positiv riktning. Vikten av att 

handleda/utbilda terapeuter i alliansskapande färdigheter och att minska negativa processer hos 

terapeuter, blir därför central (Safran et al., 2014). 

 

Allians beskrivs som ett transteoretiskt fenomen, det vill säga ett fenomen som sträcker sig över 

alla terapiinriktningar. Det Saffran & Kraus (2014) uppmärksammat är olika principer som är 

av stor vikt för att skapa god allians, (AFT, allians fokuserad terapi). De man 

här  formulerat  och tagit fasta på är följande: 
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1. Patienten och terapeut skapar gemensamt ett mål för behandlingen.  

2. Intensivt fokus på medveten närvaro i relationen.  

3. En tydlig konceptualisering av en pågående process i interaktionen mellan terapeut och 

patient.  

4. En genomgående utforskning av den pågående relationen mellan terapeut och patient.  

5. Ett förnuftigt användande av egna erfarenheter.  

6. En medvetenhet hos terapeuten av sina subjektiva upplevelser och av det specifikt 

kritiska med en terapeutisk relation (Saffran & Kraus, 2014).   

 

I ett forskningsprojekt där man låtit påverka (genom utbildning/träning i AFT) terapeutens egen 

reflektionsförmåga, och i kombination med KBT, visar på signifikant bättre resultatet för KBT 

när man börjar med AFT (Safran et al., 2014). Terapeutens förmåga att uppmärksamma sina 

egna tankar, känslor och beteenden beskrivs som mycket viktigt för att minska risken att 

terapeuten själv blir ett hinder (Davis et al., 2015). 

 

Undvikandebeteende hos terapeuter är något som Wilson & DuFrene (2008) påtalar i boken 

“Mindfulness for two”. De beskriver flera betydande exempel på terapeutfällor, framförallt 

undvikande strategier. Problemen de lyfter fram, är när terapeuter använder undvikande 

strategier (för att de är under aversiv kontroll). Dessa blir därför negativt förstärkta och sker för 

att de fyller en funktion hos terapeuten, att undvika obehag.  Hayes, et al. (2014) framför även 

vikten av att terapeuters beteende blir en modell för patienter, inom beteendeterapin benämns 

detta som kontingensstyrda beteende.  

 

Medveten närvaro  

Under 1990-talet började ett intresse för österländsk filosofi i psykologi visa sig och medveten 

närvaro blev ett allt mer vanligt inslag i psykoterapi. Inom beteendeterapeutiska sammanhang 

är medveten närvaro något av det mest utmärkande draget i tredje vågens KBT terapier (Hayes 

et al., 2014). Föregångaren är främst Marsha Linehan, skapare av DBT-metoden, Dialektisk 

beteendeterapi (Linehan, 1993a; Linehan, 1993b), men även Jon-Kabat Zinns arbete med 

stresshantering och hans uppmärksammade bok ”Full Catastrophy Living” (1990) kom att 

skapa ett stort intresse. 2002 kom även Mindfulness Based Cognitive Therapy MBCT för 

återkommande depressioner, där Segal, Williams & Teasdale gjorde egen forskning utifrån Jon-

Kabat Zinns verk och utvecklade metoden MBCT (ref. i Frykman, 2005). Metoder med inslag 
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av medveten närvaro blev fler, ett ytterligare exempel till är Acceptance Commitment Therapy 

(ACT)  (Hayes, et al, 1999).  

 

Den första teoretiska beskrivningen gjorde Marsha Linehan (1993b). Hon beskrev medveten 

närvaro som en färdighet för att hantera psykiskt lidande. Färdigheten beskrivs i flera olika 

delar: Vad-färdigheterna: Observera, Beskriva och Delta. Samt Hur-färdigheterna: Icke 

dömande, Fokusera och Handla effektivt. Dessa sex olika delfärdigheter kan kortfattat 

beskrivas enligt följande: 

 

 Observera – vara uppmärksam på händelser, känslor, beteenden och kroppsliga 

reaktioner, utan att förändra dem. Kort sagt uppleva det som sker, särskilja 

observationen från upplevelsen, (en exponering för starka känslomässiga tillstånd, 

istället för att undvika dem).  

 Beskriva – att formulera det man observerat, att skilja på egna reaktioner och händelser, 

tankar och känslor kontra verklighet (utan värderande omdömen, se icke dömande)  

 Delta – vara ett med upplevelsen, aktivt vara här och nu med det som sker i stunden.  

 Icke dömande – att arbeta för att bli av med dömande tankar, uttryck eller omdömen 

om sig själv och andra.  Istället ska upplevelsen beskrivas, som ett sätt att hitta icke 

värderande utsagor på det som sker.  

 Fokusera – flytta fokus till nuet.  Inte låta gamla erfarenheter och upplevelser vara i 

fokus, utan återvända till nuet. 

 Handla effektivt – att genom att använda ovan nämnda färdigheter komma i kontakt 

med färdigheter som är passande utifrån vad som sker i nuet. Dvs färdigheter som 

hjälper människor att nå sina mål (Linehan, 2000). 

 

När Vad- och Hur-färdigheterna sammansätts ska en upplevelse av personlig vishet (Wisemind) 

infinna sig. En kroppslig upplevelse av att vi handlar i samklang med våra värderingar på en 

djupare nivå (Linehan, 2000). Marsha Linehan (1993a) beskrev medveten närvaro som 

psykologiska och beteendeterapeutiska versioner av österländska meditationstekniker. 

 

Hayes et al.  (2014) beskriver att målet i ACT är att lindra psykiskt lidande genom att öka 

graden av psykologisk flexibilitet och där är medveten närvaro en viktig beståndsdel för att 

uppnå detta. I en hexagon (se bilaga 1) visar man hur flexibilitet i nuet och jag i kontext i mitten, 

acceptans och defusion på vänstra sidan av den s.k. hexaflexmodellen, ska öka graden av 
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ändamålsenligt handlande utifrån värderat mål på den högra sidan av den geometriska 

modellen. Företrädare för ACT påpekar också faran med den otydlighet som finns runt 

begreppet medveten närvaro och att det idag finns en mängd olika sätt att förklara det. De 

efterfrågar en gemensam definition. Kabat-Zinn (1994) definierade medveten närvaro som 

uppmärksamhet och medvetenhet samt som ett verktyg för att fördjupa och förfina detta. Hayes 

et al. (2014)  menar att man bör förstå medveten närvaro både på grundläggande 

inlärningspsykologisk nivå och på klinisk nivå som en pågående process. Medveten närvaro 

beskrivs som en respons för att förmedla information och kunskap (responsmedierande) eller 

som reglerande funktion (responsmodererande). Att använda sig av medveten närvaro menar 

de är viktiga ingredienser i en terapi, men understryker samtidigt att medveten närvaro 

även  påverkar livet i allmänhet.  Att använda medveten närvaro kan enligt Törneke (2002) vara 

funktionellt för att uppmärksamma undvikande beteenden och ge möjlighet att närma sig det 

som väcker obehag och därmed få nya upplevelser av det som upplevs smärtsamt. Det 

benämner Törneke (2002) som decentrering. Det blir på så sätt en hjälp att rent praktiskt öka 

sin förmåga att handla mer ändamålsenligt. Han påpekar också att medveten närvaro behöver 

integreras i annan terapeutisk metod och framhåller terapeutens utveckling av sin egen förmåga 

till närvaro. 

 

Termer, begrepp och definitioner:    

Begreppet mindfulness och medveten närvaro används i litteraturen varierat, eller parallellt. I 

detta arbete används den svenska benämningen, medveten närvaro. Medveten närvaro enligt 

Linehan (1993) är en förmåga att styra uppmärksamhet mot ett vaket tillstånd i nuet, med 

motiv  att uppmärksamma det som sker inom oss och utanför oss, och göra det på ett 

beskrivande och icke dömande sätt.  

 

Metakognitiv förmåga: är vår möjlighet att se våra kognitiva processer utifrån ett 

metaperspektiv, tankar om våra tankar, känslor och upplevelser. Det vill säga den medvetenhet 

och kunskap vi har om våra egna tolkningar av våra kognitioner (Magnusson, 2004).  

 

Allians: Anna Kåver (2011, sid 35) definierar det enligt följande:  

“en känslomässig terapirelation, trygghet och tillit samt en klart uttalad 

överenskommelse om mål och metoder/tekniker att nå målen”.   
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Motiv till studien 

Det som modern alliansforskning tagit fasta på, gällande medveten närvaro som 

terapeutfärdighet, föreföll intressant att studera närmare. Kan medveten närvaro hos terapeuter 

vara en terapeutfärdighet som påverkar förmågan att skapa allians? Sökningarna inför denna 

studie har inte hittat några studier som tittat på relationen mellan terapeutfärdigheten medveten 

närvaro och allians gjord på terapeuter som är verksamma i Sverige. Där skapades ett intresse 

av att undersöka detta närmare. Då det dessutom visade sig att en det fanns en verksamhet som 

dagligen använde alliansmått på sina patienter, sågs där en möjlighet att genomföra denna studie 

inom ramen för denna KBT psykoterapiuppsats. 

 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka om terapeutfärdigheten medveten närvaro hos terapeuter 

samvarierar med förmågan att skapa god allians.  

 

Avgränsning  

I denna studie är valet att bara ta med alliansskattningar. Avgränsningen har lett till att inte ta 

med något utfallsmått. Alliansmått och utfallsmått används alltid parallellt i 

studiens  verksamhet, men syftet med denna studie är inte utfall av behandling. Intresset riktar 

sig enbart till alliansmått.   

 

Frågeställning: 

-Samvarierar medveten närvaro med allians? 

-Kan man se att terapeuter med högre grad av medveten närvaro har högre medelvärde på 

alliansmått, på samtal 1, 2 och 3?  

 

 

Metod 

 

För att besvara frågeställningarna valdes en enkätstudie, där valet föll på att analysera 

korrelationen mellan terapeuternas egna skattningar av medveten närvaro via Kentucky 

Inventory of Mindfulness Skills, (KIMS), se bilaga 2 och patienternas alliansskattning via 

Session Rating Scale, (SRS), se bilaga 3 
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Undersökningsgrupp 

Denna studie gjordes på en samtalsmottagning för unga vuxna för åldrar 16-22 år. 

Mottagningen är en del av första linjens mottagande av unga människor med psykisk ohälsa. 

På mottagningen arbetar 11 st. samtalsbehandlare. I studien deltog de som har grundläggande 

psykoterapeutisk utbildning, steg 1, eller högre, vilket resulterade i att sex antal terapeuter 

deltog i studien. I verksamheten genomförs som standard SRS-skattningar enskilt med 

patienten efter genomfört samtal på en läsplatta. I undantagsfall görs skattningarna på papper. 

Information ges tydligt till patienten om skattningarnas funktion och värde och terapeuterna tar 

ett  samtal om skattningarna med patienterna görs för att undersöka vad terapeuten kan tänka 

på inför kommande samtal.  

 

Procedur 

Avdelningschefen kontaktades i ett tidigt skede för att undersöka möjligheten att genomföra 

den tilltänkta studien. Därefter presenterades förslaget och idén för hela personalgruppen under 

ett möte vårterminen 2015. Under arbetet med syfte och frågeställning hölls verksamheten 

underrättade via mail och i Januari 2016 anordnades återigen ett möte med representanter från 

personalen för att vidare undersöka hur SRS materialet används och en genomförandeplan 

presenterades. Möte för att genomföra självskattningar och insamlande av SRS-data bokades in 

och personalen informerades om vilket SRS-material vi behövde, urvalet blev alla (dessa 6 

terapeuters) patienter som haft minst tre samtal under år 2015. 

 

Inför mötet i Februari  2016 bestämdes att var och en i personalen skulle gå igenom SRS på 

sina patienter från 2015-01-01 t o m 2015-12-31. De skrev ner medelvärdet på samtal 1, 2 och 

3 och placerade alla sina uppgifter anonymt i en mapp. Därefter, på ett gemensamt möte fick 

alla terapeuter ett skriftligt brev med information om undersökningen (se bilaga 4), varpå de 

sedan fyllde i KIMS och la dessa skattningar anonymt i samma mapp som de lagt sina SRS - 

data. Detta gjordes för att säkerställa anonymitet hos terapeuterna, samtidigt som SRS och 

KIMS för var och en kunde hållas samman. Efter detta kodades  mapparna, terapeut 1-6, och 

materialet däri med sin siffra för att inte riskera sammanblandning av materialet. KIMS rättades 

enligt scoringmanual (http://www.ruthbaer.com/academics/index.html).  

 

 

 

 

http://www.ruthbaer.com/academics/index.html
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Bortfallsanalys 

Samtliga tillfrågande  terapeuter valde att fylla i enkäten och därmed finns inget bortfall. 

Bortfallet från patienternas skattningar finns inte inom ramen för detta arbete, då urvalet var att 

välja patienter som haft minst tre samtal.  

 

Instrument  

Session Rating Scale (SRS)  

SRS och ORS (Outcome Rating Scale)  är två olika mätinstrument som kan vara bidrag till en 

evidensbaserad praktik. Dessa två mätmetoder är enkla uppföljningsinstrument: ORS mäter 

effekt av behandlingsinsatserna och  SRS mäter hur patienten upplever sessionerna. 

Mätmetoderna används tillsammans efter varje samtal och på detta sätt blir patienten involverad 

i de pågående processerna (https://regionvasterbotten.se/wp-

content/uploads/2014/12/Handbok-f%C3%B6r-uppf%C3%B6ljning-med-hj%C3%A4lp-av-

ORSSRS_webb.pdf). Då allians är fokus för denna studie är det enbart SRS- skattningar som 

beskrivs närmare. Det som är fokus för SRS är;  

- Relationen - den upplevda alliansen.  

- Målet - tycker patienten att terapeuten och hen jobbar med rätt saker.  

- Metoden - vad tycker patienten om de tillvägagångssätt som de gör det på.  

- Allmänt - finns det något som saknas?  

I den sistnämnda frågan har man tagit fasta på att patienten ska ha möjlighet att uttrycka sig 

mer om alliansen, bland annat hur de upplever samarbetet med terapeuten eller den upplevda 

möjlighet att mer konfidentiellt uttrycka negativa upplevelser och andra tankar om hur 

terapeuten skulle kunna vara mer till hjälp (Duncan et al., 2003).  

 

Viss forskning som undersöker sambandet mellan allians och resultat av behandling har 

uppmärksammat att det inte har funnits något mätinstrument som passar för daglig användning 

på kliniska verksamheter (Miller, Duncan, Brown, Sorrel & Chalk, 2006). Man påpekar att 

problemet blir att patienters uppfattningar om den terapeutiska processen  inte framkommer. 

Med hjälp av SRS möjliggörs för patienten att adressera dessa problem och t ex kan ett 

arbetssätt, som bättre matchar patienter önskemål skapas (Duncan et al., 2003). 

 

Initialt använde man 39 item, men materialet bearbetades och utmynnade i 4 frågor, på en 4 cm 

visuell analog skala. Forskningen gjordes i tre olika studier och det resultat man fann var att 

korrelationen främst var relaterad till utfall, som då bara indirekt kunde relateras till allians. 

https://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/12/Handbok-f%C3%B6r-uppf%C3%B6ljning-med-hj%C3%A4lp-av-ORSSRS_webb.pdf
https://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/12/Handbok-f%C3%B6r-uppf%C3%B6ljning-med-hj%C3%A4lp-av-ORSSRS_webb.pdf
https://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/12/Handbok-f%C3%B6r-uppf%C3%B6ljning-med-hj%C3%A4lp-av-ORSSRS_webb.pdf
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Korrelationen med HAQ II och SRS visade .48,  vilket var lägre än vad forskarna hoppats på, 

men de ansåg att det ändå lever upp till förväntningarna, relaterat till andra mätinstrument som 

har fler item. Duncan et al. (2003) studie visar att SRS hade solid reliabilitet, adekvat validitet 

och hög genomförbarhet. För att göra uppgiften enkel för både patient och terapeut finns det en 

färdig programvara som möjliggör fortlöpande skattningar. Programmen skapar då en 

utvecklingskurva (graf) som visar på om behandlingen gett effekt. 

 

Den feedbacken om SRS och ORS som visas i en studie Miller et al. (2006), genomförd på 75 

terapeuter och 6424 patienter över två år, är att båda mätinstrumenten tillsammans har hög 

validitet och reliabilitet. Dessutom fyller de en viktig funktion för terapeuten för att få feedback 

och för att få tillgång till information från patienter, för att i tid kunna omvärdera och skapa 

effektiv behandling 

 

Full poäng på SRS är 40 poäng och Cut off värde 36 poäng. Skattningarna visas i grafer 

(decimalform) och ger signaler till behandlare, både om utfall (ORS) och alliansmått (SRS) 

denna graf åskådliggör om samtalsbehandlarna är på rätt väg i behandlingen  

(https://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/12/Handbok-f%C3%B6r-

uppf%C3%B6ljning-med-hj%C3%A4lp-av-ORSSRS_webb.pdf). 

 

Kentucky inventory of mindfulness skills (KIMS). 

Kentucky inventory of mindfulness skills (KIMS) är ett självskattningsinstrument som avser 

mäta styrkor och svagheter i medveten närvaro i vardagen. Formuläret finns fritt som bilaga på 

www.http://fbanken.se, varifrån vi i denna undersökning hämtat instrumentet. Formuläret är 

utformat av Baer, Smith  & Allen (2004) och är översatt till svenska (Hansen, Lundh, Homman 

et al., 2009). Instrumentet visar på god reliabilitet och validitet både i original samt i svensk 

översättning beskriver och KIMS visar ingen signifikant skillnad mellan kön och ingen 

korrelation med ålder (Bear et al., 2004; Hansen et al., 2009; Hansen & Homman, 2007). 

 

KIMS är ett multidimensionellt formulär och består av 39 item uppdelade på fyra delskalor 

(observerande, beskrivande, agerande med medvetenhet samt acceptans utan att döma) 

Svarsalternativen är utformade enligt likertskala på fem steg från ”stämmer aldrig eller mycket 

sällan” till ”stämmer mycket ofta eller alltid”. Svaren är utformade så att 21 av frågorna visar 

på att höga skattningar innebär hög grad av medveten närvaro. Resterande 18 frågorna är 

utformade så att hög skattning innebär låg grad av medveten närvaro och rättas omvänt, det vill 

https://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/12/Handbok-f%C3%B6r-uppf%C3%B6ljning-med-hj%C3%A4lp-av-ORSSRS_webb.pdf
https://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/12/Handbok-f%C3%B6r-uppf%C3%B6ljning-med-hj%C3%A4lp-av-ORSSRS_webb.pdf
http://www.http/fbanken.se
http://www.http/fbanken.se
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säga vid dessa 18 frågor så räknar man om svaret till den reversibla siffran ( 1 till 5, 2 till 4, 4 

till 2, och 5 till 1). Maxvärde på KIMS är 195 poäng. Delskalorna består av varierat antal frågor 

enligt följande; observera = 12 frågor (max 60 poäng), beskriva = 8 frågor (max 40 poäng), 

agera med medvetenhet = 10 frågor (max 50 poäng) och acceptans utan att döma = 9 frågor 

(max 45 poäng) (http://www.ruthbaer.com/academics/index.html).  

 

KIMS är utformat för att användas både i kliniska och icke-kliniska grupper för att mäta 

tendensen till medveten närvaro. Frågorna är utformade för att förstås både av de som 

praktiserar medveten närvaro, likväl för de som aldrig praktiserat denna metod medvetet (Bear 

et al., 2004; Hansen et al., 2009; Hansen & Homman, 2007). Bear et al., (2004) beskriver att de 

i utformandet av KIMS frågebatteri utgått från den konceptualisering av medveten närvaro-

färdigheter som givits av Linehan (1993a, 1993b) samt Dimidjian och Linehan (2003). Bear et 

al. (2004) understryker därför att frågorna är mest överensstämmande med hur DBT beskriver 

medveten närvaro i så kallade färdigheter. 

 

Skattningar på KIMS har inga cut off värden, utan används mer som en beskrivning av 

tendensen till medveten närvaro. Därför valdes referenser från andra studier på icke kliniska 

grupper som material för att tolka studiens resultat (Hansen et al., 2009; Baer et al., 2004). 

Medelvärdesberäkningar på helskalemått samt delskalemått görs enligt följande: 

 

  

 

För uträkning av medelvärde för helskala använda formulärets samtliga svar efter scoring 

instruktioner (där max på varje fråga är 5 poäng). Medelvärde för delskalor utgår ifrån 

delskalans sammanlagda svar efter scoring instruktioner. (Hansen et al., 2009; Baer et al., 

2004). 

 

Analysmetod 

Analysen gjordes med hjälp av statistikprogrammet SPSS version IBM statistics 23. I det första 

steget undersöktes om det fanns någon positiv korrelation mellan terapeuterna KIMS 

skattningar på helskala och patienternas SRS. Vi använde Pearson r (2-tailed) för att utföra 

korrelationsanalysen (https://spssakuten.wordpress.com/2010/01/08/korrelation-1/). Därefter 

dikotomiserade vi KIMS mot de fyra delskalor och SRS skattningar och korrelerade med hjälp 

http://www.ruthbaer.com/academics/index.html
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av Paearson r (2-tailed).  Nästa steg blev att använda deskriptiv statistik för ett åskådliggörande 

av resultatet. Det val som gjordes var att åskådliggöra de olika terapeuternas SRS skattningar i 

tabellform och KIMS värden i stapeldiagram. För att åskådliggöra spridningen och Outliers 

valde vi att framställa terapeuternas SRS värden i boxplots. 

 

Etiska överväganden 

De etiska aspekter denna studie hade att ta hänsyn till, berörde inte patienter, då patienternas 

egna behandlare avkodade materialet och endast vidareförmedlade deras SRS-siffror till 

studien. 2004 infördes en lag (2003:460) om etikprövning vid forskning, detta som ett skydd 

mot känsliga personuppgifter. Målet är att personer som deltar i forskningsstudier ska ske med 

respekt för människovärdet (Sverne, Sylvander, Hjelm, Sääf  & Sverne-Arvill, 2007). I detta 

arbete finns inga uppgifter som på något sätt röjer patienters personuppgifter eller 

journalhandlingar. Då denna studie är en uppsats och inga planer på publikation finns, så 

omfattas den inte av behovet att etikpröva. Studien var dessutom väl förankrad i verksamheten 

och kan betraktas som ett kvalitetsarbete.  

 

Medicinska forskningsrådet har gett ut ”Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk forskning” 

enligt denna har man fyra punkter att ta hänsyn till; respekt för personer (autonomprincipen), 

Godhetsprincipen, Principen att inte skada, samt Rättviseprincipen (Sverne et al., 2007). Det 

som behövdes ta hänsyn till i denna studie, var att skydda försökspersoner d v s terapeuterna. 

Lagen (2003:460) kom att förstärka § 4.2 (2008:192) för att skydda försökspersoner att 

uppenbart skadas psykiskt och fysiskt (www.lagboken.se)  De val som gjordes i denna 

undersökning för att säkerställa detta var anonymitet, att utelämna bakgrundvariabler, som t ex 

kön, arbetslivserfarenhet, ålder, utbildning. Då arbetsgruppen är 6 terapeuter kunde 

bakgrundsvariabler vara ett hinder i respekt för personer och mot godhetsprincipen, d v s skapa 

obehag för de som medverkar. Även individskyddskravet nämns i Vetenskapsrådets skrift 

”Forskningsetiska principer” som en nödvändig utgångspunkt (Sverne et al., 2007). Detta togs 

hänsyn till genom att utelämna bakgrundsvariabler.  

 

Vid all forskning är kravet till samtycke viktigt. Vetenskapsrådet har konkretiserat (Sverne et 

al., 2007) vad detta innebär, vikten av att försökspersonerna ska informeras om vad delaktighet 

innebär, villkor för deltagande, frivillighet och rätten att avbryta. Det framförs också att alla 

delmoment i forskningen ska vara klargjord. Hur det togs hänsyn till går att se under rubriken 

”Procedur”. Det planerades dessutom ett möte med personalgruppen för att återlämna resultat 

http://www.lagboken.se/
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på studien efter examination.. Då all data är anonyma, kan inte poäng på KIMS-skattningar 

redovisas direkt till rätt försökspersonerna, utan endast studiens resultat, som gruppdata. 

 

Resultat  

 

Resultatet presenteras inledningsvis genom beskrivningar av antalet patienter för terapeuterna. 

Därefter tillkommer deskriptiva beskrivningar av SRS på samtal 1, 2 och 3 och vidare 

åskådliggörs även spridningsmått med outliers för varje terapeuts patientskattningar. Resultatet 

presenteras därefter genom att jämförande beskriva terapeuternas skattningar på helskalemått 

på KIMS, terapeuternas medelvärden på helskalemått på KIMS samt medelvärden på 

delskalorna för varje terapeut. Resultatet belyser sedan närmare de korrelationsanalyser som 

genomförts med statistiskt signifikanser.  

 

Terapeuterna i undersökningen hade under den angivna tiden (hela 2015) ett varierande antal 

patientdata (SRS) i förhållande till varandra. Sammanlagt hade alla terapeuterna 282 patienter 

vilket inte förändrades mellan samtal 1, 2 och 3. Fördelningen mellan terapeuterna visas i tabell 

1.  

Tabell 1. Fördelning av patienter (n) mellan terapeuterna.  

 

 Samtal 1 

 

n 

Samtal 2 

 

n 

Samtal 3 

 

n 

Terapeut 1 

 

56 56 56 

Terapeut 2 

 

80 80 80 

Terapeut 3 

 

51 51 51 

Terapeut 4 

 

40 40 40 

Terapeut 5 

 

37 37 37 

Terapeut 6 

 

19 19 19 



13 
 

Patienternas skattningar av allians via SRS är givna under ett år (2015). Maxvärdet för 

skattningen var 40 och frågorna är 4 stycken. I tabell 2 presenteras deskriptiv statistik över 

samtal 1, 2 och 3 för samtliga patienter oavsett terapeut.  

 

Tabell 2. SRS på samtal 1, 2 och 3 på samtliga 282 patienter. 

 

 N Min Max Sum Mean SD 

Samtal 1 282 

 

20,4 40 9993,9 35,439 4,0133 

Samtal 2 282 

 

19,7 40 10432,4 36,994 3,5036 

Samtal 3 282 

 

22,3 40 10678,5 37,867 2,8627 

 

 

SRS skattningarna gjorda av patienterna ligger sammantaget i enighet med (se tabell 2 och figur 

1-3) cut off, 36 poäng (https://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/12/Handbok-

f%C3%B6r-uppf%C3%B6ljning-med-hj%C3%A4lp-av-ORSSRS_webb.pdf). I figurerna 1-3 

framgår hur den spridning som finns i skattningarna hos varje enskild terapeut minskade från 

samtal 1 (figur 1)  till 2 (figur 2) och från samtal 2 till 3 (figur 3). Vi erhöll en takeffekt.  

 

 

 

 

 

https://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/12/Handbok-f%C3%B6r-uppf%C3%B6ljning-med-hj%C3%A4lp-av-ORSSRS_webb.pdf
https://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/12/Handbok-f%C3%B6r-uppf%C3%B6ljning-med-hj%C3%A4lp-av-ORSSRS_webb.pdf
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Figur 1. Samtal 1 

 

Figur 2. Samtal 2 

 

Figur 3. Samtal 3 

Figur 1-3.  Median, min, max, 75% percentil, 25% percentil samt outliers för SRS på samtal 1, 

2 och 3 på samtliga terapeuter. 
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Självskattningsformuläret KIMS fylldes i av samtliga terapeuter (n = 6) och resultatet för varje 

terapeut visas i figur 4. Maxvärde på KIMS för en enskild terapeut är 195 poäng. Som grupp 

fick terapeuterna medelvärde 152  (Observera – medelvärde = 44,83, Beskriva – medelvärde = 

33,5, Agera med medvetenhet – medelvärde = 35, Acceptera utan att döma - medelvärde = 

39,5). I förhållande till tidigare studier visar terapeuternas skattningar på höga resultat (Hansen 

et al., 2009; Baer et al., 2004).  

 

 

 

 

Figur 4. KIMS totalpoäng fördelat på de 6 terapeuterna i studien. 

 

Även en uppdelning av KIMS i de fyra delskalorna gjordes. I tabell 3 visas medelvärdet för 

KIMS total (39 frågor) samt medelvärden för KIMS delskalor; Beskrivande (8 frågor), Agera 

med medvetenhet (10 frågor), Acceptera utan att döma (9 frågor) samt Observerande (12 

frågor). 
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Tabell 3. Medelvärden på terapeuternas KIMS värden (total samt delskalorna). 

 

 KIMS 

Helskala 

 

medelvärde 

Beskrivande 

 

 

medelvärde 

Agera med 

medvetenhet 

 

medelvärde 

Acceptera utan att 

döma.  

 

medelvärde 

Observerande 

 

 

medelvärde 

Terapeut 

1 

 

4, 38 4,6 3,6 4,8 4,6 

Terapeut 

2 

 

4,08 3,9 3,9 4,8 3,8 

Terapeut 

3 

 

3,74 4 3,5 3,8 3,8 

Terapeut 

4 

 

3,49 3,8 3 4,7 2,8 

Terapeut 

5 

 

3,77 4,1 3,4 4,4 3,3 

Terapeut 

6 

 

4,05 4,8 3,6 3,9 4,1 

 

 

I korrelationsanalysen visade inget av samtalen något statistiskt signifikant samband med 

terapeuternas helskalemått på KIMS. För att närmare undersöka korrelationen mellan samtal 1, 

2 och 3 och de fyra delskalorna i KIMS utfördes ytterligare statistiska beräkningar. I analysen 

framkom en statistisk signifikant korrelation mellan samtal 2 och KIMS delskala “Agera med 

medvetenhet” (se tabell 4). Ingen av de övriga samtalen visade någon statistisk signifikans på 

KIMS delskalor.  
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Tabell 4. Korrelationsanalys av KIMS delskalor samt SRS på samtal 1, 2 och 3. 

 

  Korrelationer 

 

  

Delskalor KIMS  Samtal 1 

 

Samtal 2 Samtal 3 

 

Beskrivande 

 

Pearson r  

 

Sig. (2-tailed) 

 

,053 

 

,377 

 

 

-,095 

 

,111 

 

-,118 

 

,048 

 

Agera med medvetenhet 

 

Pearson r 

 

Sig. (2-tailed) 

 

-,022 

 

,717 

 

 

,160* 

 

,007 

 

,114 

 

,056 

 

Acceptans utan att döma 

 

Pearson r 

 

Sig. (2-tailed) 

 

-,031 

 

,608 

 

 

,108 

 

,071 

 

,083 

 

,165 

 

Observerande 

 

Pearson r 

 

Sig. (2-tailed) 

 

 

,037 

 

,535 

 

,050 

 

,402 

 

-,022 

 

,713 

 

(*signifikant på 0.01 nivå). 
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Diskussion  

  

Utgångspunkten för denna studie var att undersöka om terapeuter med en högre grad av 

medveten närvaro, (dvs med högre KIMS värde),  påverkar deras förmåga att skapa god allians, 

(ett SRS medelvärde). Frågeställningen var att undersöka om ett högre värde på KIMS helskala 

skulle korrelera positivt med ett högre medelvärde på SRS-skattning på samtal 1, 2 och 3. Det 

studien visar är att så inte är fallet i detta material. Det finns en positiv korrelation (.16) mellan 

KIMS delskala “Agera med medvetenhet” och samtal nummer 2 (signifikant på 0.01 nivå).   

 

Studien visar att vår undersökningsgrupp hade höga KIMS värden och att patienternas 

alliansskattningar var höga. De likvärdiga resultaten bidrar till svårigheter att statistiskt svara 

på frågeställningarna. Studien kan inte påvisa en samvariation, vilket vi kommer att diskutera i 

metoddiskussionen.  

 

I arbetet att eftersöka litteratur/artiklar för en sammanfattning av kunskapsläget påträffades 

flertalet studier som uppmärksammat medveten närvaro som en viktig terapeutfärdighet. 

Benämningar på terapeutfärdigheten skilde sig åt, t ex interpersonella färdigheter, metakognitiv 

förmåga, medveten närvaro och självreflektion. Detta kan gemensamt sammanfattas som 

medvetenhet om sig själv, medveten närvaro. Det uppmärksammades också artiklar och 

litteratur som visar på ett intresse för att framföra vikten med att terapeuter har mer fokus på 

medveten närvaro i terapirummet (Safran et al., 2014., Safran & Kraus 2014; Wilson & 

DuFrene 2008; Kåver, 2011). Om vår undersökningsgrupp generellt kan vi påstå att de överlag 

har både närvaro och god förmåga att skapa allians. Varför frågeställningen i denna studie inte 

visar på liknade resultat ska närmare diskuteras nedan. 

 

Metoddiskussion  

Resultaten kan tolkas utifrån att medverkande terapeuter är en relativt homogen arbetsgrupp 

rörande de i studien undersökta variablerna (se figur 1-4). Det hade självklart varit intressant 

att se om en mindre homogen grupp med fler terapeuter hade gett något annat resultat. De 

deltagande terapeuterna i studien hade relativt höga KIMS skattningar (medel) på alla fyra 

delskalorna om man jämför med andra genomförda studier på icke kliniska grupper både 

genomförda i Sverige och utanför landet (Hansen et al., 2009; Baer et al., 2004). 

Undersökningens terapeuter hade om man utgår från KIMS värden, en hög närvaro i nuet. Det 
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hade varit intressant att basera studien på slumpmässigt utvalda terapeuter, eller terapeuter från 

fler enheter då spridningen förhoppningsvis hade blivit större. 

 

Denna avgränsade studie har inte valt att närmare undersöka bakgrundsvariabler hos 

terapeuterna, som skulle kunna vara av intresse och närmare belysa eventuella confounders. 

Dessa val grundades sig på att arbetsplatsen som undersöktes är liten och det är svårt att 

säkerställa anonymiteten hos terapeuterna genom bakgrundsvariabler.  Om möjligheten att 

närmare undersöka faktorer såsom t ex år i yrket, egen psykisk hälsa, livskvalitet eller eget 

tränande av medveten närvaro kunde det eventuellt framkommit intressanta förklaringar. För 

att göra den typen av analyser skulle ett betydligt större material behövas.  

 

När KIMS resultaten diskuteras kan även framföras att en brist i denna undersökning kan vara 

att det inte kan säkerställas om terapeuternas förmåga till medveten närvaro radikalt har 

förändrats under det år som patientdata inhämtas ifrån. Även om KIMS inte markerar en 

skillnad från dag till dag (state), utan frågar om en mer allmän förmåga (trait) som inte 

fluktuerar momentant, kan självklart förändringar ske under ett år (se bilaga 2). Detta kan ses 

påverka reliabiliteten. För att undersöka om stora förändringar har skett, hade frågor om 

exempelvis stora förändringar/händelser i livet, träning i medveten närvaro under året eller dyl. 

varit av intresse. Det valdes dock bort, då även detta bedömdes riskera etiska aspekter.  

 

En annan nackdel med studien, är att den inte tar hänsyn till utfallsmåttet (ORS). SRS 

skattningarna enskilt har visat sig korrelera mer till utfallsmått, dvs då indirekt kopplat till 

allians. Högst validitet och reliabilitet har SRS då det gemensamt används med ORS (Duncan 

et al., 2003). Tanken initialt var att frågeställningen gällde allians, därför blev en avgränsning 

att inte ha med ORS. Kanske har ORS måttet mer med allians att göra än vad som initialt var 

tanken? Safran & Muran (2000) beskriver att terapeutens förmåga till medveten närvaro 

påverkar deras förmåga till reparation av rupturer i alliansen och därmed utfall av terapin. 

Studien kunde därför tagit med data för att visa korrelation med KIMS och utfall (ORS). Det 

kan vara en frågeställning att titta närmare på vid eventuellt nya undersökningar på denna 

verksamhet. 

 

Ett annat alliansmått kan ha varit mer effektivt för denna specifika frågeställning, t ex Working 

Alliance Inventory, (WAI) (Tracey & Kokotowic,1989) som är det vanligast använda 

alliansmåttet. Studiens upplägg möjliggjorde dock inte detta, då arbetet valdes att göras på 
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slutförda behandlingar. Valet av alliansmått innefattade möjligheten att få tillgång till en stor 

mängd data, vilket sågs som en fördel. WAI kan vara ett intressant alternativ för vidare studier 

med liknande frågeställning. 

 

En sak som uppmärksammats är att patienternas SRS skattningar överlag visar påetnöjda 

patienter, det vill säga i enighet med med cut off värden (https://regionvasterbotten.se/wp-

content/uploads/2014/12/Handbok-f%C3%B6r-uppf%C3%B6ljning-med-hj%C3%A4lp-av-

ORSSRS_webb.pdf), de skattade en hög grad av allians. Det kan betyda olika saker; t ex att en 

verksamhet som har alliansmått som daglig användning (och dessutom utfallsmått, ORS), har 

gett terapeuterna möjlighet att utveckla färdigheten att skapa allians. Forskning visar också att 

när möjlighet ges till träning av terapeutfärdigheter kopplat till allians, ökar alliansen och 

behandlingen får bättre utfall (Safran et al., 2014; Nocross & Lambert, 2014; Teyber & Teyber, 

2014; Safran & Muran, 2014). Då terapeuternas relativt likvärdiga KIMS värden dessutom 

pekar på att dessa terapeuter har en hög grad av närvaro, kan en förklaring vara att terapeuterna 

är medvetet närvarande vilket leder till att patienterna alliansskattningar är höga. 

 

De höga SRS skattningarna kan också förklaras på andra sätt, t ex att det är svårt att skatta 

alliansvariabler med terapeuten närvarande i rummet. Det krävs mycket terapeutfärdigheter för 

att möjliggöra att patienter är sanningsenliga. En ung klient/patientgrupp kanske dessutom har 

det svårare att uttrycka vad de anser brister. I “Handbok för uppföljning med hjälp av ORS och 

SRS” (https://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/12/Handbok-f%C3%B6r-

uppf%C3%B6ljning-med-hj%C3%A4lp-av-ORSSRS_webb.pdf), lyfts frågan om den 

beroendeställning en patient är i vid ifyllandet (jfr testledareffekt), som aldrig kan bortses 

ifrån.  Handboken trycker på terapeutens färdigheter att få patienten att våga uttrycka sin kritik, 

det vill säga aktivt övande.  Det kan vara så att utfallsmåttet ORS därför är än viktigare för 

denna åldersgrupp, främst då dessa mätinstrument direkt är sammanläkande med varandra. 

Studien hade möjligen fått en annan spridning på SRS om vi valt samtal 1, 2 och exempelvis 

samtal 5 (istället för 3), med risk för ett visst bortfall.  

 

Slutsatser 

Denna studie kan inte på något tydligt sätt visa på något samband mellan KIMS skattningar och 

ett högre medelvärde på SRS. Kanske studien trots det, kan väcka ett intresse att göra vidare 

undersökningar på svenska terapeuter. Kanske skulle den kunna bidra till ett ökat intresset för 

hur graden av medveten närvaro påverkar allians under svenska förutsättningar. Även om denna 

https://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/12/Handbok-f%C3%B6r-uppf%C3%B6ljning-med-hj%C3%A4lp-av-ORSSRS_webb.pdf
https://regionvasterbotten.se/wp-content/uploads/2014/12/Handbok-f%C3%B6r-uppf%C3%B6ljning-med-hj%C3%A4lp-av-ORSSRS_webb.pdf
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studie statistiskt sett inte visar på ett samband mellan medveten närvaro och allians, ser man att 

det för denna grupp är höga skattningar generellt, vilket är ett observandum som belyser de 

medverkande terapeuterna och kanske kan öka intresset att undersöka en större population. 

Genom att även ta med utfallsmått kanske en liknande studie såsom denna, med terapeuter som 

skattar högt på KIMS och får höga patientskattningar på SRS faktiskt kan påvisa ett samband. 

 

Studien visar att vi undersökt en verksamhet som har terapeuter med hög medveten närvaro och 

patienter med höga alliansskattningar. För den aktuella verksamheten kan den observerade 

takeffekten på SRS vara en indikation på att de skulle vara hjälpta av ett skattningsverktyg som 

hjälper dem att differentiera än mer i de aktuella frågorna. Om verksamhetens syfte med SRS 

bland annat är att öka alliansskapande färdigheter hos terapeuten, kan även andra variabler 

behöva tillkomma för att terapeuterna ska få guidning i vilka färdigheter var och en behöver 

utveckla vidare. De för studien medverkande terapeuterna behöver kanske större utmaningar än 

de har i dagsläget. För även då de alliansskapande färdigheterna är höga behöver förmågorna 

medvetandegöras för att minska risken att terapeuten själv blir ett hinder i terapin. Det beskrivs 

som en väsentlig kunskap att jobba med och utveckla vidare (Davis et al., 2015). 

 

Utifrån det som denna studie faktiskt ser korrelerar, “agera med medvetenhet” på samtal 

nummer två, kan resultatet hjälpa till att skapa riktning för framtida undersökningar. Första 

samtalet är ett sätt att starta upp, problemformulera och se över svårigheternas karaktär. På 

samtal nummer två kan “agera med medvetenhet” hos terapeuten, bli en prediktor på hur 

patienten känner sig bemött. Det finns forskning som visar på en kritisk gräns efter tredje 

besöket för att skapa av allians. Om terapeuter inte lyckas med det, ökar risken för avhopp och 

sämre utfall av behandling (Brown, Dreis & Nace, 1999). Kanske går det att påvisa att det är 

extra viktigt att på samtal två få möta en aktivt deltagande och fokuserad terapeut, en terapeut 

som verkligen är där. Punkt två och tre i Safran & Kraus (2014) beskrivning av viktiga 

terapeutfärdigheter kan översättas till detta, “ett intensivt fokus på medveten närvaro i 

relationen” och “en tydlig konceptualisering av en pågående process i interaktionen mellan 

terapeut och patient”. Det kan beskrivas som att aktivt delta och fokusera (agera med 

medvetenhet) som terapeut. Terapeuten behöver skapa en relation för att kunna vidmakthålla 

den. Av denna studie skulle man i så fall kunna påtala vikten  att uppvisa det på samtal nummer 

två. Om en terapeut med högre förmåga till “Agera med medvetenhet” möter en ungdom, kan 

upplevelsen bli att terapeuten fångat det centrala, ”terapeuten är här för mig”. Det finns en 

fokuserad närvaro i mötet. Ryan, Safran, Doran & Muran (2012) nämner svårigheten för en 
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terapeut att hålla fokuserad uppmärksamhet. Kåver (2011) beskriver också vitsen med att gå 

från fritt flytande uppmärksamhet till riktad uppmärksamhet och detta menar hon kräver en 

aktiv styrning. Hon påtalar att det är en färdighet som terapeuter behöver arbeta med och att det 

krävs mycket vakenhet för att uppmärksamma tajming och intensitet för att uppfatta patientens 

både verbala och ickeverbala kommunikation. Det kan vara exempel på att agera med 

medvetenhet. 

 

Sammanfattningsvis går det nog att påstå att metoder som DBT, (Linehan, 1993a; Linehan, 

1993b) ACT, Hayes el al., 1999; 2014; Wilsson & DuFrene, 2008) och MBCT (Segal at al., 

2002) varit föregångare för ett ökat intresse för terapeutfärdigheten medveten närvaro, likväl 

som medveten närvaro som en behandlande metod. Att terapeuten fortsätter att jobba vidare 

med denna färdighet beskrivs innefatta just att ständigt medvetandegöra sina tankar, känslor 

och beteenden i syfte att bli en skickligare terapeut och att öka förmågan att lära ut. (Davis et 

al., 2015). Beteendeterapin poängterar att inför beteendens inlärningsteoretiska aspekter, är 

människors beteende styrt av konsekvenser, individen i sitt sammanhang, både här och nu och 

ur ett historiskt perspektiv (Eikeseth & Svartdahl, 2007; Hayes et al., 2014). Beteenden 

förstärks på samma grunder hos terapeuter som hos patienter.  

 

“Begreppet kognitiv beteendeterapi anger att tonvikten ligger på samspelet 

mellan individen och omgivningen, här och nu” (Öst, 2006, sid.13). 

 

 Det centrala blir då, att används och anses medveten närvaro vara en viktig ingrediens i 

terapeutisk samtalsbehandling, blir färdigheten därmed även viktig hos terapeuter. För det som 

är botten i dig är också botten i mig, för att parafrasera ett citat av Ekelöf.  
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Bilaga 1 Hexaflex-verktyget 

     Nuet 

 

                  

              Jag 

 

 

Kopiering tillåten. 
Ur ACT i teori och tillämpning – vägen till psykologisk flexibilitet av Steven C. Hayes, Kirk D. Strosahl och Kelly G. Wilson (Natur & Kultur, 2014). 

© 2012 The Guilford Press, A Division of Guilford Publications, Inc. Acceptance and commitment therapy: the process and practice of mindful change 2nd ed. 
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Bilaga 2 KIMS 
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Bilaga 3 SRS (Session Rate Scale) 
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Bilaga 4  

    Hej! 

Vi som gör denna studie heter Susanne Lindberg och Ylva Varmin och är studenter vid 

psykoterapeutprogrammet, med inriktning KBT på Umeå Universitet. Vi samlar in data 

som en del i vår 15-poängsuppsats. 

Vi vill i vår uppsats undersöka om terapeuters grad av medveten närvara korrelerar med 

patienters upplevelse av allians vid första, andra och tredje samtalet. 

Vi hoppas få möjlighet att ta del av erat befintliga datamaterial  (SRS) från patienter under 

perioden 2015-01-01 till och med 2015-12-31 (första, andra och tredje samtalet) och även 

att ni genom självskattningsformuläret KIMS beskriver er egen upplevelse av medveten 

närvarvardagen.  Enkäten innehåller 39 frågor. Svara ärligt och så noga som du kan. 

Efter ifyllandet av KIMS önskar vi få era SRS-data tillsammans med KIMS i medföljande 

mapp, för att på så sätt säkerställa anonymitet samtidigt som det blir möjligt för oss att 

följa kopplingen mellan SRS och KIMS från individ till individ. 

Vi följer vetenskapsrådets etiska riktlinjer, vilket betyder att ditt deltagande är helt frivilligt 

och du kan avstå från att delta utan vidare motivering. Datamaterialet från SRS och KIMS 

kommer att hanteras anonymt och vi tar extra hänsyn till att ni är en liten arbetsgrupp och 

har därför valt att inte ta med vanliga bakgrundsvariabler såsom tex kön, ålder, år i yrket 

osv. Vi kommer inte heller att nämna vilken specifik Ungdomshälsa vi tagit materialet 

ifrån. Efter att studien är avslutad kommer enkätmaterialet att förstöras.  

Vår förhoppning är att du tar dig tid att svara på denna enkät och vi är mycket tacksamma 

för din medverkan. 

Om du har några frågor angående studien kan du kontakta oss på nedanstående mail och 

telefonnummer. 

Vänligen;   

Susanne Lindberg                                                                               Ylva Varmin 

076-849 19 77                                                                                     070-615 20 60 

Susanne.sjoravagen@gmail.com                                                        ylva.varmin@telia.com 


