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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Störst hot för folkhälsan är sjukdom orsakad av ohälsosamma levnadsvanor. 

Här finns hjärt- och kärlproblematik, olika sorters cancer, fetma, diabetes, stroke och psykisk 

ohälsa. Levnadsvanor innefattar bruk av alkohol, tobak, droger, fysisk aktivitet och kost och 

har stor relevans för upplevd hälsa. Ett teoretiskt perspektiv som kan kopplas till detta är 

Prochaska och diClementes transteoretiska modell (TTM) för beteendeförändring. 

Mindfulness är ett förhållningssätt där accepterande, värderingsfri attityd och ökad 

medvetenhet till tankar och känslor är utmärkande drag. Mindfulness beskrivs minska stress. 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur mindfulness ur ett instruktörs- och 

användarperspektiv upplevs som ett redskap i arbetet med beteendeförändringar gällande 

levnadsvanor för att främja hälsa. Metod: En kvalitativ studie av semistrukturerade 

intervjuer med bekvämlighetsurval och snöbollsurval av sju personer med utbildning i och 

erfarenhet av mindfulness. Resultatet har analyserats med en manifest innehållsanalys. 

Resultat: Mindfulness beskrivs som ett effektivt redskap vid behandling av långvarig 

smärta, utmattningsdepression och som ett komplement vid behandling av olika 

cancersjukdomar. Upplevd inverkan vid beteendeförändring är minskad stresskänsla, begär, 

beroende och ökad känsla av självtillit och självkontroll. Slutsats: Regelbunden 

mindfulnessutövning kan bidra till förändring av ohälsosamt beteendemönster genom 

minskad stress och ökat medvetande om befintligt beteende. Mer forskning behövs om 
mindfulness för mer vetenskaplig evidens. 
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ABSTRACT 

 

Background: The greatest threat to public health is disease caused by unhealthy living 

habits, including cardiovascular problems, several types of cancer, obesity, diabetes, stroke 

and mental illness. Use of alcohol, tobacco, drugs, physical activity and certain diets are 

associated with perceived health. Theoretical perspective connected to living habits in this 

work is the trans-theoretical model (TTM) consisting of Stages of Change. Mindfulness is an 

approach in which acceptance, value-free attitude and awareness to thoughts and feelings are 

characteristic. Mindfulness is described to reduce stress. Objective: The aim of this study is 

to examine how mindfulness from an instructor or user perspective is perceived as a tool in 

the process of behaviour change current living habits to promote health. Methods: A 

qualitative study of semi-structured interviews with a convenience- and snowball sample of 

seven people with training and experience of mindfulness. The results were analyzed with a 

manifest content analysis. Results: Mindfulness is described as an effective tool in 

treatment of chronic pain, depression, and as an adjunct in treatment of various cancers. 

Perceived impact on behavioral change is reduced sense of stress, craving, dependence and 

increased sense of self-reliance and self-control. Conclusion: Regular mindfulness training 

may help change the unhealthy behaviour patterns through reduced stress and increased 

awareness of existing behaviour. More research about mindfulness is needed to strengthen 
evidence. 
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1 INTRODUKTION  

 

Sjukdom orsakad av ohälsosamma levnadsvanor är ett stort hot för folkhälsan (World Health 

Organisation, 2014). Orsaker till stor sjukdomsbörda är hjärt- och kärlproblematik, fetma, 

diabetes, stroke och psykisk ohälsa. Ojämlikhet i hälsa påvisas då ohälsa skiljer mellan 

socioekonomiska grupper. Med lägre utbildningsnivå och inkomst följer missbruk och 

psykisk ohälsa. Missbruk och psykisk ohälsa genererar ofta destruktivt beteende i form av 

ohälsosamma levnadsvanor. En livsstilsförändring kan modifiera ett ohälsosamt beteende. 

Ohälsosam livsstil börjar ofta tidigt i livet och vidmakthålls med påverkan från inre och yttre 

faktorer. Upplevelse av egenmakt och kontroll i samband med förändring kan öka 
möjligheter att förändringen lyckas och består.  

Mindfulness är en form av fokuserad uppmärksamhet på en individs egen mentala aktivitet i 

stunden just nu. Mindfulness har sitt ursprung i buddhismen och har på senare tid lyfts ur 

det religiösa perspektivet och blivit en del av kognitiv terapi och kan leda till att minska 

stressupplevelse i förändringsprocesser och stärka individers självkänsla och öka tron på den 

egna kapaciteten, empowerment, att öka sitt välbefinnande och sin upplevda hälsa. 

Behandlingsmetoder kring olika missbruk och kring psykisk ohälsa börjar införliva 

mindfulness som komponent. Istället för att ersätta ett beroende eller en känsla med något så 

jobbar man med att acceptera och att inte värdera en känsla eller tanke. Det gäller att ändra 

förhållningssätt till en känsla eller tanke. Ett ändrat förhållningssätt till känslor och tankar 

kan utgöra en möjlighet till livsstilsförändring. Författarens motiv till valt ämne är intresse av 

mindfulness och hur tanken kan styra kroppen både fysiskt och psykiskt. I yrket som 

hälsocoach används MI, motiverande samtal och i befattning som hälsokoordinator i 

primärvården på en vårdcentral möter författaren ett stort antal människor i behov av att 

ändra sina levnadsvanor. Effektiva metoder med växande stöd i vetenskaplig evidens för att 

förändra en ohälsosam livsstil finns, men metoder bör utvecklas då sjukdomsbördan till följd 

av ohälsosamma levnadsvanor fortfarande enligt statistik utgör ett betydande hot mot ökad 

folkhälsa och jämlikhet i hälsa i världen. En effektiv metod enligt forskning är nämnda MI, 

motiverande samtal. Kan mindfulness vara ett redskap att använda i hälsofrämjande arbete 
gällande levnadsvanor?  
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2 BAKGRUND  

2.1 Levnadsvanor, livsstil och livsfilosofi 
 

Ohälsosamma levnadsvanor är en betydande bakomliggande orsak och riskfaktor till 

sjukdomar som stroke, diabetes, fetma och hjärt-kärlproblematik, tillstånd också refererade 

till som livsstilssjukdomar (World Health Organisation, 2014). World Health Organization 

(2014) omtalar i sin statusrapport om läget gällande icke-överförbara sjukdomar fyra 

metabola riskfaktorer, Dessa är högt blodtryck, högt kolesterol, högt blodsocker, övervikt och 

fetma, och. Även psykisk ohälsa nämns som konsekvens av ohälsosamma levnadsvanor 

(World Health Organisation (WHO), 2016). Enligt WHO (2016) orsakar enbart kroniska 

sjukdomar så som diabetes, stroke, hjärt- kärlproblematik och sjukdomar i luftvägar och 

lungor runt 60 procent av alla dödsfall i världen. Levnadsvanor bestäms i stort av vilken 

inställning, kunskap och uppfattning en individ har om levnadsvanors betydelse för hälsa 

(Västra Götalandsregionen, 2010). Levnadsvanor innefattar bruk av alkohol, tobak, droger, 

mått av fysisk aktivitet och förhållande till mat och har stor relevans för upplevd hälsa. 

Livsvillkor är det som styrs av inkomst, boende, utbildning, yrke och samhällsklass (Västra 

Götalandsregionen, 2010). 

Livsfilosofi är ett begrepp där en individs erfarenheter, kunskaper, och egen upplevd självbild 

samlas. Livsfilosofin skapas genom samspel med omgivande miljö och interaktion med andra 

individer. Livsfilosofin har betydelse för en individs förmåga att hantera livets alla skeenden 

och vilken livsstil som anammas. En individs livsstil formas av värderingar, beteenden, 

tankar kring vad som upplevs önskvärt och trivsamt i livet. En individs levnadsvanor och 

livsvillkor formar livsstilen (Winroth & Rydqvist, 2008).  Vår livsstil och vår livsfilosofi har 
ett klart samband med våra livsvillkor och levnadsvanor. 

2.2 Hälsoperspektiv 
 

World Health Organisations konstitution från april 1948 uttrycker att hälsa är ”ett tillstånd 

av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast liktydigt med 
frånvaron av sjukdom och funktionsnedsättning” (World Health Organisation, 1948, s 1). 

 



3 

 

 

Hälsoperspektivet har utvecklats från att enbart definieras enligt biomedicinsk syn som 

frånvaro av sjukdom till att se hälsa ur ett salutogent perspektiv. Salutogent betyder att se till 

vad som främjar hälsa det vill säga håller människor friska istället för enbart ha ett patogent 

synsätt, som innebär att man studerar vad som orsakar ohälsa, sjukdom och vad som kan 

förhindra sjukdom (Pellmer & Wramner, 2007). Det är en betydande skillnad mellan en 

riskfaktor, det vill säga något som kan bidra till ohälsa, och en friskfaktor, något som kan 
bidra till ökad upplevelse av hälsa (Winroth & Rydqvist, 2008).  

Hälsa beskrivs som en resurs för individ och samhälle och en nödvändig förutsättning för 

mänskligt liv och social utveckling. Hälsa är en process som skapas i rörelse och i relation 

mellan individ, omgivning och samhälle. Hälsoperspektivet har sedan 1900-talet vidgats till 

att bli mer holistiskt. Det betyder att fokus har utvecklats till att utöver den medicinska, 

fysiska aspekten även innefatta psykiska, sociala och existentiella perspektiv på hur hälsa kan 
skapas (Pellmer & Wramner, 2007).  

2.3 Ojämlikheter i folkhälsa  
 

Folkhälsa är ett begrepp som omfattar hälsoperspektivet mer övergripande inom ett område 

eller en population. Inom folkhälsan beskrivs riskfaktorer för ohälsa, befintliga skillnader i 

hälsa och ohälsa påvisas och friskfaktorer och skyddsfaktorer för att kunna uppnå och 

bibehålla hälsa lyfts fram (World Health Organisation, 1998a). WHOs (2014) statusrapport 

angående läget globalt gällande folkhälsan redogör att den största sjukdomsbördan till följd 

av ohälsosamma levnadsvanor finns i låg- och medel-inkomstländer. Ojämlikheten i hälsa 

världen över är något som är ytterst relevant att arbeta med när det gäller arbete med 

folkhälsa. I rapporten är flera mål satta av World Health Organisations medlemsländer för 

att minska ojämlikhet i hälsa. Ett mål är att arbeta med att bekämpa ohälsosamma 
levnadsvanor.  

Dahlgren och Whitehead (1991) beskriver hur ojämlikheten i hälsa mellan olika grupper 

eskalerar och hur bekämpning bör ske. För att minska ojämlikheterna bör insatser göras på 

global, nationell och lokal nivå genom utformande av en policy som tar hänsyn till alla de 

bestämningsfaktorer som visar sig bidra till störst ohälsa. Hälsans bestämningsfaktorer styr 

hälsan och faktorer består av individens egenskaper tillägnade genom arv och miljö samt det 
omgivande samhällets struktur och funktion (Pellmer & Wramner, 2007).       
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I figur 1 visualiseras hälsans bestämningsfaktorer utifrån individ och grupp och levnadsvanor 
förekommer som en väsentlig faktor. 

 

Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer omarbetad efter Dahlgren & Whitehead (1993). 

2.4 Folkhälsa och levnadsvanor 
 

Information från World Health Organisation (2014) redovisar att flera länders folkhälsa 

förbättrats betydligt efter hälsofrämjande interventioner gällande bättre matvanor, minskad 

tobaksrökning och ökad fysisk aktivitet. 

 

I Sverige visar rapporten Öppna Jämförelser om folkhälsa från Socialstyrelsen (2014) hur 

levnadsvanor ligger högst upp i ohälsostatistiken kring folkhälsa. Medellivslängden i Sverige 

ökar, eftersom sjukdom inte i samma utsträckning leder till för tidig död. Forskning saknas 

även om hur stor ohälsa som beror på att någon har fler än en ohälsosam levnadsvana, därför 

är ohälsa orsakad av levnadsvanor betydligt större än de siffror som återges globalt och 

nationellt. Psykisk ohälsa nämns inte tillsammans med levnadsvanor, men har betydande 

orsak till ohälsa både enskilt och ofta förekommande i samband med ohälsosamma 
levnadsvanor (Holm-Ivarsson, 2014). 
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2.5 Folkhälsoarbete och levnadsvanor 
 

Folkhälsoarbete definieras som systematiska, planerade insatser för att främja hälsa och 

förebygga sjukdom och det tar hänsyn till de bestämningsfaktorer som påverkar hälsan.  

Meningen med arbetet är att utöva inflytande på förhållanden i samhället och då också 

individens livsvillkor och levnadsvanor. Insatserna kan ske både på individ-, grupp- och 

samhällsnivå. Folkhälsoarbete består bland annat av hälsofrämjande arbete och 

sjukdomsförebyggande arbete. Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor 

möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och förbättra den, World Health Organisation ur 

Ottawa Charter från 1986. Hälsofrämjande arbete syftar även till att minska ojämlikhet i 

hälsa. Sjukdomsförebyggande arbete syftar till att förhindra att ohälsa uppstår genom att 

identifiera riskfaktorer och avlägsna dessa (Winroth & Rydqvist, 2008). Ett effektivt 

folkhälsoarbete utgår från sju hälsofrämjande principer (World Health Organisation, 1998b). 

Delaktighet, att alla inblandade i en process ska delta. Helhetssyn, att hälsan ses ur holistiskt 

perspektiv. Ett jämlikt och rättvist perspektiv ska upprätthållas i arbetets alla processer. Alla 

delaktiga ska arbeta tvärsektoriellt och använda flera olika strategier för att nå resultat. 

Arbetet ska vara välgrundat i evidens och leda till hållbara lösningar. Empowerment, att 

stärka motivation och egen upplevelse av förmåga för både individ och grupp att hantera sin 
livssituation till ökad hälsa står i fokus. 

I Sverige styrs folkhälsoarbetet av en nationell folkhälsopolitik utifrån ett övergripande 

folkhälsomål som är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för 

hela befolkningen. Elva målområden definierar de områden kring vilka folkhälsoarbetet 

fokuseras. Att arbeta med individuella livsstilsfaktorer så som ohälsosamma levnadsvanor i 

form av matvanor, fysisk, aktivitet, alkohol och tobak lyfts i ett flertal av målen 

(Socialdepartementet, 2008). Befolkningens hälsoutveckling är relevant för hur ett samhälle 

utvecklas. Allt från individens levnadsvanor till hur samhället är strukturellt utformat med 

hjälp av lagar, regler, rättigheter och skyldigheter påverkar folkhälsan 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). 
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2.6  Hälsofrämjande arbete kring beteendeförändring och 
levnadsvanor 

 

Beteendeförändringar kring levnadsvanor kan öka upplevelse av hälsa. För att ändra ett 

destruktivt beteende gällande levnadsvana krävs ofta en förändring av beteende och livsstil. 

En persons upplevelse av egenmakt och kontroll i samband med förändringen kan öka 

möjligheterna till att förändringen lyckas (Naidoo & Wills, 2007). Beteendeförändring 

beskrivs av Faskunger (2001) som en förändring med mål att uppnå bättre hälsa. Det ses bäst 

som en stegvis rörelse från ohälsosamma vanor till mer hälsosamma vanor. En studie gjord 

Zimmerman, Olsen och Bosworth (2000) visar på att för att en beteendeförändring ska ha 

positiv utgång så bör man också förstå vilket stadie i förändring klienten/patienten befinner 

sig i för att kunna anpassa bemötande och behandling efter just individens läge i 

förändringsprocessen. Zimmerman, Olsen och Bosworth (2000) tar även upp hur man i 

samband med förändrings-processen kan avhjälpa problem som kan uppstå såsom brist på 
motivation till att göra en förändring och hur man kan skapa och/eller öka motivation. 

Att hjälpa och stödja klienter/patienter att förändra ett ohälsosamt beteende i form av 

rökning, ätstörningar och överkonsumtion av alkohol bedöms i en artikel av Allen (2014) att 

vara primärt i ett hälsofrämjande arbete. Att en levnadsvana som vidmakthålls oftast skapas i 

unga år framhålls i en artikel av Tingen et al. (2006). Tidiga insatser i arbetet med att bryta 
ett beteende av ohälsosamma levnadsvanor är därför av yttersta vikt.  

Angelöw (1999) förklarar att förändringar, både positiva och negativa, innebär stresskänsla. 

Lindgren (2014) förklarar stress som reaktioner i kroppen vid fysiska och psykiska 

påfrestningar så som olika upplevda krav. Våra förfäder använde samma reaktioner vid 

hotfulla situationer som krävde kamp eller flykt. Reaktionerna är oftast inte ändamålsenliga i 

nutid, utan leder till ohälsa. En studie av Luberto et al. (2014) beskriver hög stressnivå som 

en bidragande orsak till svårigheter att sluta röka, att bryta ett destruktivt beteende. Att 

sänka stresskänsla beskrivs vara ett steg mot en lyckad beteendeförändring, här i form av 

rökavvänjning. Lisspers och Öhman (1996) beskriver att ett problem med att lyckas med en 

beteendeförändring är att det ofta är en process som tar tid och vid få direkta positiva 
upplevelser är det lätt att förändringen inte fullföljs. 

Metoder som rekommenderas i arbetet med beteendeförändring kring levnadsvanor 

redovisas i ”Bästa Listan” utgiven av Karolinska institutets folkhälsoakademi (2011) och i de 
nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder (Socialstyrelsen, 2011).  
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I fråga om fysisk aktivitet förekommer FaR (fysisk aktivitet på recept) som metod, en skriftlig 

ordination på fysisk aktivitet, och i fråga om även de övriga levnadsvanorna beskrivs den 

mest effektiva metoden i arbetet med alla ohälsosamma levnadsvanor vara en kombination 

av läkemedel och motiverande samtal, (MI), (Socialstyrelsen, 2011). Motiverande samtal är 

en samtalsteknik som syftar till att stärka individens egen förmåga att hitta möjligheter och 

resurser i processen att genomföra en beteendeförändring för att främja sin hälsa (Barth & 

Näsholm, 2006). MI beskrivs i propositionen om förnyad folkhälsopolitik 

(Socialdepartementet, 2008) inte riktigt ännu ha tillräcklig vetenskaplig evidens som metod, 

men studier som gjorts pekar på positiva resultat för metoden. En metaanalys av Lundahl, 

Kunz, Brownell, Tollefson & Burk (2010) stöder att mer vetenskaplig evidens behövs. Studien 

visar också på att motiverande samtal som metod upplevs vara effektiv i arbetet med 

levnadsvanor och stöder en övergång från ett mer rådgivande förhållningssätt till ett mer 

respektfullt förhållningssätt i arbetet med hälsosamma levnadsvanor. Motiverande samtal 

som metod beskrivs av Miller (2004) till sin nackdel vara svår att lära in för användare. Hur 

effektiv metoden är i arbetet med beteendeförändringar beror mycket på hur skicklig 
användaren är på MI och hur redo och villig klienten är till förändring. 

2.7 Transteoretiska modellen - Stages of Change 
 

Det teoretiska perspektiv utifrån vilket den här studien utgår är Prochaska och diClementes 

transteoretiska modell, i fortsättningen benämnd som TTM. Modellen består av 

förändringssteg kallade ”Stages of Change” (SOC). Modellen utvecklades som reaktion på en 

utveckling där många befintliga psykoterapiformer skapade förvirring. Prochaska och 

diClemente ville samla de mest effektiva metoderna och utvecklade den transteoretiska 

modellen, TTM (Prochaska & diClemente, 1982). Förståelse för och kunskap om vid vilka 

förhållanden en beteendeförändring lättast kan ske är relevant för att kunna utveckla 

metoder där ohälsosamma beteenden kan förändras och beroenden av substanser som 
nikotin, alkohol och droger kan brytas (Prochaska, diClemente & Norcross, 1992). 

Teorin hävdar att det i en förändringsprocess finns olika stadier där det i varje stadie finns 

olika sätt att bemöta det som önskas förändras. Mål i varje stadie är att flytta sig till nästa 

stadie. En avgörande del i TTM är att förändringsprocessen inte ses som en linjär händelse 

utan är uppbyggd av olika ingående stadier som inte behöver följa på varandra, men de ingår 

alla i en förändringsprocess. Modellen är cyklisk (Faskunger, 2001). Fem olika 
förändringssteg, ”Stages of Change” (figur 2) beskrivs i TTM och är som följer: 
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• Före begrundande, inte beredd – Precontemplation - förnekande. Motivationen är 

låg till förändring. Medvetenhet om eventuellt problem finns inte. Fler nackdelar än 

fördelar ses med en förändring. 

• Begrundandestadiet – Contemplation, Ambivalens - Insikt om att förändring behövs 

finns, problemet accepteras, osäkerhet, fördelar och nackdelar med förändring 

övervägs.  

• Förberedelse – beredd att göra förändring och denna börjar planeras och förväntas 

att ske inom sex månader. Fler fördelar än nackdelar ses med en förändring. 

Motivationen att förändra är hög.  

• Handling – Förändring är påbörjad, motivationen är hög. Det nya beteendet, den nya 

vanan ska etableras. Fokus ligger på att förhindra återfall.  

• Vidmakthållande – Här fokuserar man på att bibehålla det nya beteendet, den nya 

vanan. Fokus ligger på att förhindra återfall. Återfall kan inträffa i alla olika stadier i 

förändringsprocessen (figur 2) och är inget eget stadie (Prochaska, diClemente 1982). 

 

 

 

Figur 2. förändringsprocessen enligt Prochaska & diClemente (1982) 

 

 

Att se förändring som en process med stadier som Stages of Change är något som ett MI-

samtal utgår ifrån och TTM beskrivs av Folkhälsomyndigheten (2015) som applicerbar på 

processen när det gäller beteendeförändring för att främja hälsa, ofta i fråga om 
levnadsvanor.  
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Att hjälpa och stödja klienter/patienter att förändra ett ohälsosamt beteende i form av 

rökning, ätstörningar och överkonsumtion av alkohol bedöms i en artikel av Allen (2014) att 

vara primärt i ett hälsofrämjande arbete. I artikeln beskrivs den transteoretiska modellen 

som vanligt förekommande i arbetet med beteendeförändringar. Relevant i en lyckad 

förändring är att möta individen som behöver förändringen utifrån vilken stadie i processen 

individen bedöms befinna sig på och härigenom möjliggöra individens egna beslut om 

hälsosamma val. En ökad grad av medvetenhet om att ett beteende bör förändras och att öka 

motivation att förändra ett beteende är faktorer som beskrivs föra en förändringsprocess 
framåt i de stadier (Stages of Change), som TTM består av (Allen, 2014).  

2.8 Mindfulness  
 

Mindfulness är en livsfilosofi med ursprung i österländsk zenbuddhism. Mindfulness, är en 

form av fokuserad uppmärksamhet på en individs egen mentala aktivitet och ett förhållnings-

sätt med kärnvärden som att bli medveten om ögonblicket här och nu, att lära sig observera 

sig själv, acceptera sina tankar, känslor och sin omgivning utan att döma eller värdera 

situationen (Kabat-Zinn, 2005). Att utöva mindfulness är en metod för att ändra 

förhållningssätt till befintliga tankar och känslor i syfte att öka medvetenhet om autopilot 

gällande tankar, känslor och beteenden, inlärda vanor och erfarenheter som formar oss. 

Tankar, känslor och handlingar styrs ofta av dåtid eller framtid. Enligt Kabat-Zinn (2005)  

handlar det om att känna tillit till sig själv och att släppa kamp och förväntan, vara mer 

nyfiken precis som om allt upplevs på nytt, här och nu. Jon Kabat-Zinn är en förgrundsfigur 

globalt inom mindfulness och tillika amerikansk forskare och han beskriver hur mindfulness 

handlar om att bli mer medveten om sitt beteende, sina förutsättningar och att öka sin egen 
självkontroll (Kabat-Zinn, 2005).   

Att fokusera på sin egen andning är en central företeelse i mindfulnessövningar (Schenström, 

2007).  Mindfulness beskrivs som en form av stresshantering och det speciella 

förhållningssättet har visat sig minska besvär hos personer med olika kroniska sjukdomar 

och även depression. Mindfulness förklaras kunna öka möjligheten till att kunna hantera ett 

tillstånd av upplevd ohälsa och att se sina egna möjligheter till bättre hälsa (Morrison & 

Bennett, 2012). Åsa Nilsonne, Professor i medicinsk psykologi och psykiatriker, vid 

Karolinska Universitetssjukhuset, beskriver mindfulness förhållningssätt som en livsfilosofi 

med grund i respekt och tolerans. Mindfulness beskrivs kunna appliceras vid svårigheter i 

livet så som i relationer, vid sjukdomstillstånd och generellt i förhållande till tankar och 
känslor (Nilsonne, 2004). 
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Mindfulness upplevs förbättra förmåga att fokusera, minska stresskänsla, ångest och oro. 

Inre lugn upplevs öka och därmed förmåga att bättre hantera och stabilisera känslor. 

Mindfulness förekommer som inslag vid behandling av cancer, ätstörningar, generaliserad 

ångest, långvarig smärta. På senare tid har västerländska specialister inom mental hälsa 

hävdat att mindfulness kan gynna människor som lider av olika psykiska störningar och 

problem utan att dessa behöver helt tillägna sig zenbuddhism som religion. Mindfulness kan 

tas ur sitt religiösa sammanhang och ses som en enskild komponent. Mindfulness 

förekommer som komponent i befintliga behandlingsformer som mindfulnessbaserad 

stressreduktion (MBSR), mindfulnessbaserad kognitiv beteendeterapi (MKBT) och 

mindfulnessbaserad återfallsprevention (MBRP). En terapiform där mindfulness ingår 

grundpelare är ACT, acceptance and commitment therapy. I ACT läggs fokus på att ändra 

förhållningssätt till tankar medan KBT, kognitiv beteendeterapi handlar om att granska 
tankars rimlighet (Baer 2006). 

En studie om rökning av Elwafi et al. (2013) visar att mindfulness bidrar till att hantera 

beroende och begär av nikotin på andra sätt än med substitut. Förhållningssätt till 

stresskänsla skapad av abstinens förändras då mindfulness bidrar till att minska känslan av 

stress och bidrar med acceptans att inte behöva reagera på känslan med att tillföra kroppen 

till exempel nikotin i detta fall. Hur man med mindfulness kan undvika och motarbeta 

återfall i en förändringsprocess beskrivs i en studie av Witkewitz et al. (2013). Även en 

review-artikel av Penberthy et al. (2013) beskriver hur mindfulness effektivt kan användas 

för att förhindra återfall gällande alkoholmissbruk. Det handlar inte om att ändra tankar hos 

en individ utan om att ändra förhållningssätt till tankarna enligt kärnvärden i mindfulness. 

En studie av Stillman (2014) lyfter en negativ effekt till skillnad mot de tidigare nämnda 

positiva sidorna av mindfulness. Människan har två inlärningssystem, den implicita och den 

explicita. Utövande av mindfulness kan försämra implicit, omedveten, inlärning av vanor och 

beteenden såsom språk och sociala koder i samspel med omgivningen. Mindfulness positiva 

effekter visar sig gällande det vi tränar in avsiktligt, medvetet, den explicita inlärningen. 

Studien lyfter behov av ytterligare forskning på mindfulness effekter på människans 

kognitiva förmåga.  

 

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2015) skriver i en kommentar 

att mindfulness kan lindra vid tillstånd av ohälsa så som vid smärta, ångest och depression. 

SBU framhäver också att det inte finns tillräckligt med studier för att visa på bättre effekt än 

vid KBT- behandling. Negativa effekter av mindfulness har inte specifikt undersökts, ej heller 
har de iakttagits då mindfulness påverkan på till exempel stress studerats (SBU, 2015).  
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En svensk litteraturstudie av Schuckher & Nilsson (2011) beskriver att det vetenskapliga 

underlaget för mindfulnessbaserad behandling vid stress, depression och ångest är 
bristfälligt. 

 

2.9 Problemformulering 
 

Evidensbaserade metoder för arbete med ohälsosamma levnadsvanor finns och fortfarande 

är ohälsa orsakad av dåliga levnadsvanor mycket omfattande. Utveckling av ytterligare 

metoder och ökad evidens för dessa behövs, liksom mer forskning om vad som kan utgöra 

funktionella redskap för hållbara beteendeförändringar gällande ohälsosamma levnadsvanor. 

Detta för att främja för folkhälsan och för att minska ojämlikhet i hälsa. 

 

3 SYFTE 

Studiens syfte är att undersöka hur mindfulness ur ett instruktörs- och användarperspektiv 

upplevs som ett redskap i arbetet, nu och i framtiden, med beteendeförändringar gällande 

levnadsvanor för att främja hälsa.  

3.1 Frågeställningar 

 

Hur upplevs mindfulness som redskap, ur ett instruktörs- och användarperspektiv? 

Hur upplevs mindfulness, som redskap i arbetet kring beteendeförändringar gällande 

levnadsvanor, ur ett instruktörs- och användarperspektiv? 

Hur upplevs framtidsutsikterna för mindfulness som redskap, ur ett instruktörs- och 
användarperspektiv? 
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4 METOD 

Studien genomfördes med en kvalitativ studiedesign vilken innefattat semistrukturerade 

intervjuer. Intervjupersonerna valdes ut enligt principerna för ett bekvämlighetsurval och 

även ett påföljande snöbollsurval. Resultatet har analyserats med en manifest innehålls-

analys. 

4.1 Studiedesign 
 

Den kvalitativa ansatsen valdes på grund av intresset att undersöka hur intervjupersonerna 

upplever fenomenet mindfulness, och dess möjligheter som redskap inom arbetet med 

beteendeförändringar för att främja hälsa gällande levnadsvanor. En kvalitativ 

forskningsmetod användes då målet var att förvärva kunskap om den intervjuades 

upplevelser av sina erfarenheter, sin omvärld och sin relation till den. Intervjuer ger här mer 

möjligheter enligt Kvale (1997).  Kvalitativa metoder lägger fokus på att förstå det unika i ett 

sammanhang. Att göra något förståeligt är mer relevant än att förklara något så som mer är 
fokus i kvantitativa metoder (Olsson & Sörenssen, 2011).  

En kvalitativ forskningsstrategi beskrivs även enligt Bryman (2002) som ett mer tolkande 

synsätt, ett synsätt som är en spegling av den sociala verkligheten och där vikten läggs vid 

hur individer subjektivt tolkar och uppfattar sin verklighet. Detta till skillnad från en 
kvantitativ studiedesign där uppfattningen om en mer objektiv syn spelar huvudrollen.  

Patel och Davidsson (2011) skiljer på kvantitativ analys, med statistik som underlag, och 

kvalitativt inriktad forskning som innehåller mer textanalys. Eftersom underlaget för 

resultaten i den här studien bygger på analyser av intervjuer så är en kvalitativa ansats mest 
lämpad. 

4.2 Urval  
 

Deltagare till intervjustudien togs fram i ett bekvämlighetsurval och i ett kompletterande 

snöbollsurval. Ett bekvämlighetsurval kännetecknas av att intervjuobjekten väljs utifrån 

personer som finns tillgängliga och bedöms relevanta med hänseende till studiens syfte och 
frågeställningar (Bryman, 2002). 
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Bekvämlighetsurval gjordes genom att muntligen fråga personer som arbetar på en 

vårdcentral, en hälsomottagning och som tidigare arbetat på arbetsförmedlingen i en 

kommun i mälardalsregionen om de var intresserade att delta i intervjustudien. Alla 

tillfrågade personer har ett privat intresse av mindfulness och använder det även i sin 

yrkesutövning. De arbetar inom vården, både inom offentlig och privat sektor och 

förekommer i coachingrelaterade sammanhang så som på arbetsförmedlingen och inom så 

kallad livscoaching. Alla deltagare valdes då de fanns tillgängliga och bedömdes relevanta 

avseende studiens syfte och frågeställningar, med inriktning på mindfulness i ett användar- 
och instruktörsperspektiv.  

Alla tillfrågade tackade ja vid muntlig förfrågan och förfrågan följdes sedan upp genom att 

frågan om deltagande ställdes igen per mail, med önskan om skriftligt svar. Skriftliga svar om 

deltagande erhölls och då genererades en bekräftelse på att de ville delta. Totalt antal 
deltagare ur bekvämlighetsurval var sex stycken.  

Två av de sex ursprungligt tillfrågade intervjupersonerna gav rekommendation om ytterligare 

fyra personer som blev föremål för ett snöbollsurval. Kontaktinformation till nya förslag på 

intervjudeltagare erhölls av dem som föreslog dem. Ett snöbollsurval definieras som en 

urvalsprocess där forskaren genom rekommendationer från redan valda intervjupersoner 

kan få kontakt med ytterligare personer att intervjua. Det kallas även kedjeurval (Bryman, 

2002). I alla fyra fall skedde kontakten via mail med bifogat missivbrev (Bilaga A) och 
frågeformulär (Bilaga B). En person av de fyra i snöbollsurvalet deltog i intervjustudien.  

Sju personer bedömdes tillräckligt till en kvalitativ studie av denna omfattning. En kvalitativ 

metod fokuserar på få informationsenheter som ger omfångsrika upplysningar (Olsson & 
Sörenssen, 2011). 

Intervjupersonerna var kvinnor i åldern 35-65 år. De är och har varit yrkesverksamma som 

samtalsterapeuter, förskollärare, fysioterapeuter och aktiva inom coaching, 

rehabiliteringsarbete och fysioterapi. Två av deltagarna arbetar som coacher och delar sin 

kunskap via studieförbund då de agerar ledare för mindfulnesskurser. Hos tre av deltagarna 

finns utbildning i KBT, kognitiv beteendevetenskap, och ACT, acceptance and commitment 

therapy. Alla deltagare utövar regelbundet mindfulness i sin profession och privat, och är 
således både användare och instruktörer. 
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4.3 Datainsamling – metod 
 

Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 

innebär att det finns utrymme i intervjun för följdfrågor och att grundfrågorna inte 

nödvändigtvis behöver komma i ordning. En intervjuguide kan innehålla en lista över 

frågeställningar till intervjun. Intervjuguiden bör ej innehålla ledande frågor. En 

semistrukturerad form av intervjuguide/frågeformulär ger utrymme för dialog kring ämnet 
(Bryman, 2002).  

Intervjuer utgick från ett frågeformulär (Bilaga B). Frågeformulär/intervjuguide döptes till 

”Frågeformulär för intervju” och indelades i tre frågekategorier: Mindfulness, Mindfulness i 

livsstilsförändring, beteendeförändring och Mindfulness - framtidsutsikter. Dessa tre 

kategorier motsvarar frågeställningarna som ska svara mot syftet. Formulerade frågor 

behandlar hur intervjupersoner kommit i kontakt med mindfulness, vilken erfarenhet de har 

av mindfulness, hur de upplever mindfulness som ett redskap i samband med en livsstils-, 

beteendeförändring nu och i framtiden. En fråga behandlade även om det finns sammanhang 
där mindfulness kan vara mer eller mindre effektivt. 

Intervjuguiden/Frågeformulär skickades ut tillsammans med missivbrev till deltagare en 

vecka innan första intervjun ägde rum. Information ska vara begriplig och utgå i god tid till 

deltagare i studien (Olsson och Sörensen, 2011). För att ytterligare förtydliga studien och öka 

förståelsen för arbetets teoretiska perspektiv så skickades en beskrivning av den 
transteoretiska modellen (TTM) med. 

4.4 Datainsamling – genomförande 
 

Planerade semistrukturerade intervjuer med deltagare hölls inom en tidsrymd på två veckor i 

slutet av april 2015. Intervjudeltagare fick vara med och styra val av tid och plats för 

intervjuer. Intervjuer utgick ifrån tidigare nämnt frågeformulär (Bilaga B). Till varje intervju 

avsattes en timma för utrymme för eventuella längre samtal och för att undvika stress i 
intervjun. 

Ingen pilotstudie genomfördes på intervjun. En pilotstudie är något som kan göras för att 

testa intervjufrågor innan det egentliga urvalet av intervjupersoner intervjuas. En pilotstudie 

kan ge intervjuaren kunskap om att frågorna är rätt utformade för att få svar på det som 
eftersöks.  
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En pilotstudie kan även ge en uppfattning om tidsåtgång för intervjun utifrån format 

frågeformulär (Bryman, 2002). Beslut togs att inte göra en pilotstudie på grund av tidsbrist. 

Varje intervjutillfälle inleddes med en del där personen fick berätta om sig själv och sin 

bakgrund yrkesmässigt och om sin erfarenhet av mindfulness, medveten närvaro, både privat 

och yrkesmässigt. Detta för att hitta en avslappnande och bekväm stämning. 

Intervju ett till tre skedde vid personliga möten som tog cirka femton till tjugofem minuter 

vardera och de skedde bakom stängda dörrar på arbetsplats A. Arbetsplats A utgjordes av en 

vårdcentral där ett rum tillhörande en kurator användes efter förfrågan till verksamhetschef 

om tillåtelse. Rummet markerades under intervju med en röd lampa, vilket i det här 

sammanhanget symboliserade att rummet var upptaget. Intervjuer spelades in på en 

mobiltelefon utrustad med en diktafonapplikation. Applikationen testades flera gånger innan 

första intervjun för att säkerställa så att inspelning skedde och att ljudkvaliteten blev bra.  

 

Vid intervju fyra, som tog 50 minuter, deltog två intervjupersoner samtidigt och intervjun 

skedde på intervjupersonernas eget kontor B på arbetsplats A. Deltagare särades sedan 

noggrant på vid transkribering där de fick olika IP-nummer. Intervju nummer fem skedde på 

intervjudeltagarens arbetsplats C, en hälsomottagning, enligt överenskommelse. Intervjun 
tog fyrtiofem minuter. Samma diktafonapplikation som tidigare användes. 

Den sjätte intervjun skedde helt mail-ledes och då behövdes inte inspelningsapplikation 

användas. Mail användes då intervjuperson befann sig på annan ort och det gick inte att 

finna tid för en intervju då båda parter kunde mötas personligen eller höras via telefon. Mail 

med svar på frågor i formulär skrevs ut och lades tillsammans med övrigt transkriberat 
intervjumaterial. 

Inspelade intervjuer transkriberades löpande under de två veckor de genomfördes. 

Transkribering skedde på kvällstid i intervjuarens hemmamiljö. I utskrift döptes 

intervjupersoner till IP1, IP2, IP3, IP4, IP5, IP6 och IP7. Intervjuare benämndes med ett I. 

Vid transkribering av tillfället där två personer intervjuades samtidigt delades de noggrant 

upp i dokumentationen som IP5 och IP6. Transkribering av inspelade intervjuer skedde för 

hand i ett kollegieblock av storlek A4. Antal sidor text blev sammanlagt trettiofem. 

 

Vid varje intervjutillfälle tillfrågades deltagare om det var tillåtet att de kontaktades vid 

eventuell önskad komplettering till gjord intervju. Alla deltagare svarade ja på frågan. Ingen 
deltagare kontaktades för komplettering då det ej av intervjuaren upplevdes behövas. 
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4.5 Analys 
 

En manifest innehållsanalys utfördes av de transkriberade intervjuerna. Analys skedde enligt 

upplägg utifrån Graneheim & Lundman (2004). Manifest innebär att det som är tydligt, 

synligt beskrivs. Detta till skillnad från latent där det som sägs mellan raderna lyfts fram 

(Olsson & Sörensen, 2011). Bryman (2002) skriver att den kvalitativa innehållsanalysen 

antagligen är den vanligaste metoden för analys av dokument och att det innebär att det sker 
en sökning efter kategorier i texterna som analyseras.  

Utskriften lästes ett flertal gånger för att få en överblick av helhet och identifiera relevant 

information utifrån frågeställningar för studien. Meningsbärande enheter, relevanta för 

frågeställningarna, i form av citerade utdrag ur intervjuer togs ut. Här efter kondenserades 

dessa enheter för att ytterligare precisera det som är relevant för studien, men i kortare 

ordalag. Kondenserade enheter kodades så de lyfte resultat och placerades i underkategorier. 

Nämnda underkategorier representeras sedan av huvudkategorier i form av rubriker i 

resultatet, som också följer de frågeställningar som är ställda utifrån syftet. Stegen i 

innehållsanalysen har i just denna process inte följts rent linjärt utan arbetet har flutit fram 

och tillbaka mellan stegen som Graneheim & Lundman (2004) också beskriver är en vanlig 

arbetsgång i analysen. Vid genomförande av innehållsanalys användes olikfärgade 

överstrykningspennor för att skilja på innehåll som skulle fördelas under de olika 
kategorierna. Exempel på utförd manifest innehållsanalys visualiseras här i tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalys gjord utifrån citat för att svara mot frågeställning, det 

vill säga kategori. 

 

Meningsbärande 
enhet – citat 

 

Kondensering 

 

Kod 

 

Underkategori 

 

Kategori 

”...om man tänker lägga 
vanor, grunder så ska 
man ju egentligen köra 
det i skolan och göra 
sådana saker så att man 
får in det tidigt, det ska 
inte vara nåt konstigt 
liksom. Det är nåt som 
jag lär mig tidigt, när 
jag är ung” IP1 

 

tänker lägga vanor, 
grunder så ska man 
ju egentligen köra 
det i skolan och 
göra sådana saker 
så att man får in det 
tidigt 

 

 köra det i skolan 
och göra sådana 
saker så att man 
får in det tidigt 

 

I skolan 
Upplevelse av 
framtid för 
mindfulness 
som redskap 

 

 

”Istället för att 
visualisera bilder och 
behöva behålla positiva 
tankar så spelar det 
ingen roll vad jag 
tänker. Jag kan utföra 
det jag ska här och nu 
om jag kan förhålla mig 
till de tankar jag har. 
Man kan inte styra sina 
tankar vilket man 
försöker göra när man 
visualiserar, jag 
försöker hitta en bild 
jag ska behålla, och det 
vet vi att det går inte. Vi 
kan inte styra vad i 
tänker. Med 
mindfulness så handlar 
det ju om att jag kan 
tänka precis vad som 
helst och jag måste 
förhålla mig till det jag 
tänker och det tror jag 
elitidrottare skulle ha 
jättestor nytta av. Och i 
allaandra presterande 
yrkeskategorier” IP 6 

 

och jag måste 
förhålla mig till det 
jag tänker och det 
tror jag elitidrottare 
skulle ha jättestor 
nytta av. Och i 
allaandra 
presterande 
yrkeskategorier 

 

elitidrottare 
skulle ha 
jättestor nytta av. 
Och i allaandra 
presterande 
yrkeskategorier 

Elitidrottare, 
högpresterande 
yrkeskategorier 
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4.6 Forskningsetiska aspekter 
 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär god forskningssed att man följer vissa uppställda 

krav såsom informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav, kunskapskrav, 

skyddskrav och nyttjandekrav. Att följa nämnda krav tillhör god forskningsetik (Bryman, 

2002). Det handlar även om att ta hänsyn till aspekter av sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet och frivillighet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att intervjupersonen ska få 

utförlig information om studien. Vid inledning av intervjuer informerades intervjudeltagaren 

om att deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. I utskickat 

frågeformulär informerades intervjudeltagare igen om att de när som helst kan avbryta 

medverkan och att de kan välja att inte bli inspelade vid intervjutillfället. Information gavs 

även muntligen vid intervjutillfälle. Intervjudeltagare fick även frivilligt vara med och styra 

val av tid och plats för intervjuer. Information om gällande sekretess, tystnadsplikt och 
anonymitet informerades om muntligt vid intervjutillfällen. 

Information ska vara begriplig och utgå i god tid till deltagande intervjuperson i studien 

(Olsson och Sörensen, 2011). Detta uppfylldes genom att informera om studiens syfte, 

användning, publicering och även genom att skicka ut frågeformulär inför intervju minst en 

vecka innan intervjutillfälle. Information om studiens syfte, användning, publicering skedde 

både muntligt vid förfrågan om intervju och skriftligt i utskick av frågeformulär. I utskickat 

missivbrev och frågeformulär informerades även om namn, adress, telefonnummer till 

författare och handledare. Information om studiens resultat och det arbete i vilken resultatet 
presenteras kommer att distribueras ut till intervjudeltagare. 

Samtyckeskrav innebär att intervjupersoner ger sitt samtycke till att intervjuas enligt tilldelat 

frågeformulär genom att skriftligen svara och bekräfta sitt deltagande via svarsmail (Olsson 

& Sörensen, 2011). Intervjudeltagare fick även vara med och styra val av tid och plats för 
intervjuer. Detta för att de skulle känna sig bekväma i sitt deltagande.  

Konfidentialitetskrav innebär att lämnade uppgifter i intervjuer ska behandlas konfidentiellt 

(Olsson & Sörenssen, 2011).  Då intervjuer skedde bakom stängda dörrar upprätthölls 

konfidentialitet. Intervjupersoners personuppgifter behandlades konfidentiellt och de 

används endast avidentifierade i uppsatsen.  

 

Kunskapskravet innebär att det är viktigt att även lyfta fram alla aspekter och resultat för att 

utveckla vidare forskning. Forskningen ska ge ny kunskap enligt kunskapskravet. I studiens 

resultat lyfts allt som svarar på frågeställningarna, inget utelämnas. Forskning ska heller inte 
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innebära att någon kommer till skada eller upplever obehag. Här finns skyddskravet där 

respekt krävs för enskilda individers integritet. Ingen upplevdes komma till skada eller 

upplevde obehag under intervjuer. Nyttjandekrav innebär att de uppgifter som samlas in 

endast får användas i den studie som det är ämnat för (Olsson & Sörensen, 2011). Insamlad 

information används endast i denna studie. Transkriberat material sparas tills studiens 

slutprodukt är klar och godkänd. Därefter raderas intervjuer och transkriberat material 
förstörs. 

4.7 Kvalitetskriterier 
 

Eftersom syftet var att ta reda på subjektiva upplevelser så valdes en kvalitativ studie. 

Kvalitet innebär att välja ansats, kvantitativ eller kvalitativ, utifrån vad studiens syfte är. 

Syftet var att ta reda på intervjudeltagarnas upplevelser av sina erfarenheter, sin omvärld och 
sin relation till den.  

Två begrepp, etiska aspekter, som ofta förekommer i forskning är validitet och reliabilitet. En 

överensstämmelse mellan tolkning och verklighet är ett tecken på validitet (Olsson, 

Sörenssen, 2011). Bryman (2002) beskriver att validitet finns då slutsatser som utvecklats 

från en undersökning hänger ihop och om man mäter, observerar, identifierar det som avses 

med undersökningen. Reliabilitet innebär i kvalitativ forskning att man på ett begripligt, 

pålitligt sätt framställer hur data samlats in och bearbetats. Reliabiliteten i detta arbete styrks 

här i metodbeskrivningen av utfört arbete (MDH, Mälardalens Högskola 2012). Validitet och 

reliabilitet är två begrepp som Bryman (2002) mer kan riktas till den kvantitativa 

forskningen. I en kvalitativ studie är trovärdighet och äkthet två kriterier som mer används 

inom den kvalitativa forskningen. Trovärdighet har fyra underkriterier; tillförlitlighet, 

överförbarhet, vilka kan motsvara validitet och pålitlighet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera, som motsvarar reliabilitet och objektivitet inom kvantitativ forskning (Bryman, 
2002).  

Intervjudeltagarna har erfarenhet och kunskap om mindfulness. Intervjuerna är ordagrant 

transkriberade och således bör tolkning stämma med verklighetens material. Tillförlitlighet 

har i den här studien beaktats genom att ta hänsyn till etiska aspekter i alla steg av 
utförandet. 

Resultaten kommer att rapporteras till intervjudeltagarna genom utskick av färdig och 

godkänd uppsats. Överförbarheten, det vill säga hur bra resultaten kan ge stöd till andra 

undersökningar i andra miljöer, är svår att uppnå då det handlar mer om ett resultat utifrån 



20 

 

ett fåtal intervjupersoner, men resultatet kan ge kunskap och stöd om andra undersökningar 

i samma miljöer utförs. Kriteriet att styrka och konfirmera innebär att det i undersökningen 

ska finnas så lite påverkan som möjligt av forskarens egna personliga värderingar. Alla 

kriterier har beaktats i arbetet. Äkthet så som det beskrivs i Bryman (2002) är ett kriterium 

som fylls då studien ger en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som intervjupersoner 

beskriver. Intervjuer är transkriberade ordagrant och resultatet kommer att redovisas till 
deltagare. 

Enligt Olsson och Sörensen, (2011) är redovisning av förförståelse ett kvalitetskrav. I 

introduktionen beskrivs förförståelse som finns innan intervjustudie görs. 

Kvalitetskriterierna beaktades även genom att följa de forskningsetiska principer som enligt 

Vetenskapsrådet (2011) bör följas för god forskningssed. Analys av intervjuer som 

tillsammans med tidigare forskning och bakgrund bildar resultatet som har stämts av med 

intervjupersoner via mail för att upprätthålla kvaliteten. En väl genomarbetad intervjuguide 

med utgångspunkt i syfte och frågeställningar med studien har använts.  

Att samtycke erhölls stärker studiens forskningsetiska aspekter och visar att underlag har 

kvalitet. Med informerat samtycke menas att informanter är informerade om studiens syfte, 

hur studien är tänkt att publiceras och användas och att deras deltagande är frivilligt (Kvale 

1997). Via skriftliga svar på mail från tillfrågade personer om deltagande erhölls ett samtycke 

som stärkte hänsyn till de etiska och de kvalitetsmässiga aspekterna. Citat ur intervjuer 
stärker tillsammans med tidigare forskning redovisat resultat vilket ger kvalitet. 

Benämningen mindfulness är mest förekommande i studerad litteratur och används därför 
mer frekvent i studien än den svenska översättningen medveten närvaro. 
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5 RESULTAT 

 

Här redovisas resultat och besvarade frågeställningar utifrån studiens syfte. 

5.1 Beskrivning av mindfulness som redskap  
 

Mindfulness beskrivs som ett effektivt redskap vid behandling av långvarig och/eller hög 

stresskänsla, oro, smärta, måttliga depressioner, utmattningssyndrom och tinnitus. 

Tillstånden kan reduceras och även i många fall helt försvinna. Mindfulness upplevs av 

intervjudeltagarna som mindre troligt att kunna verka isolerat, utan det ses som ett 
komplement till bland annat KBT, kognitiv beteendeterapi och medicinering.  

”Precis som vid KBT-behandling är det bra med en kombination av terapi, medicin och 
mindfulness för att få bästa behandling” [IP7] 

 

Mindfulness, som en betydande komponent i terapimetoden ACT, Acceptance and 

Commitment Therapy, framställs effektivt kunna leda till att utveckla ett bättre 

förhållningssätt till värk, stresskänsla, smärta etc. Om man accepterar nuläget utan att 

värdera det så är det lättare att komma vidare i en behandling som kan leda till bättre hälsa. I 

arbete med smärtpatienter kan attityder inom mindfulness hjälpa till att få patienter att 

uppleva ett större mått av god hälsa. Mindfulness berättas om som ett sätt att generellt bryta 

negativa inlärda tankemönster och öka medvetenhet och uppmärksamhet om vad som 

existerar just här och nu. Metoden upplevs minska påverkan av vad som hänt i dåtid eller vad 

som förväntas i framtiden och på så vis reducera stress och ångestkänslor. Det skildras som 

att stanna upp, ställa sig utanför känslan, tanken och medvetet observera den utan att döma 

eller värdera.  

”…när du känner att du får kontroll över nånting, det är väldigt viktigt i smärthantering och 
människor upplever att de får kontroll över sin smärta, går från offer till observatör. Eh, och, 
så min upplevelse är att människor upplever att smärtan är lindrigare. Det kan egentligen vara 
samma smärta fast ett annat förhållningssätt” [IP3] 
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 Metoden upplevs inte som ett effektivt möjligt redskap, ur instruktörsperspektiv, vid svårare 

psykiska diagnoser eller andra tillstånd med förvriden verklighetsuppfattning.  

”Jag är tveksam till att använda det på psykotiska patienter. Jag som behandlare har ju 
jättesvårt att avgöra vad som är deras tankar, vad som är deras hallucinationer, vad är deras 
verklighet. Det är så diffust vad det egentligen är så det känns obehagligt att gå in där, som 
behandlare. Vi kan inte riktigt veta vad som händer hos de här människorna och de kan inte 
sortera själva vad som liksom är en tanke, vad är verklighet. Och komma till någon i det läget 
och säga att de ska vara här och nu, blir svårt. Det kanske går, jag vet inte, verkar svårt att 
lyckas med.” [IP6] 

 

5.2 Upplevelse av mindfulness som redskap i arbete kring 
beteendeförändring gällande levnadsvanor 

 

Mindfulness upplevs inte enskilt kunna leda till en beteeendeförändring, men det kan 

däremot kunna öppna upp möjligheter för förändringar i beteende. Att stanna upp här och 

nu ökar medvetenhet om befintliga tankar, känslor och aktuellt beteende. Att bli medveten 

om ett ohälsosamt beteende gör en individ mer motiverad att bryta beteendet och förändra 
det för att nå bättre hälsa. 

”jag upplever att mindfulness gör ju att jag, eh, får ett lugn och får en möjlighet kanske att, att 
tänka till, att reflektera, att få den här pausen liksom i att, ja, vad är egentligen viktigt o hur vill 
jag egentligen, liksom att, så att om du ska göra en förändring så första steget är ju att bli 
medveten om vad jag håller på med o för att ens komma på, vad vill jag göra istället…” [IP1] 

”att sluta vara i tanken och vara mer här och nu, så länge vi är i våran tanke så förändrar vi 
ingenting. Så länge vi köper våra tankar så kommer vi inte gå ut och göra skillnad, för då är det 
vi tänker sant” [IP6] 

 

En livsstil med ohälsosamma levnadsvanor med till exempel ett beroende av mat, nikotin 

eller alkohol, skapar stress vid abstinens eller vid försök till bestående förändring av 

befintligt beteende. Mindfulness upplevs i dessa fall minska stresskänsla och underlättar en 

beteendeförändring i hälsofrämjande syfte. I samband med att upplevd stress minskar kan 

medvetandet hos en individ öka för att ett beteende verkar destruktivt för hälsan. Viljan att 
bryta mönstret och öka sin hälsa upplevs ha möjlighet att öka vid utövande av mindfulness. 
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”dom som inte använder sig av det, kanske är det avsaknad av disciplin, man orkar inte traggla 
sig igenom den här träningsperioden innan man får nån slags belöning för det liksom, eh, man 
kan ju prata om viljestyrka, det här med att man ska liksom fortsätta göra det här, allt som har 
med långsiktig belöning kontra kortsiktig belöning. Det här är ju verkligen nåt som långsiktigt 
ger en belöning, eller nåt plus liksom så det gäller väl att hitta motivation till det för dem som 
verkligen behöver det (….) att hitta nyckeln hos människor som verkligen gör dom åtgärder 
liksom, de förändringar som man vill” [IP1] 

”om man nu tänker att en rökare börjar känna efter, hur luktar jag från munnen, vad säger 
min omgivning” [IP2] 

 

Den transteoretiska modellen upplevs som en bra förklaringsmodell för hur en förändring 

kan gå till och att en förändringsprocess kan ta tid. En grundläggande vilja och motivation till 

att förändras beskrivs som ytterst relevanta förutsättningar för att en beteendeförändrings-

process över huvudtaget ska kunna starta. Mindfulness beskrivs som en sorts 

beteendeförändring i sig. Det handlar ju dels om att träna in en ny vana, bryta inlärda 

mönster. Det är en metod som bör tränas, utövas regelbundet för att det nya beteendet kan 
vidmakthållas. 

”Mindfulness är inte en ”quickfix”” [IP6] 

”det är liksom, träna, träna, träna tills det kommer mer automatiskt” [IP1] 

 

I en intervju lyfts hur hjärnan rent fysiskt påverkas och förändras under utövande av 

mindfulness. Det sker genom att fokus skiftar mellan höger och vänster hjärnhalva. Höger 

hjärnhalva har centra för stress, irritation och vänster halva har centra för glädje och 

nöjsamhet. Hälsa upplevs som något som innefattar både kropp och själ och det är viktigt att 
ta hänsyn till båda på vägen mot ett mer hälsosamt beteende. 

 

5.3 Upplevelse av framtid för mindfulness som redskap. 
 

Intervjupersoner tror på en framtid för mindfulness, både som metod att använda inom sin 

yrkesutövning och att fortsätta utöva privat. I de flesta situationer där man låser sig i tanke-, 

känslo- och beteendemönster upplevs mindfulness kunna implementeras. Här finns vid 
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sidan av arbete med beteendeförändring kring levnadsvanor även arbete med rädslor, fobier, 

och relationsproblem. Implementering av mindfulness på flera olika arenor så som förskolor 

och skolor upplevs an intervjupersoner som eftersträvansvärt. Intervjupersoner önskar att 

mindfulness som redskap och förhållningssätt introduceras tidigt i en individs liv för att 

forma dess livsstil på ett hälsosamt sätt. En vana, ett beteende som består är ofta något som 
lärs in tidigt i livet.  

”...om man tänker lägga vanor, grunder så ska man ju egentligen köra det i skolan och göra 
sådana saker så att man får in det tidigt, det ska inte vara nåt konstigt liksom. Det är nåt som 
jag lär mig tidigt, när jag är ung” [IP1] 

”Varför ska man sitta med en 60-åring och väcka aha-tankar, så frön, då när de söker hjälp, 
istället för att förebygga liksom”[IP4] 

 

I idrottssammanhang eller andra prestationssammanhang uttrycks mindfulness som en 

utmanare till nutida mental träning där visualisering av ett bestämt mål ska hjälpa till att 

uppnå det önskade målet. Detta helt skilt från mindfulness förhållningssätt att vara 
medveten här och nu, det vill säga att inte att vara i dåtid och inte vara i framtid. 

”Istället för att visualisera bilder och behöva behålla positiva tankar så spelar det ingen roll vad 
jag tänker. Jag kan utföra det jag ska här och nu om jag kan förhålla mig till de tankar jag har. 
Man kan inte styra sina tankar vilket man försöker göra när man visualiserar, jag försöker 
hitta en bild jag ska behålla, och det vet vi att det går inte. Vi kan inte styra vad i tänker. Med 
mindfulness så handlar det ju om att jag kan tänka precis vad som helst och jag måste förhålla 
mig till det jag tänker och det tror jag elitidrottare skulle ha jättestor nytta av. Och i allaandra 
presterande yrkeskategorier” [IP6] 

Att i Sverige presentera mindfulness med den svenska översättningen medveten närvaro 

upplevs kunna göra att metoden upplevs mer tillgänglig för gemene man. Mindfulness är 

begreppet som används inom ACT och medveten närvaro är den svenska översättningen av 

förhållningssättet. Att få ut en definition som fler människor lätt kan bekanta sig med är 

något som uttrycktes nödvändigt för en fortsatt positiv utveckling av mindfulness som en 

metod för att öka folkhälsan. Att nämna förhållningssättets ursprung inom buddhismen är 
något som upplevs kunna verka negativt för spridning av mindfulness som metod.  

”Mindfulness kan bli lite flummigt i sin framställning, men som en del i ACT, blir det mer 
konkret, tydligt” [IP6] 
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6 DISKUSSION 

 

Studiens syfte var att undersöka hur mindfulness, ur ett instruktörs- och användarperspektiv 

upplevs som möjligt redskap i arbetet kring vid en beteendeförändring. Här diskuteras 
använd metod och redovisat resultat. 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Studiedesign 

 

Då studien syftade till att ta reda på subjektiva beskrivningar, uppfattningar och upplevelser 

ur intervjupersoners omvärld (Kvale 1997) så valdes en kvalitativ forskningsmetod med 

intervjuer. En kvantitativ metod hade inte passat för studiens syfte då den ansatsen 

koncentrerar sig på ett objektivt resultat. Möjlighet till fördjupad information från färre 

deltagare avgjorde metodval och studiedesign i enighet med kriterier för kvalitativ metod 

enligt Olsson & Sörenssen, (2011). Detta till skillnad från en kvantitativ studie där fler 

informanter krävs för ett tillitsfullt resultat, ett resultat som då ofta fås i form av siffror. Här 

utgörs resultatet av text utifrån transkriberade intervjuer i tal. Bryman (2002) beskriver den 

kvalitativa metoden som ytterst påverkbar av subjektiva bedömningar. Detta kan vara en 

svaghet i redovisad studie då resultatet skulle kunna bli helt annorlunda med andra 

intervjupersoner eller en annan intervjuare. Även Kvale (1997) kritiserar den kvalitativa 

forskningsintervjun och hävdar att den inte är vetenskapligt tillfredsställande då den bygger 

på olika subjektiva tolkningar och även blir svår att replikera.  I denna studie var syftet att 

undersöka de subjektiva tolkningarna av mindfulness ur ett instruktörs- och 
användarperspektiv så metoden uppfyller syftet. 
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6.1.2 Urval  

 

Deltagare till intervjustudien togs fram i ett bekvämlighetsurval och i ett kompletterande 
snöbollsurval. Ännu fler intervjudeltagare kunde kanske ytterligare ha berikat resultatet.  

Det från början oplanerade snöbollsurvalet som renderade i en intervju. Ett snöbollsurval 

kan enligt Bryman (2002) ses som en sorts bekvämlighetsurval och då det vid snöbollsurvalet 

genererades ytterligare en intervjuperson så kan resultatet ha stärkts. Båda urvalen beskrivs 

av Bryman (2002) som icke-sannolikhetsurval och kan då vara möjliga komplement till 
varandra. 

Intervjupersoner var enbart kvinnor, detta kan innebära en svaghet då det kan ha format 

resultatet på något sätt. En styrka kunde ha varit att intervjua även män, och även yngre eller 

äldre personer. Intressant och relevant information kanske missades på grund av ett 

bekvämlighetsurval, men utifrån syfte och frågeställningar så bedöms både urval och antal 

intervjupersoner som en rimlig mängd för arbetets storlek. Att enbart ha ett urval av 

personer inom primärvården eller enbart personer som bara använde mindfulness privat och 

inte i sitt yrke hade kanske givit ett annat utfall. Att använda ett bekvämlighetsurval har 

svagheten att det är svårt att nå överförbara resultat då deltagarna är valda av de som finns 

tillgängliga just där och är intressanta för just en specifik studie (Bryman, 2002). Även att 

antalet intervjupersoner är lågt kan också ses som en svaghet men resultaten kan ändå anses 

utgöra ett kunskapsbidrag och till idéer för fortsatt forskning. Ett bekvämlighetsurval är även 

en möjlighet att nå djupare i intervjuer och få tillgång till mer utförlig information av det som 

frågeställningar handlar om (Bryman, 2002). Majoriteten av vald population var känd sedan 

innan och tid i intervjun behövde inte läggas till stor del på presentation. Vid en närmare 

relation så kan det vara lättare att dela med sig av sina erfarenheter och känna sig bekväm i 

sällskapet. Det kan även som svaghet leda till det Bryman (2002) hänvisar till som 

intervjuareffekt, det vill säga att relationen mellan intervjuare och intervjuperson kan leda till 
att information inte blir sanningsenlig utan anpassas efter situationen.  

6.1.3 Datainsamling – metod 

 

Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer. Om det istället för planerade 

enskilda intervjuer arrangerats fokusgrupper kanske det hade varit en styrka med mer 

diskussioner om uppsatsämnet och resultatet hade sett annorlunda ut. En fokusgrupp kan 
enligt Bryman (2002) leda till en mer reflekterande och argumenterande stämning.  
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Kommentarer, inlägg från deltagare i användande av en fokusgrupp kanske hade givit 

upphov till mer information och ett annorlunda resultat. Fokusgrupper kanske också kunde 

ha lett till att alla inte fick lika mycket utrymme att komma till tals. En brist i metoden är att 

en intervju skedde genom mail vilket inte uppfyller den semistrukturerade intervjumetod 
som var intentionen.  

För att ytterligare förtydliga studien så skickades en beskrivning av den transteoretiska 

modellen (TTM) med. Det kan ha varit en styrka då det gav intervjupersonerna en förståelse 

för det teoretiska perspektivet som studerats i samband med studien. Information ska vara 

begriplig och utgå i god tid till deltagare i studien (Olsson och Sörensen, 2011). Det kan även 

kanske ha inneburit en svaghet då intervjupersoner kanske kände sig styrda att tänka på ett 

visst sätt. Ledande, styrande form eller allt för specificerade frågor bör ej förekomma 
(Bryman, 2002). 

Att en artikel från 1996 finns med som stöd i bakgrund kan tänkas vara en svaghet och att 

nyare forskning borde studerats. Artikeln upplevs ha en betydande relevans för uppsatsen då 

artikelns innehåll handlar om livsstils- och beteendeförändringar i samband med 

ohälsosamma levnadsvanor och artikelns författare har stor erfarenhet av forskning kring 

ämnet. Senaste upplagan av viss litteratur är ej heller använd då äldre utgåva fanns nära 

tillgänglig och bedömdes tillräcklig som underlag för metoddelarna inom uppsatsen. 

Litteratur av mer berättande sort har valts och bedöms relevant då författare är kända inom 

mindfulnesskulturen. Mer artiklar kring negativa effekter av mindfulness kunde eftersökts 

mer fokuserat för att ytterligare få en motpol till det generellt positiva resultat som finns av 

mindfulness i studerat material och den positiva förförståelse som finns hos författaren och 
intervjupersonerna. 

Det beskrivs även av Lanestrand (2012) att det råder brist i kontinuitet i hur man inom 

forskning definierar begreppet mindfulness. Olika forskare utgår från olika tolkningar av 

fenomenet mindfulness och det gör det svårt att nå överförbara resultat. Det som har utgåtts 

ifrån i denna studie är den definition som Jon Kabat-Zinn (2005) förespråkar och den 

beskrivs i bakgrunden.  
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6.1.4 Datainsamling – genomförande 

 

Intervjuguiden/frågeformulär skickades ut tillsammans med missivbrev till deltagare en 

vecka innan första intervjun tog plats. Meningen med detta var att ge intervjupersoner tid att 

komma ihåg egna upplevelser och erfarenheter. En kvalitetshöjande aspekt och styrka kan 

vara att informanterna haft tid att begrunda intervjufrågorna och att intervjuerna ger mer 

eftertänkta svar. Information ska vara begriplig och utgå i god tid till deltagare i studien 

enligt Olsson och Sörensen (2011). Nackdelar med tidigt utskick kan vara att 

intervjupersonerna av författaren tilldelades en begränsning och att de låstes i sin 

förberedelse för intervjuns innehåll.  En annan nackdel med att skicka ut intervjuguiden i 

förväg kan vara att den tas emot, men kanske glöms bort av informanten. Då förloras 

meningen och syftet med det tidiga utskicket. Vid intervjutillfällen upplevdes ändå utrymme 

finnas för spontana frågor och diskussion kring detaljer i ämnets periferi. Frågor i 

intervjuguide/frågeformulär kunde varit mer överensstämmande med syfte och 

frågeställningar. Detta för att avgränsa vad exakt studien gick ut på. Ingen fråga tar enskilt 

upp motiverande samtal som metod när det gäller beteendeförändringar, vilket hade varit ett 

önskvärt ämne att undersöka kunskapen om hos intervjupersonerna. En fråga i formuläret är 

bland annat ledande mot att handla om stress, vilket inte enskilt är relevant då det inte 

förekommer i frågeställningarna. En intervju bör ej innehålla ledande eller allt för 

specificerade frågor (Bryman, 2002). Frågeformuläret kunde även innehållit frågor om både 

MI och TTM. Det hade givit en mer sammanhållen struktur på arbetet om så varit syftet. Nu 

blir det mer inriktat på mindfulness som redskap, nu och i framtiden, vilket var syftet i den 
här uppsatsen. 

Intervjupersoner hade inte stor insikt i de eventuella negativa effekterna av mindfulness. 

Trovärdigheten hade stärkts om mer diskussion i intervjuerna behandlat både positiva och 
negativa effekter av mindfulness.  

Intervjupersoner fick vara med och styra val av starttid och plats för intervjuer. De fick även 

inleda intervjun med att berätta om sig själv och sin erfarenhet av berört ämne. Detta kan ha 

stärkt resultatet då det kan ha bidragit till en avslappnande och bekväm stämning vid 

intervjutillfället. Här visades respekt för intervjupersonerna såsom beskrivs vara ett 
kvalitetskriterie för en bra intervjuare (Kvale, 1997). 

En svaghet är att ingen pilotstudie genomfördes på intervjun. En pilotstudie kan ge en 

uppfattning om tidsåtgång för intervjun utifrån frågeformulär (Bryman, 2002). En 

pilotstudie kunde ha givit en indikation på att intervjun kunde göras kortare än de 60 

minuter som hade beräknats initialt. En pilotstudie kan även ge en uppfattning om 
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tidsåtgång för intervjun utifrån format frågeformulär. Om pilotstudien visat att trettio 

minuter varit en mer rimlig tidsåtgång så kan fenomenet att avsätta en längre tid även ha 

bidragit till en avslappnad och mindre stressig intervjusituation. Att intervjun tog kortare tid 

än beräknat och tidigare informerat kan ha orsakat att intervjudeltagare fick avsätta mer tid i 
sina kalendrar än de egentligen hade möjlighet till. 

Vid en intervju intervjuades två personer samtidigt vilket inte var planerat från början.  

Intervjun formades mer som en diskussion utifrån intervjuguidens innehåll. Innehållet i 

denna intervju kan ha stärkts av att de båda kunde få idéer och tankar av varandra då de i 

grunden har liknande erfarenhet. Det kan ha påverkat resultatet negativt då den ena av 

intervjupersonerna delade med sig mer av sina erfarenheter. Detta kan ha hämmat den andra 

intervjudeltagaren som kanske då inte fick fram allt denne önskade. Enligt Olsson & 

Sörensen (2011) är en intervju en dialog mellan minst två personer och svaren ska ej kunna 

påverkas av distraherande faktorer. En intervjuperson till kan utgöra den distraherande 

faktorn. 

En intervju skedde mail-ledes och här kan en svaghet vara att information tappas på grund 

av att det inte blev en dynamisk dialog mellan intervjuare och deltagare. Det fanns inte plats 

för direkta följdfrågor och tonfall eller gester kunde inte uppfattas. Något som går emot vad 

Kvale (1997) beskriver som en styrka vid ett intervjutillfälle, det vill säga att gester, tonfall 

och uttryck når fram till intervjuaren. Upplevelsen var att det ändå fanns en öppning för 

fortsatt dialog mellan intervjuare och deltagare. Vid varje intervjutillfälle ställdes nämligen 

en fråga från intervjuare om det fanns möjlighet att kontakta deltagare för eventuell 

komplettering av intervju. Här visas intresse för intervjupersonen och det kan öka tryggheten 
för intervjupersonen vilket är viktigt vid ett intervjutillfälle (Kvale, 1997). 

6.1.5 Analys 

 

Intresse låg i att hitta tydlig information att kunna koppla till vetenskap och fakta, därför 

valdes en manifest innehållsanalys och ej en latent innehållsanalys där det dolda innehållet 

tolkas. Manifest innebär att det som är tydligt, synligt beskrivs. Detta till skillnad från latent 

där det som sägs mellan raderna lyfts fram (Olsson, & Sörensen, 2011). Stärkande för utförd 

innehållsanalys är att den baseras på hur en manifest innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2004) bör utföras. En svaghet i analysförfarandet kan vara att den subjektiva 

påverkan av en positiv förförståelse hos intervjuaren om mindfulness som effektivt redskap 

kan ha påverkat vilka citat som valts ut i analys och senare representeras i resultatet. Kvale 

(1997) beskriver det här som snedvriden subjektivitet, det vill säga att saker som stöder den 
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uppfattning som intervjuaren subjektivt har kan påverka hur yttrande tolkas och citat väljs 

till en redovisning av resultat. Enligt upplägg utifrån Graneheim & Lundman (2004) innebär 

manifest att det som är tydligt, synligt beskrivs. Det som är tydligt och synligt kan kanske 

vara något annat för någon med en annan förförståelse det vill säga att om någon annan än 

intervjuaren analyserat intervjuerna så kanske andra citat valts ut och resultatet hade 
formulerats annorlunda.  

Innehållsanalysen skedde med utgångspunkt i frågeställningar. Detta kan ha påverkat gjord 

innehållsanalys då svar kanske automatiskt letades efter givna och redan formulerade 
frågeställningar. 

 

6.1.6 Forskningsetiska aspekter 

 

Val har gjorts att inte beskriva intervjupersonerna närmare än med IP1, IP2, IP3 osv då de 

kanske skulle kunna identifieras och kopplas ihop med sina svar vid mer utförlig beskrivning. 

Intervjupersoner ska i en studie hållas ska hållas anonyma (Vetenskapsrådet, 2011) och 

nämnda val bidrar till att upprätthålla den etiska aspekten i forskning. Anonymitet, 

konfidentialitet stärks även då de fyra första intervjuer skedde efter ordinarie arbetstid. 
Ingen annan personal var då på plats så identitet på intervjupersoner kunde röjas. 

Att det var just författarens arbetsplats A bör inte ha påverkat resultatet. Fokus utgick i alla 

intervjuer från intervjuguide/frågeformulär i bilaga och då bedöms inte miljön ha haft så stor 

betydelse. Intervjupersonerna fick själva välja var de ville ses för intervjun vilket innebar en 
avslappnad situation. 

Vid intervju fyra, där två personer medverkade samtidigt under arbetstid kan en svaghet vara 

att konfidentialiteten brustit, då kringvarande personer kan ha sett undertecknad och förstått 

vad som pågått. Konfidentialitetskrav innebär att lämnade uppgifter i intervjuer ska 

behandlas konfidentiellt och är då inte avsedda att delas med allmänheten (Olsson & 

Sörensen, 2011). Vid de intervjuer som skedde bakom stängda dörrar efter kontorstid 
upprätthölls konfidentialitet i högre grad.  
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6.1.7 Kvalitetskriterier 

 

Eftersom syftet var att ta reda på upplevelser så valdes en kvalitativ studie. Kvalitet innebär 

att välja ansats, kvantitativ eller kvalitativ, utifrån vad studiens syfte är (Kvale, 1997). Vald 

ansats motsvarar syfte, vilket är en styrka. En svaghet kvalitetsmässigt kan vara att 

författarens förförståelse om och eget intresse av mindfulness som förhållningssätt och 

redskap kan ha påverkat resultatet genom en mer intresserad attityd vid intervjutillfället 

gällande det positiva med mindfulness. Det subjektiva intresset kan även tänkas vara en 

styrka då det aktiva lyssnandet, intresserade attityden kan verka inspirerande på 

informanterna. Författarens egen uppfattning och förförståelse om mindfulness kan ha 

format författarens förväntningar på intervjuerna. Detta beskrivs som en svårighet i just 

kvalitativa studier, att minska den subjektiva inverkan för att öka generaliserbarhet eller 

överförbarhet. Kvaliteten på resultatet bedöms ändå vara bra då resultat stärks av citat ur 

ordagrant återgivna intervjuer. Kriteriet att styrka och konfirmera (Bryman, 2002) upplevs 
inte uppfyllas helt då påverkan av egna personliga värderingar kan ha förekommit.  

Att ha en öppen och rak relation med intervjupersoner kan vara en styrka då de kan känna 

sig trygga i att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. En öppenhet som även finns 

i förfrågan att åter få fråga om något kunde behöva kompletteras. En svaghet kvalitetsmässigt 

är att endast en av intervjupersonerna var kunnig om beteendeförändringar i koppling till 
den transteoretiska modellen som utgör teoretiskt perspektiv för arbetet. 

I övrigt beaktades de kvalitetskriterier som beskrivs i metoddelen, med hänvisad referens till 

både Vetenskapsrådet (2002, 2011) och även Olsson & Sörenssen (2011), Bryman (2002), 

MDH, Mälardalens Högskola (2012) och Kvale (1997), vilket styrker kvaliteten på arbetet. 

Trovärdighet stärks av erfarenhet och kunskap som finns hos intervjupersoner om 

mindfulness. Intervjudeltagarna har lång erfarenhet och kunskap av mindfulness som 

förhållningssätt både som användare och som instruktörer. Intervjudeltagare var 

övervägande positiva till mindfulness som förhållningssätt. Den övervägande positiva 

attityden till mindfulness hos intervjupersoner har vägts upp med att forskning om även 
negativa effekter om förhållningssättet tagits upp i bakgrunden.  
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6.2 Resultatdiskussion 
 

Här diskuteras resultatet i relation till vad tidigare forskning har funnit och egna reflektioner 

utifrån resultat och tidigare forskning redovisas. Resultatet diskuteras utifrån befintliga 
rubriker i resultatavsnittet.  

6.2.1 Upplevelse av mindfulness som redskap 

 

Mindfulness upplevs av intervjupersoner som ett effektivt redskap vid behandling av 

långvarig smärta, hög stresskänsla, oro, måttliga depressioner, utmattningssyndrom och 

tinnitus. Detta upplevs både ur ett instruktörs- och användarperspektiv. Baer (2006) 

beskriver att mindfulness är ett effektivt redskap i behandling av bland annat cancer, 

ätstörningar, generaliserad ångest och långvarig smärta.  Mindfulness beskrivs även minska 

stresskänsla och oro. Morrison & Bennett (2012) beskriver mindfulness som en form av 

stresshantering i samband med depression. Mindfulness handlar inte om att ändra tankar 

hos en individ utan om att ändra förhållningssätt till tankarna. Det handlar om att acceptera 

sina tankar, känslor och sin omgivning utan att döma eller värdera situationen (Schenström, 

2007). Intervjupersoner upplever att mindfulness som förhållningssätt kan hjälpa till 

exempel en smärtpatient att accepterar nuläget utan att värdera det och då lättare komma 

vidare i en behandling som kan leda till bättre hälsa. Mindfulness som förhållningssätt siktar 

på att förändra hur tankar och känslor hanteras och här upplevs användarperspektiv och 

instruktörperspektiv svåra att skilja från varandra. Att ta med båda perspektiv i syftet kan då 

ge en mer sammanhållen helhet av fenomenet mindfulness hos just det här urvalet av 
intervjupersoner. Kanske kan ett övertag av instruktörsperspektiv skönjas i resultat. 

Mindfulness som redskap innebär att fokus läggs på andning i många övningar (Schenström. 

2007). Vid intervjuer lyfts att andningsmeditation inte upplevs vara ett effektivt verktyg vid 

psykiska diagnoser som svår ångest, PTSD, posttraumatiskt stressyndrom eller andra 

tillstånd med förvriden verklighetsuppfattning. Detta kan begränsa mindfulness användning 

som redskap. Mindfulness diskuteras även av Stillman (2014) utifrån att det kan försvåra den 

omedvetna inlärningen med en ökad medveten närvaro. Här behövs mer forskning för en 
klarare bild av mindfulness som redskap. 

När det gäller framtiden för hälsofrämjande arbete utifrån effektiva hälsofrämjande principer 

så kan de flesta av de sju principer som World Health Organisation (1998b) lyfter hittas i 

både MI, som den mest effektiva metoden i arbetet med levnadsvanor, och i mindfulness. 
Principer såsom delaktighet, helhetssyn, ett jämlikt och rättvist perspektiv.  
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Ett tvärsektoriellt arbete och användande av flera olika strategier för att nå resultat kan 

påvisas. Arbetet ska även vara välgrundat i evidens och leda till hållbara lösningar. 

Empowerment, att stärka motivation och egen upplevelse av förmåga för både individ och 

grupp att hantera sin livssituation till ökad hälsa står i fokus (World Health Organisation, 
1998b).  

MI som metod riktar sig mot ett mer respektfullt och empatiskt förhållningssätt gentemot 

patient och klient till skillnad från ett tidigare rådgivande förhållningssätt i arbetet med att 

förändra levnadsvanor för att främja hälsa (Lundahl et al, 2010). Både Mindfulness och MI 

står båda för ett mer salutogent perspektiv, där friskfaktorer och möjligheter lyfts fram mer 

än riskfaktorer och hinder. Det salutogena perspektivet är något som mer motsvarar 

definitionen på hälsa idag istället för tidigare patogent perspektiv (Pellmer & Wramner, 
2007). 

 

6.2.2 Upplevelse av mindfulness som redskap vid beteendeförändring gällande 
levnadsvanor 

 

Även om mindfulness upplevs som ett effektivt redskap vid behandling av flera symptom och 

tillstånd så upplevs det av intervjupersoner ha svårt att verka isolerat som redskap. 

Mindfulness upplevs av intervjupersoner som ett bra komplement till KBT, kognitiv 

beteendeterapi och medicinering. Även Baer (2006) beskriver mindfulness som en effektiv 

komponent i terapiformer som (MBSR), mindfulnessbaserad kognitiv beteendeterapi 

(MKBT) och mindfulnessbaserad återfallsprevention (MBRP). Mindfulness är även 
framträdande komponent i terapimetoden ACT, Acceptance and Commitment Therapy,  

I Nationella Riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (2011) så beskrivs MI fungera bäst 

i kombination med läkemedel eller FaR (fysisk aktivitet på recept) i arbetet med 

ohälsosamma levnadsvanor. Att arbeta med flera strategier i ett effektivt hälsofrämjande 

arbete är något som förordas som en del av ett effektivt hälsofrämjande arbete (World Health 
Organisation, 1998).  

Motiverande samtal, som är den dokumenterat mest effektiva metoden i arbetet med 

förändring av levnadsvanor för att främja hälsa (Socialstyrelsen 2011) har i sitt 

förhållningssätt flera beröringspunkter med mindfulness. Både i MI och mindfulness betonas 

empowerment, att stärka motivation och egen upplevelse av förmåga för både individ och 

grupp att hantera sin livssituation till ökad hälsa. Även mindfulness syftar till att stärka en 
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individs självtillit (Folkhälsomyndigheten, 2015; Kabat-Zinn, 2005). Både motiverande 

samtal och mindfulness riktar fokus till det patient-, klientcentrerade perspektivet, det 

perspektiv som lyfts i Nationella riktlinjer för effektiva sjukdomsförebyggande metoder 
(Socialstyrelsen, 2011).  

Mindfulness upplevs kunna bidra till att öppna upp för beteendeförändringar gällande 

levnadsvanor genom att dels öka medvetenheten om ett ohälsosamt beteende (Schenström, 

2007) och dels sänka stress (Angelöw, 2005) i samband med en förändringsprocess gällande 

levnadsvanor. Mindfulness beskrivs stärka individens självtillit genom att öka medvetenhet 

om känslor, tankar om egen kapacitet (Kabat-Zinn, 2005) och att minska känslan av stress 

när det gäller att hantera en eventuell beteendeförändring.  Att bli medveten om ett 

ohälsosamt beteende gör en individ mer motiverad att bryta beteendet och förändra det för 

att nå bättre hälsa. Då ett beteende ofta är en inlärd vana så krävs det att känslor och tankar 

styrs om, uppmärksammas och görs medvetna innan en förändring blir möjlig. Autopiloten i 

tanke- och handlingsverksamheten måste stoppas för att bryta vanan (Schenström, 2007).   

En förändring innebär en stresskänsla (Angelöw, 1999). Mindfulness beskrivs av 

intervjupersonerna som en form av effektiv stresshantering, en möjlighet att minska den 

stress som kan förhindra en beteendeförändring. Mindfulness har tidigare i diskussionen 

beskrivits som ett effektivt sätt att hantera stress. Att sänka stresskänsla beskrivs vara ett steg 

mot en lyckad beteendeförändring (Luberto et al, 2014).  Minskar man stressen det innebär 

att göra en förändring så kan det underlätta att komma framåt i processen. Mindfulness kan 

genom att minska stress i en förändringsprocess hjälpa en individ att röra sig framåt i 
förändringshjulet som Prochaska och diClementes modell (1982) visar. 

Zimmerman, Olsen och Bosworth (2000) menar att chansen till en lyckad beteende-

förändring ökar om en behandlare förstår vilket stadie i förändring klienten/patienten 

befinner sig i för att kunna anpassa bemötande och behandling efter just individens läge i 

förändringsprocessen. Här kan TTM (Prochaska & diClemente, 1982) användas som en bra 

förklaringsmodell för att se vilket läge individen befinner sig i. Motiverande samtal kan ses 

som den metod som med sina tekniker med öppna frågor, empatiska reflexiva lyssnande, 

neutrala, respektfulla klientfokus (Folkhälsomyndigheten, 2015) som möter klienten i det 
stadie i förändring denne är. 

Studerat teoretiskt perspektiv TTM, med Stages of Change, ses enligt intervjupersoner som 

en bra förklaringsmodell i samband med en förändringsprocess. TTM kan ses som skelettet 

en beteendeförändring kan utformas kring. Motiverande samtal är den metod som är huden 
som stärker och utgör ett redskap för en bestående förändring utåt.  
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Skillnader mellan MI och mindfulness vill jag beskriva så här. MI är något som sker mer 

interpersonellt genom ett samtal (Barth & Näsholm, 2006), en dialog med en speciell 

metodik utformad med TTM som grund (Folkhälsomyndigheten, 2015). Mindfulness 

fokuserar mer på det intrapersonella såsom medvetenhet om egna tankar och känslor mer 

medvetna (Schenström, 2007). De kan kanske komplettera varandra i ett förändringsarbete 
genom att påverka genom både samtal och förändring av tankesätt. 

Mindfulness kan hjälpa till att göra någon medveten om att en beteendeförändring behövs 

för ökad hälsa och då även öka motivationen för att ta steget in i processen. En process där 

TTM och Stages of Change kan utgöra en relevant förklaringsmodell och även en mätare på 

var i processen en individ befinner sig.  Även Zimmerman, Olsen och Bosworth (2000) lyfter 

att om en beteendeförändring ska ha positiv utgång så bör det förstå vilket stadie i förändring 

klienten/patienten befinner sig i för att kunna anpassa bemötande och behandling. Här 

riktas uppmärksamhet till den transteorietiska modellen, TTM ( Prochaska & diClemente, 

1982) där ett antal stadier beskrivs representera flödet i en förändringsprocess. Beroende på 

läge i processen kan förhållningssättet i ett motiverande samtal anpassas (Holm-Ivarsson, 

2014). Här uppfattas MI, mindfulness och TTM komplettera varandra i arbetet med att driva 

en förändringsprocess framåt. I tabell 2 i slutet av resultatdiskussionen ges en översikt om 

var mindfulness utifrån denna studie skulle kunna påverka i en förändringsprocess beskriven 

utifrån TTM (Prochaska & diClemente, 1982) och utifrån arbete enligt MI (Holm-Ivarsson, 
2014).  

Det går inte att tvinga någon till en beteendeförändring då drivkraften framåt i processen till 

stor del är motivation att vilja förändras. Här kan mindfulness öppna upp för förändring 

genom att öka medvetenhet (Kabat-Zinn, 2005) om vad en individ egentligen vill. 

Mindfulness kan i många fall bli ett redskap med vilket en förändringsprocess kan 

underlättas.  Om man utgår från TTM så verkar den mest gynnsamma förutsättningen att en 

beteendeförändring vara i att stadiet ”handling” redan uppnåtts. Att redan ha en ökad vilja 

och motivation att förändras och vilja prova ett redskap så som mindfulness verkar vara en 
förutsättning för att mindfulness ska ge positiva effekter.  

Psykisk ohälsa nämns inte tillsammans med levnadsvanor, men har betydande orsak till 

ohälsa både enskilt och ofta förekommande i samband med ohälsosamma levnadsvanor 

(Holm-Ivarsson, 2014). Mindfulness är ett förhållningssätt som riktar sig till att förändra och 

påverka automatiska tankar, invanda mönster och känslor som leder till ohälsosamma 

beteenden. Mindfulness beskrivs även minska stress (Angelöw, 2005) och därmed kan även 
psykisk ohälsa orsakad av stress bekämpas.  
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Det är intressant hur motsägelsefullt det kan tyckas då inlärning av det stressreducerande 

förhållningssätt som mindfulness framställs som även i sig blir till en beteendeförändring, 

inlärning av en ny vana, som i sin tur kan vara stressframkallande. En förändring i sig 

innebär ju enligt Angelöw (1999) en stressupplevelse. Mindfulness behöver utövas 

regelbundet för att ge effekt, men samtidigt kan det innebära stress att lära in något nytt. En 

faktor som kan avgöra i detta motsägelsefulla sammanhang kan kanske vara grad av 

motivation till att genomföra en förändring såsom Zimmerman, Olsen och Bosworth (2000) 

påpekar är en relevant komponent i en förändringsprocess. Ett behov av motivation och vilja 
att förändras framhävs även i intervjuer vara ytterst relevant i en lyckad förändringsprocess. 

 

6.2.3 Upplevelse av framtid för mindfulness  

 

Intervjupersoner lyfter relevansen av att i framtiden implementera utövande av mindfulness 

på flera olika arenor så som förskolor, skolor. En studie av Tingen et al. (2006) visar också att 

en levnadsvana som vidmakthålls oftast skapas i unga år och för att eventuellt använda 
mindfulness i arbetet med levnadsvanor så bör metoden införlivas tidigt i en människas liv. 

En annan arena som lyfts som möjlig för introducerande av mindfulness är äldreboenden. 

Dagens stressiga samhälle kan skapa stor risk för både fysisk och psykisk ohälsa. Där upplevs 

mindfulness kunna göra stor nytta för att minska stress, på flera olika arenor.  Mindfulness 

kräver inte mycket för att kunna utövas. En stor del av övningar inom mindfulness fokuserar 

på andningen. Andningen är något vi alla har med oss och metoden blir då ganska 

kostnadseffektiv och även lätt-tillgänglig.  Då en stor del av ojämlikhet i hälsa beror på 

socioekonomiska skillnader (World Health Organisation, 2014), så kan mindfulness som 

relativt billig metod göra skillnad och minska ojämlikhet i hälsa. Något som också skulle 

kunna ske är utskrivning av FaR, då den fysiska aktiviteten består av andningsövningar. 

Åsa Nilsonne (2004) beskriver att mindfulness kan appliceras vid svårigheter i livet så som i 

relationer, vid sjukdomstillstånd och generellt i förhållande till tankar och känslor. Detta lyfts 

även i intervjuer att i de flesta situationer där man låser sig i tanke-, känslo- och 

beteendemönster upplevs mindfulness kunna implementeras. Här finns arbete med fobier, 
rädslor, och relationsproblem.  

Både mindfulness och även MI står för ett antal skiften i perspektiv. Att införliva mindfulness 

i västerländska behandlingsmetoder förenar österländsk zenbuddism med ett tidigare mer 

bio-medicinskt perspektiv. Ett mer holistiskt sätt att se på hälsa anammas. Att anta en 
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helhetssyn, att hälsan ses ur holistiskt perspektiv, är en av de sju principer som enligt World 

Health Organisation (1998) bör finnas i ett effektivt hälsofrämjande arbete. Den 

österländska, och även religiösa, influensen som mindfulness, med sitt ursprung i 

zenbuddhismen har, kan också uppfattas som svår för gemene man/kvinna att ta till sig. 
Detta hävdar en intervjuperson.  

Det upplevs kunna vara lättare att implementera mindfulness ytterligare i vårt västerländska 

samhälle, något som är på god väg enligt Baer (2006), om man i alla fall i Sverige använder 
uttrycket ”medveten närvaro” istället för mindfulness. 

MI är enligt Socialstyrelsen (2011) en effektiv metod i samband med förändringsarbete kring 

levnadsvanor, men metoden behöver mer forskning för att kunna utvecklas till en 

evidensbaserad metod. Detta lyfts både av Socialdepartementet (2008), Lundahl et al (2010). 

Även mindfulness behöver mer forskning för att stärka dess evidens som effektiv 
behandlingsmetod (SBU 2015). 
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Tabell 2. Översikt över TTM och MI och var i förändringsprocessen mindfulness skulle kunna 
användas utifrån resultat i studie. 

 

Förändringsstadier 
beskrivna utifrån 
MI:s 
förhållningssätt 

 

Förändringsstadier 
beskrivna i TTM 

 

Förändringsarbete 

utifrån befintligt 
stadie 

 

Mindfulness 
som 
komplement 
i behandling  

 

1. Ointresserad, inte 
beredd 

 

Före begrundande, inte 
beredd  

 

Väcka och öka 
motivation till 
förändring, Öka 
medvetenhet om 
nackdelar med 
nuvarande beteende. 

 

 

Öka medvetenhet 

Öka självtillit  

Minska stress 

 

2. Intresserad, men 
osäker, ambivalent 

 

Begrundandestadiet  

 

Öka medvetenhet om 
fördelar med ett 
förändrat beteende. 

 

 

Öka medvetenhet 

Ökad självtillit  

Minska stress 

 

3. Hög beredskap till 
förändring 

 

Förberedelse 

Handling 

Vidmakthållande 

 

 

 

Öka medvetenhet och 
självtillit för att kunna 
genomföra en 
förändring och 
vidmakthålla den. 

 

 

Öka medvetenhet 

Ökad självtillit  

Minska stress 

  

Återfall 

 

Öka medvetenhet och 
självtillit om att kunna 
stå emot en förändring 
och vidmakthålla den. 

 

Öka medvetenhet 

Ökad självtillit  

Minska stress 
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6.3 Etikdiskussion 
 

Aktuellt för etisk diskussion är studiens urval av intervjupersoner. Relationen mellan 

intervjuare och intervjupersoner kan ha påverkat studien genom att det vetenskapliga 

ansvaret brustit och förstärkt intervjuarens subjektiva påverkan vid intervjutillfället som 

blivit mer ett samtal om ett fenomen som både intervjuare och intervjupersoner ser som 

övervägande positivt. Två av intervjupersoner var även kollegor till intervjuaren vid 

intervjutillfället. Det vetenskapliga ansvaret beskrivs enligt Kvale (1997) innefatta forskarens 

oberoende i studien och också hur relationen till intervjupersonerna är.  

6.4 Användbarhet 
 

Mindfulness upplevs utifrån redovisat resultat eventuellt i framtiden utgöra ett möjligt 

komplement till motiverande samtal vid hälsofrämjande arbete med beteendeförändringar 

gällande levnadsvanor. Resultaten här bygger dock på ett kvalitativt underlag med ett mindre 

antal intervjudeltagare och kan inte anses överförbara till en annan studiepopulation. 

6.5 Förslag till framtida forskning 
 

Det vore intressant att studera hur och om mindfulness tillsammans med motiverande 

samtal skulle kunna påverka en beteendeförändring i samband med levnadsvanor för att 

främja hälsa och att här tillsammans med en kontrollgrupp som inte utövar mindfulness 

studera resultat. Önskvärt är även en längre studie över tid för att se om en eventuell 

beteendeförändring blir bestående då mindfulnessutövandet sker kontinuerligt även efter det 

att motiverande samtal upphört och individen fortsätter på egen hand. Det vore även 
intressant att i en sådan studie genomföra intervjuer med ett större antal personer.  

Som en utökad variant av redan nämnt förslag vore det intressant att studera hur och om 
hjärnan rent fysiskt förändras i en sådan intervention.  
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7 SLUTSATS 

 

Mindfulness upplevs vara ett effektivt redskap i arbetet med att minska stresskänsla, lindra 

smärta, oro, ångest och även kunna bidra till att underlätta beteendeförändringar gällande 

ohälsosamma levnadsvanor. Mindfulness kan utgöra en effektiv utveckling i arbetet med att 

bryta ohälsosamma levnadsvanor genom att medvetandegöra att beteendeförändringar 

behöver ske och att minska stress vid beteendeförändringar gällande levnadsvanor. Det 

upplevs inte enskilt kunna leda till en förändring, men kan bidra och underlätta om den som 

ska förändra sig verkligen vill och är motiverad. I framtiden upplevs mindfulness vara något 

som kan användas på ett flertal arenor. Den transteoretiska modellen med sina stadier, 

Stages of Change, utgör i en förändringsprocess en fördelaktig modell i arbetet med att 

effektivt kunna utforma hälsofrämjande arbete utifrån det stadie där klienten/patienten 

befinner sig. Mer forskning uttrycks från både intervjupersoner och studerad tidigare 
forskning krävas för att öka den vetenskapliga evidensen för mindfulness som redskap. 

Majoriteten av de principer som enligt World Health Organisation bör finnas i ett effektivt 

hälsofrämjande arbete representeras i respektive förhållningssätt i mindfulness, MI och den 

transtoretiska modellen genomsyras av en relevans där arbete utifrån förhållningssätten kan 

driva en individ framåt i en förändring. Övning i mindfulness kan bli ett komplement till MI 

och kanske även en aktivitet utskriven på recept, likt ett FaR. 

Att anamma en livsfilosofi innehållande de attityder som mindfulness grundar sig på kan vid 

gynnsamma omständigheter, såsom ökad vilja och motivation, underlätta en riktning mot 

mer hälsosamma levnadsvanor. Mer hälsosamma levnadsvanor kan skapa en mer hälsosam 

livsstil och i förlängningen kan ojämlikhet i hälsa minska och en ökad god folkhälsa 
utvecklas. 

 



41 

 

REFERENSLISTA 
 

Allen, C. (2014). Supporting effective lifestyle behaviour change interventions. Nursing 
Standard, 28(24), 51-58. http://dx.doi.org/10.7748/ns2014.02.28.24.51.e8049 

Angelöw, B. (2005). Att hantera stress och möta förändringar (pocketutg.2) Stockholm: 
Natur och Kultur. 

Baer, R.A. (red.) (2006). Mindfulness-based treatment approaches: clinician's guide to 
evidence base and applications. Oxford: Academic Press. 

Barth, T., & Näsholm, C. (2006). Motiverande samtal - MI: att hjälpa en människa till 
förändring på hennes egna villkor. Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder (uppl. 1). Malmö: Liber Ekonomi 

Dahlgren, G., & Whitehead, M. (1993). Model of Main Determinants of Health from Tackling 
inequalities in health: what can we learn from what has been tried? Working paper 
prepared for the King’s Fund International Seminar on Tackling Inequalities in 
Health, September 1993, Ditchley Park, Oxfordshire. London: King’s Fund. Accessible 
in: Dahlgren G, Whitehead M. (2007) European strategies for tackling social 
inequities in health: Levelling up Part 2. Copenhagen: World Health Organisation  
Regional Office for Europe   

Elwafi, H. M., Witkewits, K., Mallik, S., Thornhill, T. A., & Brewer, J. A. (2013). Mindfulness 
Training for smoking cessation: moderation of the relationships between craving and 
cigarette use. Drug and Alcohol dependence, 130, 1-3. June 2013, Pages 222-229. doi 
10.1016/j.drugalcdep.2012.11.015 

Faskunger, J. (2001). Motivation för motion: en handbok för hälsovägledning steg för steg. 
Farsta: SISU idrottsböcker. 

Folkhälsomyndigheten. (2014). Folkhälsan i Sverige: årsrapport 2014. Solna: 
Folkhälsomyndigheten. 

Folkhälsomyndigheten. (2015). Förändringens Dynamik. Hämtad 20150316 från 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/somra/forandringens-dynamik/  

Folkhälsomyndigheten. (2016). Livsvillkor-och-levnadsvanor, Hämtad 20160302 från 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/ 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education 
Today, 24(2), 105-112. doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001 

Lindgren, S (2014). Stress: en skrift om negativ stress. Stockholm: Hjärt-Lungfonden 



42 

 

Holm Ivarsson, B. (2014). Sjukdomsförebyggande metoder: samtal om levnadsvanor i 
vården. (utg. 1) Stockholm: Natur & kultur. 

Kabat-Zinn, J. (2005). Vart du än går är du där: medveten närvaro i vardagen. Stockholm: 
Natur och kultur. 

Karolinska Institutets folkhälsoakademi. (2011). Bästa listan 2011–Best practice i 
folkhälsoarbete: En sammanställning av erfarenheter, metoder och verktyg inom 
folkhälsoarbete. På uppdrag av Stockholms läns landsting. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

Lanestrand, L. (2012) Mindfulness – lärprocesser i medveten närvaro. Magisteruppsats, 
Södertörns högskola, Institution för kultur och kommunikation 

Lisspers, J., & Ohman, A. (1996). Life-long life style changes. A model of self care in 
coronary disease focused on behavior. Läkartidningen, 93(15), 1453-1458. Hämtad 
20151125 från http://ltarkiv.lakartidningen.se/1996/temp/pda12174.pdf 

Luberto, C. M., McLeish, A. C., Robertson, S. A., Avallone, K. M., Kraemer, K. M., & Jeffries, 
E. R. (2014). The role of mindfulness skills in terms of distress tolerance: A pilot test 
among adult daily smokers. The American Journal on Addictions, 23(2), 184-188. 
doi: 10.1111/j.1521-0391.2013.12096.x 

Lundahl B., Kunz C., Brownell., Tollefson D., Burk B. (2010). A meta-analysis of Motivational 
Interviewing: Twenty-Five Years of Empirical Studies. Research on Social Work 
Practice, 20(2) 137-160. doi: 10.1177/1049731509347850 

MDH. (2015), Mälardalens Högskola, Metod,  Hämtad 20151112 från, 
http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/
metod/reliabilitet-1.29074 

Miller, W. R., Yahne, C. E., Moyers, T. B., Martinez, J., & Pirritano, M. (2004). A Randomized 
Trial of Methods to Help Clinicans Learn Motivational Interviewing. Journal Of 
Consulting And Clinical Psychology, 72(6), 1050-1062. doi:10.1037/0022-
006X.72.6.1050 

Morrison, V., & Bennett, P. (2012). An introduction to health psychology (3. ed.). Harlow, 
England: Pearson 

Naidoo, J., & Wills, J. (2007). Folkhälsa och hälsofrämjande insatser. Lund: 
Studentlitteratur 

Nilsonne, Å. (2004). Vem är det som bestämmer i ditt liv? om medveten närvaro. 
Stockholm: Natur och kultur 

Nylund, K., & Faskunger, J. (2004). Det löser sig! lösningsinspirerad hälsocoaching, 
handledarmaterial. Stockholm: SISU idrottsböcker 



43 

 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv (uppl. 3). Stockholm: Liber 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning (uppl. 4). Lund: Studentlitteratur 

Pellmer, K. & Wramner, B. (2007). Grundläggande folkhälsovetenskap (uppl. 2.). 
Stockholm: Liber 

Penberthy, J. K., Konig, A., Gioia, C. J., Rodríguez, V. M., Starr, J. A., Meese, W., & ... 
Natanya, E. (2015). Mindfulness-based relapse prevention: History, mechanisms of 
action, and effects. Mindfulness, 6(2), 151-158. doi:10.1007/s12671-013-0239-1 

Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1982). Transtheoretical therapy: Toward a more 
integrative model of change. Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 19(3), 276 

Prochaska, J. O., DiClemente, C. C., & Norcross, J. C. (1992). In search of how people change: 
Applications to addictive behaviors. American Psychologist, 47(9), 1102-1114. 
doi:10.1037/0003-066X.47.9.1102 

SBU. (2015). Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 2015. Hämtad 
20151125 från http://www.sbu.se/sv/Vetenskap--Praxis/Vetenskap-och-praxis/SBU-
kommenterar-Mindfulness-kan-ge-viss-lindring-vid-halsoproblem/  

Schenström, O. (2007). Mindfulness i vardagen: vägar till medveten närvaro. Stockholm: 
Viva. 

Schuckher, F., & Nilsson, K. (2011). Måttligt starkt stöd för mindfulness-baserade terapier.  
Litteraturstudie av behandlingseffekter vid stress, depression och ångest. Hämtad 
20151125 från: http://www.lakartidningen/07engine.php?articleId=17085  

Stillman, M., C., Feldman, H., Wambach, C G., Howard Jr, J H., Howard, D, V. (2014). 
Dispositional mindfulness is associated with reduced implicit learning, Consciousness 
and Cognition, 28, 141-150. doi:10.1016/jconcog2014.07.002 

Socialdepartementet. (2008). En förnyad folkhälsopolitik (2007/08:110). Stockholm: 
Socialdepartementet. Hämtad 20151125 från 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/09/78/ 

Socialstyrelsen. (2014). Öppna jämförelser 2014. Folkhälsa. Stockholm: Socialstyrelsen. 
Hämtad 20151125 från: 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19549/2014-12-
3.pdf 

Tingen, M., Waller, J., Smith, T., Baker, R., Reyes, J., & Treiber, F. (2006). Tobacco 
prevention in children and cessation in family members. Journal Of The American 
Academy Of Nurse Practitioners, 18(4), 169-179 11p. doi:10.1111/j.1745-
7599.2006.00116.x 



44 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed (1:2011). Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 
20151128 från https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

Västra Götalandsregionen, Folkhälsokommittén. (2010). Att tänka och arbeta 
hälsofrämjande – teoretisk referensram och vägledande modeller. Hämtad 20151128 
från;http://www.vgregion.se/upload/Folkhälsa/rapporter/slutrapp_hogskolanvast_
hgnatverk.pdf 

Whitehead, M., & Dahlgren, G. (1991). What can be done about inequalities in health? Lancet 
(London, England), 338(8774), 1059-1063.  

World Health Organization, WHO (1948). WHO definition of Health. Hämtad 20151128 från 
http://www.who.int/about/definition/en/print.html 

World Health Organization, WHO (1986). The Ottawa Charter for health promotion. 
Köpenhamn: WHO Regional Office for Europe. 

World Health Organization, WHO (1998a). Health Promotion Glossary. Hämtad 20151128 
från;http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf?ua
=1 

World Health Organization, WHO (1998b). European Working Group on Health Promotion 
Evaluation, Health Promotion evaluation: Recommendations to Policymakers. 
Copenhagen: WHO/Euro, 1998. 

World Health Organization. (2014). Global Status Report on non-communicable diseases. 
Hämtad 20151128 från; 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/148114/1/9789241564854_eng.pdf 

World Health Organization. (2015).  Chronic diseases and health promotion, Hämtad 
20151128 från; http://www.who.int/chp/en/ 

Winroth, J., & Rydqvist, L. (2008). Hälsa & hälsopromotion: med fokus på individ-, grupp- 
och organisationsnivå. Stockholm: SISU Idrottsböcker 

Zimmerman, G L., Olsen, C G., & Bosworth, M F. (2000). Wright State University School of 
Medicine, Dayton, Ohio, American Family Physician, 61(5):1409-1416. Hämtad 
20151125 från http://www.aafp.org/afp/2000/0301/p1409.html 

 



1 

 

BILAGA A - MISSIVBREV 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd  
2015-04-08 

  
 

Hej! 

Mitt namn är Karin Eliasson. Jag går sista terminen på folkhälsovetar-programmet på Mälardalens 
Högskola. Det är nu dags för mig att skriva mitt examensarbete. Min C-uppsats är tänkt att bli en 
kvalitativ intervjustudie vars syfte är att undersöka om mindfulness upplevs kunna fungera som 
redskap vid en beteende- eller livsstilsförändring till exempel vid rökavvänjning.  

Jag önskar nu intervjua dig, du som har arbetat med, har erfarenhet av mindfulness, om dina 

upplevelser och erfarenheter kring ämnet mindfulness och dess potential i hälsofrämjande arbete. 

Intervjun tar cirka 45-60 minuter och jag hoppas du har möjlighet att delta. Intervjufrågor kommer att 

skickas till dig i god tid, ca en vecka innan intervjun. Frågor kommer handla om mindfulness, 

livsstilsförändring och hur din upplevelse och erfarenhet är kring detta. 

Deltagandet är frivilligt, du kan när som helst avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt 

deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet används endast för denna uppsats. 

Innan arbetets inlämnande kommer de intervjuade att få ta del av resultatet. 

Via detta brev önskar jag även hjälp att få kontakt med personer som upplevt mindfulness som en del i 
en livsstilsförändring eller förändringsprocess. Enormt tacksam för tips då detta kan ge uppsatsen 
ytterligare kvalitet. 

Min handledare vid Mälardalens Högskola är professor Sharareh Akhavan. 
Kontakt: sharareh.akhavan@mdh.se 

Önskar svar om deltagande senast 17 april. Intervju sker i slutet av april. Hoppas vi ses då! 

Kontakta mig gärna för ytterligare information: 

Karin Eliasson 

Mail: ken13001@student.mdh.se 
Telefon: 070843580



 

 

BILAGA B - FRÅGEFORMULÄR 

 

 

Frågeformulär för intervju 
C-uppsats – Mindfulness och beteendeförändring 

 

 

Då intervjun är tänkt att vara halvstrukturerad så finns det utrymme för följdfrågor och 
diskussion. C-uppsatsens syfte är till en början att undersöka hur mindfulness kan ha 
betydelse vid en livsstilsförändring, beteendeförändring t.ex rökavvänjning. En teori som 
kommer att studeras i samband med uppsatsen är Prochaska och DiClementes ”Stages of 
Change” (bilaga) 

 

Du som deltagare samtycker till deltagande i och med bokning av intervjutillfälle. Din 
medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta medverkan. 

Intervjun beräknas ta ca 60 minuter och kommer att spelas in på mobiltelefon. Inspelning 
undviks om så önskas. Inspelning är att föredra för en så bra återgivning av intervjustoff som 
möjligt 

 

Intervjuguide: 

Tema: Mindfulness 

 

1. Berätta lite om dig själv. Yrke, historia, ursprung etc. Alla uppgifter kommer behandlas 
konfidentiellt och endast användas för denna uppsats.  

 

2.  Vilken erfarenhet har du av mindfulness, teoretiskt, praktiskt. När kom du i kontakt med 
det osv.  

 

3.  Använder du mindfulness frekvent i ditt yrke? och i så fall på vilket sätt använder du det i 
ditt liv? Privat?  



 

 

 

Tema: Mindfulness i Livsstilsförändring, Beteendeförändring 

 

4. Hur upplever du mindfulness påverkan på stresskänsla? 

 

5.  Upplever du att mindfulness kan påverka någon i processen att göra en 
livsstilsförändring? Om ja, på vilket sätt? 

 

• Vilka andra egenskaper kan påverkas tror du? Hur? 

 

5. Har du erfarenhet av mindfulness vid en beteendeförändring i hälsofrämjande syfte t.ex 
rökavvänjning,  

 

6.  I vilka processer, sammanhang utöver egna erfarenheter skulle du kunna tänka dig att 
mindfulness kan vara en verksam komponent. Var skulle det kunna appliceras? Kan vara 
inom vården eller i vilken situation som helst. 

 

• Finns det sammanhang där det inte skulle passa? I så fall när? Hur? Och Varför? 

 

Tema: Mindfulness Framtidsutsikter 

 

7. Hur ser framtiden för mindfulness ut? Vad tror du? 

 

Finns det något övrigt du önskar ta upp om mindfulness? Mindfulness i samband med 
beteendeförändring? Annat att tillägga? 

 

Är det ok att ställa ytterligare frågor i efterhand om det dyker upp något som kan tänkas 
kompletteras 

 

 



 

 

Transteoretiska modellen (TTM) 

 

”I den transteoretiska modellen utgår man från det förändringsstadium ("stage of 
change") som individen befinner sig i, för att utforma den strategi som bäst kan ge 
framgång i beteendeförändringen. Förändringsarbetet ses som en process vilken 
successivt utvecklas i flera olika stadier.  

 

 

 

 

Bild hämtad från: 
https://www.vll.se/Sve/Centralt/Standardsidor/VårdOchHälsa/HälsaOchLivsstil/Nedladdni
ngsboxar/Filer/Att%20motivera%20till 
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