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Sammanfattning 

Inledning: Mindfulnessövningar i form av meditation används idag för att 

underlätta vid många tillstånd av psykisk ohälsa. Det finns flera manualbaserade 

terapiformer som kombinerar mindfulnessmeditation med samtalsterapi, dock 

inte någon inom psykodynamisk teoribildning. Denna studien undersöker 

möjligheterna att kombinera mindfulnessövningar med psykodynamisk 

psykoterapi. 

 

Frågeställningar: Hur genomförs patienturval till denna terapimetod och vilka 

inkluderings/exkluderingskriterier används?  

 

Hur arbetar psykoterapeuter när de kombinerar principerna från mindfulness med 

psykodynamisk psykoterapi?  

 

Hur påverkar patientens praktiserande av mindfulnessmeditation i hemmet 

utvecklingen i psykodynamisk terapi? 

 
Metod: Kvalitativ metodik med intervjuer av fem terapeuter som arbetar med den 
kombinerade metoden. Intervjuerna analyserades och bearbetades utifrån en 
kvalitativ innehållsanalys med styrd kodning. 

 

Resultat: Resultatet visar att terapier där patienten praktiserar mindfulness blir 

mer intensiva, insikt i känslotillstånd nås enklare och snabbare. De flesta 

terapeuterna anser att mindfulness är tillämpligt i psykodynamisk terapi vid stress, 

utmattning, ångest och depression. Den mest förekommande 

tillämpningsmetoden är att terapeuterna gör mindfulnessövningar med patienterna 

i terapirummet som spelas in på mobiltelefonen, vilken patienterna sedan 

uppmuntras att genomföra hemma.  

 

Diskussion: Den viktigaste slutsatsen är att terapier där mindfulness praktiseras 

blir mer intensiva, mer destillerade och mer effektiva. Studien visar att det kan 

vara gynnsamt att forska vidare på möjligheterna att kombinera psykodynamisk 

psykoterapi med mindfulness för att hitta nya behandlingsmetoder med en mer 

destillerad process inom det psykodynamiska spektret. 

 

Nyckelord: Mindfulness, psykodynamisk psykoterapi, psykoanalys, medveten 

närvaro, samtalsterapi, meditation.  

 

 

Abstract 

Introduction: Mindfulness exercises in the form of meditation are used today to 

facilitate mental health by patients suffering from a range of diagnoses. There are 

several manual-based therapies that combine mindfulness meditation with 

therapy, but not within the psychodynamic theory formation. This study 



 
 

 
 

 

investigates the possibilities of combining mindfulness exercises with 

psychodynamic psychotherapy. 

 

Research questions:  

How are patients chosen for this therapy method and which inclusion / exclusion 

criteria are used?  

 

How do psychotherapists work when they combine the principles of mindfulness 

with psychodynamic psychotherapy? 

 

How does the patient's practice of mindfulness meditation at home affect the 

development of psychodynamic therapy? 

 

Method: Qualitative research approach with interviews of five therapists working 

with the combined method. The interviews were analyzed and processed based on 

a qualitative content analysis. 

 

Results: The result shows that therapies where the patient practices mindfulness 

becomes more intense, insight to emotional state is reached easier and faster. 

Most therapists in the study believe that mindfulness is applicable in 

psychodynamic therapy where there are signs of stress, fatigue, anxiety and 

depression. The most common application method is that the therapists practice 

mindfulness exercises with the patients in the therapy room. The meditation 

exercises are recorded on the patient´s mobile phone, and the patients are 

subsequently encouraged to perform the practice at home. 

 

Discussion: The main conclusion is that therapies where mindfulness is practiced 

become more intense, more distilled and more effective. The study shows that it 

may be beneficial to research further on the possibilities of combining 

psychodynamic psychotherapy with mindfulness to find new treatment methods 

with a more distilled process within the psychodynamic spectrum. 

 

Keywords: Mindfulness, psychodynamic psychotherapy, psychoanalysis, 

psychoanalytic, meditation, therapy.  
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1 Inledning 

Idag står samhället inför en situation där allt fler lider av psykisk ohälsa, det står 
nu för nästan 40 % av långtidssjukskrivningarna i Sverige (Försäkringskassan, 
2015). En del av lösningen är vidareutveckling av metoder för behandling av 
psykisk ohälsa.  
 
Det finns många olika former av behandling för psykisk ohälsa, bl. a. 
psykodynamisk psykoterapi och olika behandlingar med bas i mindfulness. 
Psykodynamisk terapi är en terapiform som fokuserar på samtalsterapi där 
terapeut och patient gemensamt utforskar patientens inre värld. Inom 
psykodynamisk terapi är insikt i och förståelse för inre processer essentiellt 
(Gabbard, 2010). Mindfulness härstammar ursprungligen från buddistisk filosofi 
och förknippas bl. a. med olika typer av meditation (Brown & Ryan, 2003). 
Mindfulness och integrativa terapimetoder som kombinerar mindfulness med 
klinisk verksamhet har visat sig underlätta vid psykisk ohälsa (McGee, 2008).  
 
Många psykoterapeuter har funnit hur läkande meditation kan vara och många 
använder tekniker från mindfulness i sitt terapeutiska arbete, menar Stewart 
(2014). Forskningsläget visar att tillämpning av mindfulness genom meditation 
och avslappningsövningar är ett effektivt sätt att öka välbefinnande och minska 
psykisk ohälsa (Brown & Ryan, 2003). Vidare visar forskning att psykodynamisk 
terapi är effektivt för att behandla olika former av psykiskt lidande och ohälsa 
(Shedler, 2010). Effektiviteten av integrativa terapimetoder har framkommit i flera 
studier, vilket visar att det fungerar bra att kombinera mindfulness med 
psykoterapi (Gotink et al, 2015). Fredrickson (2013) kopplar samman 
psykodynamisk korttidsterapi med mindfulness genom att skriva att 
terapisessionen är som en guidad mindfulnessmeditation, där terapeuten hjälper 
patienten att bli medveten om sin inre verklighet i nuet. Studier visar att 
mindfulnessmeditation ökar förmågan att vara närvarande i nuet och förmågan att 
reflektera över känslotillstånd (Brown & Ryan, 2003).  

Ovanstående forskningsresultat lägger en grund för vidareutveckling av integrativa 
terapiformer där mindfulness kombineras med psykodynamisk terapi.  

Denna studie har ambition att bidra med ytterligare forskning om möjligheterna 
att kombinera praktiserande av mindfulness med psykodynamisk terapi. Studien 
syftar till att undersöka hur terapeuter arbetar med att kombinera mindfulness och 
psykodynamisk terapi, hur det påverkar terapin och hur denna kombination 
upplevs av terapeuterna.  
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Psykodynamisk terapi  

Samtalsterapi är en behandlingsform som tillämpas för att underlätta vid olika 

former av psykisk ohälsa. Det finns många olika former av samtalsterapi, varav 

psykodynamisk psykoterapi är en (1177 vårdguiden, 2012).  

 

Shedler (2006) menar att en grundläggande uppfattning inom psykodynamisk 

teoribildning är att vi är omedvetna om delar av vårt psykiska liv eftersom vi inte 

vill vara medvetna om det, då dessa delar av oss är skrämmande, hotande eller får 

oss att känna oss sårbara och obehagliga till mods. Shedler (2010) beskriver 

psykodynamisk terapi som ett förlopp då terapeuten och patienten gemensamt 

undersöker svåra känslor och tankar hos patienten. Genom att uppmärksamma 

och öka insikten i dessa kan patienten sätta in dem i ett sammanhang som ger 

dem en mening och gör känslorna mer begripliga och mindre farliga. Shedler 

(2010) menar att psykodynamisk psykoterapi är en process som vilar på flera olika 

fundament, i vilka insikt i och förmåga att uttrycka känslotillstånd är basala. Fokus 

i psykodynamisk terapi är på interpersonella relationer, i synnerhet de som skapas 

här och nu, i terapirummet mellan patient och terapeut. Gabbard (2010) nämner 

att den relation och de relationsmönster som terapeuten kan se i terapirummet 

ofta avspeglar relationer utanför terapirummet, i patientens vardag. Om dessa är 

dysfunktionella kan terapeuten genom att hen uppmärksammar dessa för 

patienten möjliggöra ett gemensamt arbete med att skapa nya sätt för patienten att 

vara i relationer. Tanken är att patienten projicerar egenskaper på terapeuten som 

egentligen tillhör någon annan och detta kan behöva bearbetas, en process som 

kallas överföring (Gabbard, 2010).  

 

Shedler (2010) menar att ökad insikt i känslor genom psykodynamisk psykoterapi 

leder till en positiv förändring i upplevelse av psykisk ohälsa. Upplevelse av 

obehagliga känslotillstånd såsom ångest, oro, nedstämdhet mm. kan underlättas av 

ökad insikt i samt förståelse för känslornas bakgrund, innebörd och hur de väcks 

(Gabbard, 2010).  

 

Tankegångar om mindfulness är knappast något nytt inom psykodynamisk 

psykoterapi, det var en essentiell del av terapin som Freud beskrev. Freud kallade 

det för en fritt flytande uppmärksamhet, vilket är ett sätt för terapeuten att vara 

medvetet uppmärksam på vad som händer i terapirummet. Terapeuten skall utan 

att fastna i specifika detaljer försöka ta in allt som sägs, vad som händer inom 

terapeuten och patienten och vad som inte sägs, med en medvetenhet som är 

jämn och accepterande (Epstein, 1988). 

 

2.2 Mindfulness 

Mindfulness, eller medveten närvaro, som det kan kallas på svenska, är en 

sekulariserad teoribildning som kommer ur buddismen. Den har syftet att genom 

övning av förmågan att vara medvetet närvarande i varje ögonblick öka 
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välbefinnandet. Det har också visat sig minska psykisk ohälsa i form av 

stressrelaterade diagnoser, ångest och depressioner mm (Germer, Siegel & Fulton, 

2013). 

 

Basen i mindfulness är praktiserande av meditation, antingen sekulariserad 

västerländsk s.k. mindfulnessmeditation eller olika sorters traditionell buddistisk 

meditation. Brown och Ryan (2003) definierar mindfulness som en 

uppmärksamhet riktad mot och medvetenhet om nuet och inre upplevelser. 

Medveten närvaro har också definierats som en typ av bred nutidsfokuserad 

neutral medvetenhet, ett sätt att observera händelser och upplevelser utan att göra 

någon bedömning eller värdering av dessa (McCracken, Gauntlett-Gilbert & 

Vowles, 2006). 

 

En grundtanke inom mindfulness är att den medvetna typen av närvaro är en 

färdighet som kan övas och läras in. Ju mer en person mediterar, desto mer ökar 

nivåerna av mindfulness som kan mätas i självskattningstester (Brown, Ryan & 

Cresswell, 2007). Brown och Ryan (2003) menar att förmågan till medveten 

närvaro är medfödd och förekommer mer hos vissa individer och mindre hos 

andra, även om alla kan tränas i det.  

 

Kabat-Zinn (1982) utvecklade det första standardiserade mindfulnessprogrammet, 

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) med syftet att minska stress i 

vardagslivet genom bland annat meditation med inriktning på medveten närvaro. 

Metoden utvecklades för att hantera kronisk smärta men används idag på många 

fler områden, såsom depressioner, utmattningssymptom, mm. (Bishop et al, 

2004). MBSR är ett 8–12 veckor långt standardiserat program bestående av 

gruppmeditation, retreat och yoga (Gotink, et al, 2015).  

 

Den sekulariserade meditationen som har syftet att öka mindfulness går ofta ut på 

att koncentrera sig på andningen, hur andningen känns i kroppen. Detta eftersom 

det visat sig vara ett enkelt sätt för många att rensa huvudet på tankar. När tankar 

och känslor dyker upp, vilket de oundvikligen gör, skall den mediterande 

uppmärksamma dessa, släppa taget om dem och återgå till fokus på andningen 

(Bishop et al, 2004; Kabat-Zinn, 2005).  

 

De senaste åren har flera nya metoder, många integrativa, introducerats, bland 

annat terapiformer som psykodynamisk korttidsterapi – Intensive Short-Term 

Dynamic Psychotherapy (ISTDP; Fredrickson, 2013), Acceptance and 

Commitment Therapy (ACT; Fung, 2015), och Mindfulness Based Cognitive 

Therapy (MBCT; Gotink et al, 2015).  

 

ISTPD (Fredrickson, 2013) är en slags psykodynamisk korttidsterapi där 

grundtanken är att terapeuten skall vara aktiv och närvarande i terapirummet; 

tillsammans skall terapeut och patient arbeta med situationen som är här-och-nu. 

Vidare söker terapeuten hjälpa patienten komma i kontakt med det som väcker 
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starka känslor för att skapa en mer intensiv process, tanken är att identifiera och 

bli medveten om känslomässiga blockeringar. Detta kallas för ”unlocking the 

unconscious”. Genom att uppleva de genuina känslorna på djupet med terapeuten 

skall patienten bli fri från de försvar mot känslorna som skapat destruktiva 

mönster, avseende både intrapsykiska mönster och relationsmönster. En viktig 

uppfattning inom ISTDP är att det är försvaren som skapar psykisk ohälsa och 

symptom samt att en ökad medvetenhet om dessa försvar och de känslor som gett 

upphov till dem, leder till förbättrad psykisk hälsa. Dessa försvar uppkommer 

under barndomen och under livet då vi möter smärta, förödmjukelse eller andra 

affekter som upplevs vara för svåra för oss att hantera (Fredrickson, 2013).  

 

ACT (Fung, 2015) kombinerar Kognitiv Beteende Terapi (KBT) med mindfulness 

genom meditation, gruppterapi, i vissa behandlingar individuell terapi och 

hemläxor. Grundtanken är att integrera buddhistisk filosofi och praktiserande av 

meditation med modern beteendeterapi. Tyngdpunkten ligger i att acceptera och 

därigenom släppa taget om de tankar som är plågsamma, snarare än att försöka 

undvika dem även om de är smärtsamma. Inom ACT (och även KBT) är 

uppfattningen att undvikande av tankar och situationer som ger ångest leder till 

fortsatt ohälsa. Genom att arbeta med acceptans och mindfulness skall patienten 

kunna agera på sätt som är mer anpassade efter situationen, snarare än att gå 

direkt till ångest och impulsivitet (Fung, 2015). 

 

MBCT (Gotink et al, 2015) är en vidareutveckling av MBSR som kombinerar 

mindfulness med KBT. Det utvecklades för att behandla återfall i depression 

bland personer med recidiv depression, men används numera för att behandla 

många olika former av ohälsa såsom ångesttillstånd, kronisk sjukdom och smärta, 

mm (Galante, Iribarren & Pearce 2012). Det är ett 8 veckor långt program där 

patienter går i individuell kognitiv beteendeterapi, får instruktioner i praktiserande 

av mindfulness (avslappning och meditation) samt uppmanas att meditera hemma. 

Ofta får patienterna med sig inspelningar att använda sig av vid meditation 

hemma (Galante et al. 2012). 

 

3 Tidigare forskning 

Databaserna Psycinfo, Psychoananalytic Electronic Publishing samt PubMed har 

använts för att söka tidigare forskning. Sökorden har varit: psychotherapy and 

mindfulness, mindfulness and psychodynamic, psychoanalytic and mindfulness, 

psychoanalysis and mindfulness, meditation and psychoanalysis, meditation and 

psychodynamic samt meditation and psychotherapy.  

 

Vid sökningar har inte någon studie som undersökt hur mindfulnessmeditation 

påverkar effekten av psykodynamisk terapi redovisats, mycket få träffar hittades 

överhuvudtaget. 

 

 

 



 
 

5 (30) 
 

 

3.1 Effekter av mindfulness 

3.1.1 Empiriska vetenskapliga studier 

Det finns många studier på ämnet mindfulness och psykisk hälsa. SBU 

genomförde 2014 en systematisk översikt av kunskapsläget för effekten av olika 

meditationsprogram för hälsorelaterade problem som ångest, smärta, depression 

mm. Studien avser både fysisk och psykisk ohälsa och lutar sig mot resultat från 

41 olika studier genomförda i USA som har jämfört meditationsbaserade program 

med annan behandling. Översikten visar att programmen ger lite mer effekt 

jämfört med andra behandlingsprogram, men författarna drar slutsatsen att 

resultaten har svag tillförlitlighet, eftersom det enda sättet att mäta nivåer av 

förbättring är genom självskattningsformulär, något som ger risk för 

placeboeffekt. Författarna ansåg sammanfattningsvis att det vetenskapliga 

underlaget var otillräckligt (SBU, 2014). 

 

Brown och Ryan (2003) genomförde en kvantitativ studie där de med hjälp av 

självskattningsformulär mätte samband mellan medveten närvaro och olika 

former av fysiskt och psykiskt välbefinnande i en normalpopulation. De nådde 

bland annat slutsatsen att medveten närvaro korrelerar negativt med depression 

och ångest och konstaterade att personer med högre grad av medveten närvaro 

tenderade att vara mer medvetna om sina inre känslotillstånd och upplevelser. 

Ökad medvetenhet ger en ökad benägenhet att ta hänsyn till och uppfylla sina 

grundläggande psykiska behov, något som i sig leder till ökat psykiskt 

välbefinnande, konstaterade författarna (Brown & Ryan, 2003). 

 

Carmody och Baer (2007) genomförde en studie på 174 vuxna som deltog i ett 

MBSR-program. Deltagarna fick fylla i självskattningsformulär för att mäta nivå av 

mindfulness, upplevd stress, fysiska och psykiska symptom samt välbefinnande 

före och efter MBSR-programmet. Den del av mindfulnesspraktiken i 

programmet som skedde i hemmet kontrollerades. Författarna fann att deltagarna 

rapporterade ökade nivåer av medveten närvaro, minskad upplevd stress, 

minskade symptom samt ökat välbefinnande. Vidare fann de stöd för hypotesen 

att det är den ökade nivån av mindfulness från ökad meditationsfrekvens som 

leder till höjda nivåer av psykiskt välbefinnande och symptomreduktion.  

 

Vidare har Baer et al (2008) i en studie använt självskattningsformulär på en 

mediterande population och jämfört med en normalpopulation. De fann att 

medveten närvaro korrelerar positivt med psykiskt välbefinnande bland personer 

som mediterar regelbundet. De konstaterar också att meditationserfarenhet leder 

till ökad medveten närvaro vilket i sin tur leder till ökat psykiskt välbefinnande. 

 

3.2 Kombinationen mindfulness och psykoterapi 

Efter att Jon Kabat-Zinn (1990) utvecklat MBSR har många integrativa modeller 

utvecklats. De flesta har framtagits inom ramen för KBT och använder 

mindfulness för att öka förmågan att acceptera tillstånd samt skapa medvetenhet 
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om vad som pågår i kropp och sinne samt omvärlden på ett icke-dömande sätt. 

(Bishop et al, 2004) 

 

3.2.1 Erfarenhetsbaserade studier 

McGee (2008) konstaterar i en översikt av forskning i ämnet meditation och 

psykiatri att konsensus verkar vara att meditation underlättar vid psykisk ohälsa 

och att det i kombination med psykoterapi kan lösa upp olika sjukdomstillstånd. 

Vidare konstaterar författaren att meditation kan ses som ett sätt att öva på 

samma färdigheter som nås i psykoterapi, därigenom är meditation och 

psykoterapi kompatibla i sin natur (McGee, 2008).  

 

3.2.2 Empiriska vetenskapliga studier 

I en metaanalys över studier som utvärderar effekten av MBSR och MBCT 

konstaterar Gotink et al (2015) att terapiformerna är verksamma mot flertalet 

olika former av psykisk ohälsa och lidande. Metaanalysen som genomfördes 

inkluderade 23 metaanalyser med totalt 115 randomiserade kliniska prövningar 

(RCT) med 8 683 deltagare med olika diagnoser. Inklusions- och 

exklusionskriterier redovisades samt urval, sökteknik och analysmetod (PRISMA-

guidelines och Cohens d för metaanalyser). Jämfört med kontrollgrupper 

(personer som stod på väntelista eller personer som fick sedvanlig behandling) 

fann författarna signifikant förbättrade tillstånd för diagnoser såsom depression, 

ångest, stress, kronisk smärta samt ökad upplevd livskvalité bland deltagarna.  

 

Galante et al (2012) genomförde en meta-analys på MBCT för recidiv depression 

där de studerade elva RCT studier som genomförde en uppföljning ett år efter 

genomförd behandling med MBCT. Inklusions och exklusionskriterier 

redovisades samt urval, sökteknik och analysmetod. Författarna konstaterade att 

personer som genomgått MBCT har en 40 % mindre risk för återfall jämfört med 

personer som genomgått sedvanlig behandling.    

 

A-Tjack et al. (2015) genomförde en metaanalys av studier som granskar effekten 

av ACT. Metaanalysen inkluderade 39 RCT studier med totalt 1 821 deltagare som 

behövde och fick behandling för olika tillstånd som bl. a ångest, depression, 

missbruk samt somatisk sjukdom. Urvalskriterier redovisades samt selektion, 

sökteknik och analysmetod. Författarna drog slutsatsen att ACT är lika eller mer 

effektivt för tillstånd som depression, ångest jämfört med sedvanlig behandling 

och att ytterligare forskning behövs för att undersöka effekten på upplevd 

livskvalité. 

 

3.3 Mindfulness och psykodynamisk psykoterapi 

Intressant nog tycks empiriska vetenskapliga studier av mindfulness inom ramen 

för psykodynamisk terapi i stort sett saknas, enligt författarens sökning.  
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3.3.1 Erfarenhetsbaserade studier 

Bianco, Barilaro och Palmieri (2016), har arbetat med att överbygga gapet mellan 

meditationsbaserade interventioner för psykisk hälsa och psykodynamisk terapi 

genom att söka teoretiska likheter mellan de två teoribildningarna. Medan 

författarna inte redovisar någon empirisk studie, menar de att mindfulness och 

traditionell meditation bör fungera väl att kombinera med psykodynamisk 

psykoterapi. Detta påstående styrker de genom att hänvisa till att det finns likheter 

mellan mindfulness och psykodynamisk litteratur och teoribildning hos både 

tidiga och nutida teoretiker. De nämner bl. a Jung som skrev om medvetenhet om 

självets sanna natur och hur det hänger ihop med omvärlden. Vidare nämner 

författarna Fromm som såg likheter mellan psykoanalys och buddhism genom att 

hävda att de har samma etiska mål och liknande medel att uppnå målen.  

 

Författarna hänvisar även till Stern som skriver att en medveten och icke-

dömande uppmärksamhet riktad mot nuet kan skapa en djupare förståelse för 

självet och andras beteende – något som i sin teoretiska grund är starkt kopplat till 

hur verksamma delar av mindfulness beskrivs i litteraturen. Safrans relationella 

perspektiv är också något som författarna nämner då de ser likheter med 

buddhism i hur självet beskrivs.  

 

Dock menar författarna att det finns olikheter och punkter där teoribildningarna 

går isär, såsom i uppfattningen av jaget, som traditionell buddhism genom 

meditation söker upplösa, medan psykodynamiker ofta söker stärka jaget. I 

sekulariserad mindfulness är denna aspekten dock nedtonad.  

 

Germer et al (2013) har skrivit en bok för personer som arbetar kliniskt med 

psykoterapi i syftet att öka medvetenheten om möjligheterna att använda 

mindfulness som ett kliniskt redskap.  De menar att det är förvånande att 

meditation ännu inte har integrerats mer i psykoterapi samt att mindfulness och 

psykodynamisk teoribildning har många gemensamma nämnare. Bland annat 

nämner författarna att båda ser människan som ett resultat av intrapsykiska 

processer och att fokus i både terapin och praktiserandet är att lindra psykiskt 

lidande genom att finna sanningen om självet, att öka medvetenheten och insikten 

i omedvetna processer samt att göra människor psykologiskt friare.  

 

Falkenström (2012) skriver i sin avhandling om kapacitet för självreflektion om 

mindfulness och menar att de integrativa terapiformer som uppkommit i 

svallvågorna av MBSR har likheten att de definierar målet med terapin att nå 

”psykologisk flexibilitet”. I detta sammanhang innebär det att undvika att reagera 

automatiskt på olika mentala tillstånd och att öka förmågan att observera dem 

med acceptans och därefter kunna agera med större insikt. Författaren menar att 

KBT här närmar sig psykodynamisk terapi och kopplar samman psykodynamisk 

terapi med mindfulness genom begreppen fritt svävande uppmärksamhet och fria 

associationer. 
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4 Frågeställningar 

Då det inte tycks finnas några studier av kombinationen av psykodynamisk terapi 

och mindfulnessövningar men ändå kliniska erfarenheter av kombinationen finns 

det skäl att göra en första studie inom området. De grundläggande 

frågeställningarna blir följande:  

 

Hur genomförs patienturval till denna terapimetod och vilka 

inkluderings/exkluderingskriterier används?  

 

Hur arbetar psykoterapeuter när de kombinerar principerna från mindfulness med 

psykodynamisk psykoterapi?  

 

Hur påverkar patientens praktiserande av mindfulnessmeditation i hemmet 

utvecklingen i psykodynamisk terapi? 

 

5 Metod 

Studien genomfördes med kvalitativ metodik genom intervjuer med fem 

psykoterapeuter som arbetar med en kombination av samtal och övningar i 

mindfulness. 

 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Totalt kontaktades 12 terapeuter, varav två visade sig vara pensionerade, tre 

arbetade med mindfulness men inte renodlat psykodynamiskt, och en svarade inte 

på vare sig telefon eller mail. I ett fall kände sig en tillfrågad psykoterapeut osäker 

på om hen kunde sägas arbeta med renodlad psykodynamisk psykoterapi då 

personen använde integrativa terapimodeller. I det fallet diskuterade författaren 

frågan med psykoterapeuten och de kom gemensamt fram till att exkludera 

deltagaren från studien, detta för att säkra validiteten i studien. Alla deltagare fick 

ett brev med information (bilaga 1) innan intervjun bokades. Totalt fem terapeuter 

bedömdes arbeta inom utsatta kriterier och intervju genomfördes.  

 

Urvalskriterierna var att deltagarna (1) ansåg sig arbeta med psykodynamisk 

psykoterapi, (2) hade formell utbildning inom psykodynamisk psykoterapi, (3) 

hade någon form av utbildning inom mindfulness, (4) idag arbetade med att i vissa 

terapier kombinera psykodynamisk psykoterapi med mindfulness, (5) hade minst 

fem års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete.  

 

Planen var att intervjua psykodynamiskt praktiserande legitimerade 

psykoterapeuter som i vissa terapier rekommenderar patienter att parallellt med 

terapin meditera eller praktisera mindfulness på annat vis. Det visade sig svårt att 

hitta deltagare som uppfyllde urvalskriterierna. Därför valdes två terapeuter med 

steg 1 kompetens, dvs utan legitimation, men med en grundutbildning i 

psykoterapi. Detta eftersom de var erfarna (över 10 år med denna typen av terapi), 
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och en bedömning gjordes med hjälp av handledaren, att de hade viktig 

information att delge. Resterande deltagare var leg psykoterapeuter.  

 

Intervjupersonerna var mellan 50 och 70 år och hade alla över 10 års erfarenhet 

som psykoterapeuter. Samtliga var kvinnor. Utbildningsnivån varierade mellan 

terapeut med steg 1 kompetens (grundutbildning i psykoterapi) och legitimation 

som psykoterapeut. Tre praktiserade också hypnos. Deltagarnas grundutbildning 

var i två fall psykolog, en sjuksköterska, en tandläkare/sjuksköterska och en 

socionom. Det finns inte några reglerade institut som erbjuder utbildning i 

mindfulness och därför varierade deltagarnas utbildning i ämnet. Vissa hade gått 

utbildning för att fungera som MBSR instruktörer, vissa hade andra typer av 

utbildningar, men alla hade något slags formell utbildning inom mindfulness. 

 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

Författaren har avsett undersöka och utforska terapeuternas uppfattning och 

erfarenhet av terapimetoden, därför användes kvalitativ metod. Då det finns 

mycket lite forskning i ämnet är en kvalitativ studie att föredra, för att skapa en 

bred informationsbas att bygga vidare från. Information samlades in genom 

kvalitativ forskningsintervju, eftersom studien avsåg undersöka deltagarnas 

uppfattningar och erfarenheter har semistrukturerade intervjuer genomförts 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Intervjufrågorna skrevs baserat på frågeställningarna och godkändes av 

handledaren. Sedan kontaktades intervjupersoner och intervjuer bokades in 

(förfarandet beskrivs i närmre detalj under 5.4 ”Genomförande”).  

 

Data samlades in genom ca 45 minuter långa intervjuer som spelades in på en 

Iphone och därefter transkriberades. Tre intervjuer genomfördes på respektive 

intervjupersons arbetsplats inom Göteborgsregionen och två via telefon då de 

bodde på annan ort i Sverige. En intervjuguide användes (bilaga 2) som 

utgångspunkt och intervjuaren styrde samtalet så att vissa viktiga teman täcktes in 

(dessa är markerade med kursiv stil i intervjuguiden), men i övrigt prioriterades ett 

flexibelt flöde i intervjuerna. Intervjuerna kom inte alltid att följa formulärets följd 

av frågorna, utan intervjuaren ”bockade av” teman och tog frågor från formuläret 

när de passade in i samtalets rytm. Dock var författaren noga med att alla teman 

berörts i intervjun. Intervjuaren försökte i största möjliga mån att använda öppna 

frågor och att hålla sig till så lika frågor som möjligt i de olika intervjuerna, för att 

säkra reliabiliteten. 

 

5.3 Bearbetningsmetoder 

En kvalitativ innehållsanalys med en styrd kodning har tillämpats i analysarbetet 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Intervjuerna transkriberades och sedan läste författaren igenom intervjuerna flera 

gånger. De transkriberade intervjuerna kategoriserades sedan in i teman efter 

frågeställningarna. Citat som kunde kopplas till någon av frågeställningarna 

markerades. Författaren sorterade citat i färgkodningar efter frågeställningarna, 

varje frågeställning fick en färg och de citat som kunde kopplas till respektive 

frågeställning kodades i den färgen. Sedan analyserades citaten i sina färgkategorier 

och likheter eftersöktes. En sammanställning genomfördes där citaten fick svara 

på frågeställningarna. Efterhand bearbetades texten och citaten ersattes av 

författarens förklaring av citaten och kompletterades med enstaka citat från 

intervjuerna för att låta materialet tala och texten bli mer levande.  

 

5.4 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes under hösten 2016 och vintern 2017. Analysarbetet 

som följde genomfördes under våren 2017. Författaren fick kontaktuppgifter till 

flera av intervjupersonerna genom kollegor som spontant tipsade om terapeuter 

som arbetar med metoden i fråga, när de fick höra talas om studien. Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver en metod för att finna deltagare som kallas 

snöbollsurvalet, vilket innebär att författaren får tips om lämpliga terapeuter vilka 

i sin tur rekommenderar andra terapeuter som kan tänkas ha något att tillföra 

studien. Denna metod har tillämpats i studien; dessutom kontaktades en del 

terapeuter efter sökningar på Google. Författaren använde sökord såsom 

”psykoterapeut mindfulness”, ”psykolog mindfulness”, ”psykoterapi 

mindfulness”, ”samtalsterapi mindfulness” ”psykoanalys mindfulness” och 

”psykodynamisk mindfulness”.  

 

Samtliga terapeuter som hittats via Google kontaktades via mail samt även de 

övriga i de fall då mailadress fanns. En kort beskrivning av studien fanns i mailet, 

samt informationsbrev som bifogad fil. Mailet följdes upp med telefonsamtal. I 

två fall saknades mailadress och endast namn och telefonnummer gavs ut av den 

person som tipsat, i dessa fall inleddes kontakten med ett telefonsamtal och 

följdes upp med ett mail med informationsbrevet bifogat. Intervju bokades efter 

att intervjupersonerna tagit del av informationsbrevet (bilaga 1) och medgivit 

deltagande.  

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor finns till för att trygga 

personer som deltar i forskning samt för att säkra att respekt för människovärdet 

alltid tas i forskningsarbete (Regeringskansliet, 2003:460). Föreliggande studie har 

haft denna lag i åtanke under genomförandet. Det finns flera forskningsetiska 

frågeställningar att ta hänsyn till. Vetenskapsrådet nämner fyra områden inom 

psykologisk forskning – informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 

och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2016). Studien uppfyller dessa krav genom 

att deltagarna informerats om studien och att deltagandet är frivilligt. Information 

har varit fullständig och delgivits direkt vid första kontakt. Vidare har deltagarna 
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informerats om att de när som helst välja att avsluta deltagandet och de kommer 

att få tillgång till slutprodukten. 

 

Deltagarnas konfidentialitet har skyddats genom avpersonifiering av svaren. 

Forskaren har avkodat namn och gjort ansträngning att i största möjliga mån 

avkoda personkaraktäristik och annat som kan avslöja deltagarnas identitet. 

Forskaren har förvarat materialet så säkert som möjligt och materialet delas inte 

med någon annan part. Allt förutom den färdiga produkten raderas när studien är 

färdigställd. 

 

7 Resultat 

Analys av intervjuerna har gett nio teman som svar på undersökningsfrågorna, 

resultaten presenteras uppställt efter undersökningsfrågorna:  

 

Hur genomförs patienturval till denna terapimetod och vilka 

inkluderings/exkluderingskriterier används?  

 

Hur arbetar psykoterapeuter när de kombinerar principerna från mindfulness med 

psykodynamisk psykoterapi?  

 

Hur påverkar patientens praktiserande av mindfulnessmeditation i hemmet 

utvecklingen i psykodynamisk terapi? 

 

7.1 Hur genomförs patienturval till denna terapimetod?  

Deltagarna genomförde patienturval efter lite olika kriterier. En av terapeuterna 

tar också emot personer som söker för ledarskapsutveckling och inte bara terapi, 

då väntar hon med att introducera mindfulness, men det introduceras alltid.   

 

7.1.1 Diagnoser, behov och målsättning 

Gemensamt för de flesta respondenter var att om en patient led av stress, 

utmattning, nedstämdhet eller depression rekommenderade de alltid mindfulness, 

ibland redan vid första samtalet. Delvis uppgav respondenterna att forskningen 

visade tydligt att vid just stress kan mindfulness hjälpa, delvis visade deras 

erfarenhet att patienterna var mer benägna att ta till sig mindfulnessövningarna 

när det handlade om stress. Många tyckte också att mindfulness var hjälpsamt vid 

behandling av ångest.  

 

”Där [med stress] brukar det vara lite mer lyckosammare, att man är lite mer beredd att ta till 

sig det, men det kan vara nedstämdhet, depression” 

 

De flesta respondenter jobbade utifrån diagnoser, men en deltagare arbetade mer 

utifrån behov och målsättning och utformade terapin efter hur de bäst kunde nå 

målsättningen. Detta innebar att terapeuten i många fall, men inte alla, använde sig 

av mindfulness i terapin.  
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”Så att när det är ett mål som mer samstämmer med att man vill ha kanske mer kontakt med 

sig själv, kanske mer självkännedom [...]då tar jag in mindfulness.” 

 

Flera respondenter menade att personer som ger intrycket att vara jagsvaga 

verkade gagnas extra mycket av övningar i mindfulness, eftersom kopplingarna till 

kroppen verkade jagstärkande. Att öka förmågan att känna sig själv, känna sin 

kropp, upptäcka hur det är att vara i sin egen kropp, att bli fysiskt förankrad i 

kroppen och kunna tolka kroppens signaler, upplevde flera terapeuter fungera bra 

för jagsvaga patienter.  

 

”Jag känner, jag upplever, jag behöver, [...] att det inte bara är en massa fladdrande tankar. 

[...] mindfulness som verkligen är kroppsförankrad kan vara jagstärkande.” 

 

7.1.2 Kontraindikationer 

Terapeuterna angav följande kontraindikationer – då patienten bedömdes lida av 

psykoser, PTSD och trauma, panikångest, mycket ångest som svårare fall av t ex. 

GAD samt djupare depressioner med letargiska inslag, ansåg flera av terapeuterna 

att det var bäst att vänta med mindfulness. Eftersom mindfulness kan ha effekten 

att lugna ner och få patienten att stanna upp, ansåg en terapeut att mindfulness 

kunde bli kontraproduktivt vid depressioner med tydliga letargiska inslag, då 

patienten snarare behövde startas igång än lugnas ner.  

 

”när man håller på med mindfulness kan man få samma effekt, det vill säga att allting går 

långsammare och så går man inåt, och det är precis det man inte behöver när man är djupt 

deprimerad [...] man behöver få fart på livet och tankarna...” 

 

7.1.3 Mindfulness i ett senare skede av terapin 

Flera respondenter använde mindfulness i nästan alla terapier, men väntade längre 

i vissa fall då det bedömdes att patienten behövde stabiliseras genom traditionell 

psykoterapi i första hand. Terapeuterna angav att mindfulness fungerade för 

många patientkategorier då den djupaste depressionen var bearbetad, trauma var 

bearbetade, psykosen inte längre aktiv, men betonade att terapeuten måste vara 

mycket lyhörd för vad som händer då patienten blickar inåt. Terapeuterna 

upplevde att mindfulness inte är en snabb lösning för alla, mindfulness passar inte 

vid alla problem och diagnoser, men däremot upplevde deltagarna att många hade 

nytta av mindfulnessövningar efter en period i terapi.  

 

”detta inte är någon quick-fix för alla, utan ibland, där måste man först ha en stabiliseringsfas” 

 

”Det gäller att lyssna, att vara lyhörd och kolla noga, hur blir det, vad händer nu, i rummet i 

patienten och titta noga på dem” 

 

” jag kan säga så här att det är lämpligt i det flesta fall. [...] jag föreslår det alltid, ja, men jag 

väntar med det i vissa fall”  
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7.2 Hur arbetar psykoterapeuter när de kombinerar principerna 

från mindfulness med psykodynamisk psykoterapi?  

7.2.1 Terapeuten använder mindfulness själv 

En faktor flera deltagare hade gemensamt var att de praktiserade mindfulness i sin 

vardag på olika sätt, många genom daglig eller regelbunden meditation. Flera av 

deltagarna menade att det är en förutsättning att själv praktisera mindfulness för 

att kunna arbeta med det. Informanterna upplevde att det underlättar i jobbet som 

terapeut, genom att det underlättar i arbete med överföring och motöverföring, 

samt att veta vad som är egna och vad som är patientens känslor. Flera terapeuter 

ansåg också att det förändrat deras liv till det bättre, genom ökad stresstålighet 

och förmåga till fokus.  

 

”Skall jag jobba med klienter under dagen är det jätteviktigt att jag vet hur min kropp känns 

och att jag vet var jag befinner mig så att jag aldrig blandar ihop mig själv och klienten.” 

 

7.2.2 Hur det introduceras i terapin 

Flera av terapeuterna började med praktik och inte teori, de upplevde att vissa 

delar av mindfulness var svåra att förstå innan patienten övat upp förmågan att 

göra det och att det därigenom underlättade att börja med praktiken. De fann att 

de teoretiska begreppen var för abstrakta att greppa innan en förmåga att uppleva 

det fanns. Flera rapporterade att patienterna kunde känna skam då de inte förstod 

vad terapeuten menade med de abstrakta begreppen. Först när patienterna övat 

mindfulness en period presenterade de teorin bakom mindfulness, då genom att 

förklara lite om hjärnans funktion, mindfulness som koncept och filosofi, ångest, 

känslor samt medveten uppmärksamhet.  

 

”i början så använder jag inte ordet mindfulness utan då säger jag att vi ska göra en liten övning 

[...] det kan ta tre veckor upp till några månader innan jag förklarar att om mindfulness.” 

 

Några av terapeuterna gjorde tvärtom och började försiktigt med teori och vävde 

in övningar i hemmet parallellt. En deltagare brukade berätta om stress och hot, 

att det kan komma både utifrån, i form av en reell fara, eller inifrån, i form av 

ångest eller andra känslor, samt att kroppen reagerar likadant på all form av fara, 

genom att försöka ta sig från den. Terapeuten förklarade att om det är en yttre 

fara är det bra att göra så, men om det är ett hot som kommer inifrån, då kan det 

vara användbart med mindfulness, för att öva på att våga och klara av att 

skärskåda upplevelsen, att se den för vad den är – en känsla, inte ett hot.  

 

”att låta tankar komma och gå, att bli medveten om sin tanke och att stå ut med den, att inte 

direkt försöka bli av med den”  

 

Flera av terapeuterna var noga med att fråga patienterna om deras tidigare 

upplevelser av mindfulness, om de har farhågor, uppfattningar eller om de har 

provat hemma tidigare. Patienterna själva uppmuntrades att ställa frågor för att 
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genom det ventilera sina uppfattningar i ämnet, hellre än att terapeuten höll 

föreläsning och förklarade begrepp. Terapeuterna var noga med att förhöra sig 

om patienterna hade haft obehagliga upplevelser i samband med mindfulness, 

meditation eller liknande. Terapeuterna lyssnade då in både det patienterna sade, 

men även det som inte sades. Deltagarna menade att det inte är ovanligt att 

patienterna provat själva hemma tidigare i livet och känner skam över att de inte 

lyckats bli harmoniska genom meditationsövningarna. Då menade terapeuterna att 

det är mycket viktigt att ta upp och prata om det innan övningarna presenteras.  

 

”En väldigt viktig fråga är om de har farhågor runt det här [...] det är inte självklart en positiv 

och trevlig upplevelse [...] Det behöver jag ta tag i först, om det finns skamkänslor kring att inte 

ha lyckats” 

 

7.2.3 Steg för steg med hemläxa 

Terapeuterna byggde upp en grundförmåga i mindfulness genom att arbeta med 

meditationsövningar i olika hastighet anpassat efter patienten, steg för steg. 

Eftersom mindfulness är en förmåga som kan övas upp, menade terapeuterna att 

det är en förutsättning att patienterna övar hemma. Samtliga deltagare delade upp 

arbetet med mindfulness i två delar – meditationsövningar på plats i terapirummet 

och hemläxa. Terapeuterna följde noga hur patienterna upplevde övningarna på 

plats och tog upp frågan om hur övningarna gått i hemmet. De flesta terapeuterna 

arbetade med andningsövningar, att lägga märke till andetaget, att noga känna 

efter hur andetaget känns i kroppen, samt kroppsscanning, att rikta 

uppmärksamheten mot olika kroppsdelar och känna efter hur det känns. Därefter 

utvecklades övningarna efter det de upplevde att patienten behövde. Övningarna 

kunde vara mellan ungefär 15 – 25 minuter långa.  

 

”Den första hemuppgiften det är överhuvudtaget att de ligger kvar i sängen och när, går igenom 

kroppen, [...] Sedan så följer hemuppgiften att de får vara uppmärksamma på andningen, då 

gör jag andningsövningar på golvet tillsammans med dem.” 

 

Hemläxan uppfattades på olika sätt av olika patienter och terapeuterna menade att 

det är något man måste reflektera över. Beroende på personlighetstyp menade 

terapeuterna att patienter reagerade olika på en hemläxa från terapeuten. 

Terapeuterna var mycket uppmärksamma på när och hur de kunde ta in element 

som meditationsövningar och hemläxa i den psykodynamiska terapin, som 

vanligtvis inte innefattar de delarna.  

 

”vad är det jag ser i flödet, var är vi i terapin, kan jag överhuvudtaget gå in och be att man skall 

göra någonting. Till exempel om jag har någon som är väldigt narcissistisk, hur kommer det att 

bli om jag ber om någonting?” 

 

Den klassiska rollen som en blank projektionsskärm, eller en terapeut som endast 

följer det patienten tar upp, blir enligt informanterna förändrad när terapeuten tar 
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in ämnen som hemläxa och övningar. Detta är något terapeuten måste ta hänsyn 

till och kanske prata om i terapierna, menade respondenterna. 

 

”När jag tar in mindfulness, då blir jag [...] kanske inte blir terapeutisk på det sättet att jag 

bara följer det som patienten säger, [...] Det är ju inte så traditionellt psykodynamiskt på det 

sättet...” 

 

Det är också viktigt att arbeta med hur överföringen ändras när terapeuten tar in 

hemuppgifter i terapin, menade flera av terapeuterna. Deltagarna menade att 

terapeuten måste akta sig för att bli en sträng lärarinna som delar ut uppgifter 

samt vara uppmärksam på hur det blir och på vem terapeuten blir när hen delar ut 

hemläxa. Den överföringsreaktion som skapas kan utforskas och eventuellt ge 

ytterligare material att arbeta med i terapin, menade terapeuterna. När hemläxan 

diskuteras är det inte ovanligt att skammen kommer in igen, genom en känsla av 

att ha misslyckats med den uppgift terapeuten delat ut. Deltagarna menade att det 

brukade vara bra att arbeta med den upplevelsen genom nyfikenhet och ett 

gemensamt utforskande.  

 

”där kan skammen komma in igen, [...] och så kan man plötsligt få, på ett psykodynamiskt 

sätt att säga, komma åt väldigt intressanta saker som man inte kommit åt innan alls” 

 

Flera av terapeuterna var noga med att markera för patienterna att 

meditationsövningarna krävde deras fulla uppmärksamhet och därför absolut inte 

skulle användas när de tog hand om barn, körde bil eller gjorde annat som kräver 

att uppmärksamheten riktas utåt.  

 

Terapeuterna tog också upp aspekten av hemuppgiften som ett övergångsobjekt, 

eftersom det är terapeutens röst och samma övning som genomfördes i 

terapirummet blev det som att ta med sig det goda objektet, terapeuten hem. Då 

används meditationsövningen som en hjälp till ångestreglering hemma, mellan 

sessionerna.  

 

”När man spelar in det här så, så har man ju med sig det goda objektet i fickan, min röst finns 

med dem, det är för många väldigt bra” 

 

”Andra vill ha hemuppgifter redan första eller andra gången, ja, alltså gärna vad som helst, 

bara jag får en hemuppgift, för det är på något vis en tråd mellan mig och klienten att ja, inom 

en objektkonstans. Det blir en tråd där de tränar hemma så är de också med mig” 

 

7.2.4 Meditationsövningar med teknik som hjälpmedel 

De flesta terapeuterna använde olika typer av kroppsscanning och andra 

meditationsformer som först genomfördes under terapisessionen. 

Respondenterna lät antingen patienten spela in meditationsövningen själv på sin 

telefon, eller spelade in en övning till dem som de senare fick skickad till sig. En 

av respondenterna hänvisade till appar som finns till smartphones, främst till 
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mindfulnessappen 1 och 2 och bad patienterna att använda dessa som verktyg 

hemma, i kombination med de övningar som gjordes gemensamt på plats.  

 

Terapeuterna anpassade övningen till det de bedömde att patienten behövde, efter 

patientens temperament, förmåga att processa ny information, försvarsmönster, 

och ångestnivå. Terapeuterna upplevde att en personligt anpassad 

meditationsövning hade större möjlighet att ge resultat jämfört med en mer 

allmän övning. 

 

”Jag skräddarsyr alltid övningarna, för grejen är ju att det finns en uppsjö av meditationer och 

band och övningar där ute, men jag tar det alltid i den takt och det tempo som passar dom...” 

 

7.3 Hur påverkar praktiserande av mindfulnessmeditation i 

hemmet utvecklingen i psykodynamisk terapi?  

7.3.1 Emottagande från patienterna 

Respondenterna ansåg generellt att patienterna uppfattade övningarna som 

mycket positiva. Faktorer som terapeuterna upplevde att patienterna uppfattade 

som positiva var avslappningen, att känna sin kropp, att det är ångestdämpande 

samt att det underlättar för att reglera stress. Flera terapeuter menade också att det 

underlättade att göra övningen tillsammans med terapeuten, att övningen blev 

lättare att våga ta till sig för patienter med rädsla och ångest.  

 

”väldigt ofta så är det positivt, för att de har inte haft någon som sitter tryggt med dem så att de 

vågar vara med sin kropp. Ja då blir det väldigt skönt… de flesta är väldigt positiva” 

 

7.3.2 En mer intensiv process 

Terapeuterna berättade att mindfulness genom den ökade uppmärksamheten inåt 

hjälpte patienterna att veta vad de hade inom sig samt att kunna formulera det, 

vilket underlättade den psykodynamiska terapiprocessen. Alla terapeuterna ansåg 

att mindfulness var mycket hjälpsamt för terapiprocessen om det tillämpades på 

rätt sätt, samt upplevde att de terapier då patienten praktiserade mindfulness blev 

mer destillerade, mer intensiva. Terapeuterna beskrev det som att då patienterna 

praktiserade mindfulness, blev de mer medvetna om sina känslor och 

tankemönster. Det innebar att de kunde komma till terapin och direkt börja prata 

om sina känslor, istället för att gemensamt med terapeuten arbeta sig fram till 

känslan. Terapitimmarna kunde bli mer effektiva och fokusera på det viktigaste, 

vilket gjorde terapiprocessen mer intensiv och även förkortade förloppet.  

 

”Att man vet vad man känner när man känner det, inte att man måste prata om någonting så 

länge för att komma till vad var det egentligen som du kände [...] Det är en stor självinsikt 

tycker jag.” 

 

”det blir mer kvalitet än att det bara pladdras på och så får man bara leta och leta, vad händer, 

hur blev du” 
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”terapiprocessen blir mognare” 

 

Terapeuterna beskrev även att den ökade kontakten med den inre världen 

mindfulnessövningarna gav, skapade en kontakt med känslor som inte kommit 

upp tidigare i terapin. Dessutom menade terapeuterna att mindfulnessövningen i 

sig skapade en fördjupning i relationen mellan terapeut och patient, att den 

psykoterapeutiska alliansen kunde stärkas av övningarna.  

 

”det blir en fördjupning, även i relationen, i kontakten” 

 

Just delen då patienterna blev mer uppmärksamma på sina tankar, som t ex. 

självanklagelser och hur dessa påverkade dem, ansåg flera terapeuter vara en 

verksam del.  

 

En terapeut ansåg att det blev enklare att tydliggöra psykodynamiska begrepp som 

upprepningstvånget, då patienterna hade ökad insikt i känslor och tankar.  

 

7.3.3 Avslappning som verktyg under terapisessionerna 

Själva avslappningen som följde av meditationsövningen underlättade också enligt 

terapeuterna, när patienterna slappnade av minskade rädsla och ångest. Då kunde 

patienterna enklare nå fram till den känsla eller händelse som gett upphov till 

ångestreaktionen, vilket gjorde att patient och terapeut enklare kunde arbeta med 

ångest och känslor i terapirummet. Respondenterna upplevde att det både var 

enklare för patienten att känna sina känslor i det avslappnade tillståndet, men även 

efteråt. Då kunde material bli tillgängligt på enklare sätt. Därför var det av nytta 

att starta terapisessionen med avslappningsövningar, menade flera av terapeuterna.  

 

”...när de är så avslappnade då är de ju inte så rädda och då får de tillgång till mycket mer av 

sina upplevelser. Då minns de att det har inte jag märkt, eller, det har inte jag tänkt på på 

jättelänge” 

 

Terapeuterna menade också att det blev enklare för patienten att fånga in känslor 

och att inte direkt skjuta bort känslan genom försvar, vilket möjliggjorde arbete 

med det i terapirummet.  

 

”Att lägga märke till tankar och känslor och hålla kvar dem istället för att skjuta bort dem 

direkt, då kan vi jobba med det...” 

 

7.3.4 Negativa reaktioner 

Flera terapeuter har upplevt att det blivit fel ibland att använda mindfulness, 

främst då de tillämpat det på fel sätt, exempelvis när de börjar med att berätta om 

teorin bakom mindfulness, istället för att börja med övningar.  

 



 
 

18 
(30) 

 

 

Respondenterna är tydliga med att poängtera att mindfulness kan vara mycket bra 

för många – men inte för alla. Vissa personer kan rentav ta skada av den ökade 

kontakten med den inre världen. Därför är det viktigt att göra en noggrann 

diagnos och noggrant förarbete innan mindfulness introduceras.  

 

”det presenteras idag, i populärvetenskapen som något som är bra för alla, och det är det inte, 

det kan jag säga direkt, det är inte bra för alla med psykisk ohälsa, helt klart inte, men det är 

bra för många och det behövs verkligen idag” 

 

7.3.5 Bygga för framtiden 

Terapeuterna upplevde att mindfulness underlättar för patienterna att slippa 

återfalla i olika former av psykisk ohälsa efter att terapin avslutades. De upplevde 

att delar av mindfulness som en ökad självkännedom, ökad självacceptans och 

ökad självkänsla var faktorer som patienterna hade nytta av efter att terapiarbetet 

avslutats.  

 

”mer som en acceptans, den här självacceptansen, om man vill använda det ordet, en form av 

självkärlek. Jag märker att de får självacceptans och självkärlek, att man blir självtröstande...” 

 

Även förmågan att reglera ångest genom meditation togs upp som verksamt för 

framtida hälsa, samt den stabilitet som mindfulness ger. Flera av respondenterna 

kunde ta in mindfulness i avslutningsprocessen av terapier där de inte bedömt det 

som lämpligt att öva tidigare under terapin, men mot slutet introducerade de det 

för att underlätta för patienten att klara sig på egen hand, utan terapeuten. 

Meditationsövningarna blev igen som ett övergångsobjekt, som ett band till 

terapeuten och terapin.  

 

”mindfulness…påverkar långsiktigt på ett väldigt gynnsamt sätt, på ett stabiliserande sätt, en 

annan stabilitet och insikt i sig själva… dom får ett redskap, dom får något med sig...” 

 

Terapeuterna menade även att mindfulness underlättade i arbetet mot en ökad 

kroppskännedom som en byggsten för framtida hälsa, då det hjälpte patienterna 

att uppmärksamma händelser i kroppen innan ångesten bröt ut, så att patienterna 

kunde lära sig att hantera situationer utan ångestreaktioner.  

 

” Att vara med hur det känns långt innan ångesttankarna kommer, oj jag blev rädd, eller oj nu 

blev jag arg. Så att man kan istället jobba på att ha en vårdande dialog [...] men det behöver 

inte gå upp i ångest” 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Metoden som använts är kvalitativ, intervjubaserad metod. Nämnd metod anses 

lämplig då syftet är att undersöka upplevelser, efterenheter och uppfattningar, 

vilket stämmer väl överens med undersökningsfrågorna. Eftersom detta är en 
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studie i ett ämne där det saknas tidigare forskning är det lämpligt att börja 

undersöka ämnet brett, vilket intervjuer kan göra (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

I en vetenskaplig studie är det viktigt att hålla en hög kvalité avseende reliabilitet 

och validitet, d.v.s. att studien verkligen undersöker det den skall undersöka 

(validitet) och att en annan studie skall kunna återskapa samma resultat 

(reliabilitet) (Kvale & Brinkmann, 2009). Författaren har i alla avseenden sökt att 

genomföra studien i enighet med de krav som finns på vetenskaplighet. För att 

läsaren skall kunna skapa sig en uppfattning och göra en bedömning på studiens 

kvalité gällande ovanstående ämnen, samt för ökad reliabilitet, har en transparens i 

forskningsgången eftersträvats (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Ansträngning gjordes för att intervjuerna skulle vara så öppna som möjligt, för att 

tillåta att även det intervjuaren inte frågat efter skulle kunna framkomma. Detta 

för att undvika bristande validitet på grund av författarens förförståelse. 

Författaren har i uppsatsarbetet gjort en ansträngning för att medvetandegöra och 

därmed undvika riskerna med förförståelse (Allwood & Eriksson, 2010). Det 

faktum att intervjuerna spelats in bidrar också till att öka studiens validitet, då 

risker för felciteringar minskar.  

 

Validiteten skulle kunna ha varit högre om fler forskare varit delaktiga i 

analysarbetet, för att med nya ögon studera citat och koppla dessa till 

undersökningsfrågor, dessvärre var det inte möjligt då författaren arbetade ensam.  

 

Reliabiliteten skulle möjligen ha kunnat öka om författaren valt att genomföra en 

kvantitativ studie istället, med t ex formulär som flertalet terapeuter skulle ha fyllt 

i. Dock riskerar den typen av studie att mista viktiga delar som framkommer 

under en intervju, som nyanser och möjligheten att uttrycka sig fritt. Vidare hade 

frågorna baserats på författarens förförståelse, vilket hade bidragit till att sänka 

validiteten. Reliabilitet och validitet är svårkontrollerade ämnen i en studie som 

denna, med intervju av endast fem deltagare. Författaren har ansträngts sig för att 

maximera reliabiliteten och validiteten inom ramen för metoden och 

sammanhanget.  

 

En faktor som är svår att övervaka i denna studie då mindfulness praktiserats i 

hemmet, är möjligheten för terapeuten att veta hur ofta och hur mycket patienten 

praktiserat. Det är därigenom svårt att dra reliabla slutsatser om hur patientens 

praktiserande av mindfulness i hemmet påverkar terapin. Resultatet visar just, som 

undersökningsfrågan antyder, hur terapeuterna upplever påverkan på terapin.  

 

Det bör också tas hänsyn till det icke-slumpmässiga urvalet av deltagare. De 

terapeuter som deltagit har valt att arbeta med den undersökta metoden, därför 

kan de anses vara partiska då de beskriver sin egen verksamhet och arbete. Det är 

mycket svårt att nå totalt opartiska deltagare i en studie av denna sort och 

omfattning. Därför bör forskningsresultat ses som en förstudie och en grund till 
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vidare forskning. Ytterligare en tänkbar svaghet i denna studien är det faktum att 

inte alla deltagare är leg psykoterapeuter. Psykoterapeututbildningen är en 

vidareutbildning i psykoterapi som ger en kvalitetssäkring av den 

psykoterapeutiska praktiken som bedrivs. Det är svårt att dra slutsatser om 

huruvida detta påverkar resultatet, men läsaren bör ha en medvetenhet om denna 

eventuella svaghet.  

 

Resultatet från en studie med denna metod kan inte okritiskt generaliseras till en 

population. För det syftet rekommenderas vidare forskning, det är författarens 

förhoppning att det kan ske med bas i delar av resultatet från denna studie. 

 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att terapier där patienten praktiserar mindfulness blir mer 

intensiva, det skapas en mer intensiv process där insikt i känslotillstånd enklare 

och snabbare nås. Terapeuterna arbetar lite olika, men de flesta anser att 

mindfulness är tillämpligt vid stress, utmattning, ångest och depression. De flesta 

terapeuterna gör mindfulnessövningar med patienterna i terapirummet som spelas 

in på mobiltelefonen, vilken patienterna sedan kan öva mer på hemma.  

 

Medan psykodynamisk psykoterapi anses verksamt för en bred spridning av 

diagnoser (Shedler, 2010), pekar forskningen mot att mindfulnessbaserade 

integrativa terapimetoder i huvudsak används vid diagnoser som stress, 

utmattning, depression, ångest, smärta och missbruk, m.m. (Fung, 2015, Bishop et 

al, 2004, Galante, et al, 2012). Detta stämmer väl överens med de resultat denna 

studien visar, då de flesta terapeuterna främst använde sig av mindfulness i 

behandling av patienter med de diagnoser som nämns ovan. Dock arbetade 

terapeuterna på olika sätt och någon fullständig samstämmighet i patienturvalet 

saknas. För att med större pålitlighet kunna dra slutsatser gällande vilka 

patientgrupper denna metoden är lämplig för, rekommenderas vidare studier. 

  

Ett intressant resultat som framkom var att flera av terapeuterna använde 

mindfulnessövningar i de flesta terapier, men mot slutet med vissa patientgrupper, 

eftersom det inte ansågs lämpligt tidigare. Flera av deltagarna ansåg alltså att 

mindfulness var lämpligt för de flesta patienter, men att det i vissa fall behövdes 

en stabiliserande terapi först. Terapeuterna nämner att mindfulness inte är för alla, 

men resultatet pekar mot att det kan fungera för många, så länge det introduceras 

i en stabil fas i livet. Forskning visar att mindfulness kan vara verksamt för att inte 

bara minska de symptom patienten uppvisar vid terapistart, utan även för ökat 

välbefinnande generellt i livet (Brown & Ryan, 2003). Det kan kopplas till de 

resultat denna studien visar då flera av terapeuterna ansåg att mindfulness var bra 

att introducera för de flesta patienter mot slutet av terapin eftersom det var en 

faktor som skulle komma att underlätta för framtida hälsa.  
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Dock är det ofrånkomligen så att mindfulness inte alltid är lämpligt. För en del 

personer kan det vara mycket skrämmande och rentav skadligt att börja blicka 

inåt, terapeuterna nämner t ex. personer som är i ett psykotiskt tillstånd, eller 

ligger nära en psykos. Då behövs det att terapeuten stabiliserar, strukturerar och 

drar personen utåt, snarare än meditera och känna efter inåt. Meditation vid ett 

psykosnära tillstånd skulle kunna försvåra symptomen och vara en faktor som blir 

mycket skrämmande och obehaglig för patienten, menade terapeuterna.  

 

Djup depression har ofta en letargisk del, då patienten blir orkeslös och allt går 

långsamt. Vid denna typen av tillstånd menade terapeuterna att mindfulness 

kunde bidra till att patientens letargiska symptom förvärrades och därför ansågs 

det inte att rekommendera för den typen av patientgrupper. Detta står i kontrast 

till den forskning som Germer et al (2013), Bishop et al (2004), mm. visar på där 

mindfulness anses underlätta vid depressiva tillstånd.  

 

Resultaten visar vidare att terapeuterna själva praktiserade mindfulness, oftast 

genom regelbunden meditation. Inom mindfulness anses det vara en 

nödvändighet att instruktören själv praktiserar mindfulness genom meditation 

(Kabat-Zinn, 2005). Det intressanta med detta är att terapeuterna ansåg att 

mindfulnesspraktiken inte bara underlättade för dem privat och i arbetet med 

mindfulnessrelaterad terapi, utan att det även var en stor hjälp i arbetet som 

psykodynamisk terapeut. Flera teoretiker har sammankopplat mindfulness med 

psykodynamisk psykoterapi genom bl. a begreppet ”fritt svävande 

uppmärksamhet”, ett förhållningssätt för terapeuten där hen skall göra sig öppen 

och medvetet uppmärksam på allt som uppkommer under terapisessionen, både 

inom terapeuten själv, i rummet och i patienten (Falkenström, 2012). Resultat från 

föreliggande studie kan anses stärka dessa teorier, då samtliga terapeuter ansåg att 

mindfulnesspraktik underlättade för dem att vara medvetna om vad som händer i 

terapirummet och i överföringen. Terapeuterna menade att mindfulness 

förenklade arbetet för dem genom att öka medvetenheten om de egna inre 

processerna, vilket skapade bättre förutsättningar att tolka överföringsreaktioner. 

Detta är en intressant faktor att undersöka vidare, hur påverkas det 

psykoterapeutiska arbetet av att terapeuten praktiserar mindfulnessövningar?   

 

Flera av terapeuterna ansåg att den metod de beskrev som traditionellt 

rekommenderad för introduktion av mindfulness, att börja med teorin bakom 

principerna, inte fungerar. Den kunde snarare bli ett hinder för patienterna som 

ofta kunde uppleva skam då de inte förstod begreppen. Detta är en viktig faktor 

att ta hänsyn till, för att inte terapier med mindfulness skall bli kontraproduktiva. 

Många av begreppen inom mindfulness ansågs vara för abstrakta för patienterna 

att ta till sig utan att ha en förmåga att uppleva det, menade flera av deltagarna, 

varför de började med övningar för att inte riskera att ge upphov till en 

skamreaktion. Detta står i kontrast till de rekommendationer som ges för 

introduktion av mindfulness, då principen är att teori skall föregå praktik (Kabat-

Zinn, 1982). Terapeuterna i föreliggande studie menade att det var enklare att 
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förstå begreppen då patienterna hade upplevt det. Det är svårt att säga om detta är 

något som kan generaliseras till större sammanhang, men det är en intressant 

aspekt att ta hänsyn till i arbetet med mindfulness i terapeutisk kontext.  

 

Psykodynamisk psykoterapi har en bakgrund där terapeuten har rekommenderats 

att hålla sig neutral, som en blank projektionsskärm. (Killingmo & Gullestad, 

2005). När en terapeut tar in mindfulness i terapin förändras den psykodynamiska 

processen på flera sätt, bland annat genom inslag av hemläxa och även själva 

övningarna i terapirummet. Flera av terapeuterna menade att de kunde använda 

det material som kom upp när de tog in moment som hemläxa, för att med 

klassiskt psykodynamiska metoder analysera den ångest och de överföringskänslor 

som metodförändringen väckte.  

 

Dock poängterade deltagarna att hänsyn måste tas till detta steg från den klassiska 

synen på terapeuten inom psykodynamisk terapi. I många nyare psykodynamiska 

terapiformer som t ex. ISTDP, frångår dock terapeuten denna princip, då det 

anses vara möjligt att snabbare nå resultat med en mer aktiv terapeut (Fredrickson, 

2013). Frågan kvarstår dock – hur förändras de psykodynamiska värdena i terapin 

och synen på terapeuten när mindfulness förs in i terapin? Vidare forskning krävs 

för att svara på denna fråga.  

 

En intressant faktor som framkom var hur meditationsövningen blev som ett 

övergångsobjekt för patienterna, hur de kunde ha med sig terapeutens röst i 

mobiltelefonen för att lyssna till då de kände ett behov av det. Därigenom blev 

mindfulnessövningen en koppling mellan patienten och terapeuten emellan 

sessionerna. Detta skulle kunna tänkas ha en lugnande effekt även efter att terapin 

avslutats och kan eventuellt ha en del i det som gör att terapeuterna upplevt att 

mindfulness underlättar framtida psykisk hälsa.  

 

Många studier på effekten av mindfulness är gjorda med standardiserade 

meditationsövningar som genomförs i grupp eller på egen hand, icke anpassade 

till individen (Carmody & Baer, 2007, Brown & Ryan, 2003, Brown, Ryan & 

Creswell, 2007). I föreliggande studie anpassar terapeuterna meditationen till det 

behov de uppfattar att patienten har, något som skulle kunna innebära att effekten 

av meditationen påverkas. Denna aspekt har inte undersökts i föreliggande studie, 

vidare forskning krävs för att undersöka hur personligt anpassade 

meditationsövningar inom psykodynamisk psykoterapi påverkar effekten av 

meditationen.  

 

Ytterligare en aspekt av meditationsövningarnas påverkan på terapin framkom, 

nämligen den effekt själva avslappningen i terapirummet gav. Terapeuterna i 

föreliggande studie ansåg att avslappningen från meditationen underlättade för att 

minska rädslan, vilket i sin tur verkade gynnsamt för utforskande av känslor i 

terapirummet. Därför menade terapeuterna att det var gynnsamt att påbörja 

sessionen med en gemensam meditationsövning.  
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Den kanske viktigaste slutsatsen från föreliggande studie är att samtliga terapeuter 

rapporterade att terapier då de använder mindfulness blir mer intensiva, mer 

destillerade och mer effektiva. Terapeuterna ansåg att terapitimmarna kunde 

användas mer effektivt med fokus på det viktigaste, vilket bidrog till att förkorta 

den totala behandlingstiden.   

 

Inom ISTDP används interventioner för att demontera patientens försvar, vilket 

möjliggör för patienten att komma närmre den känsla som väckte försvaret, vilken 

i sin tur har skapat symptomen. Ibland kan detta skapa en mycket intensiv 

känslomässig process. Fokus i ISTDP ligger på att öka insikt i känslotillstånd, då 

den anses vara en nyckelingrediens för att minska det lidande patienten upplever 

(Fredrickson, 2013). Kanske kan den ökade insikten i känslotillstånd som 

mindfulnessmeditationen skapar vara en av de verksamma delarna som bidrar till 

att göra mindfulnessbaserad psykodynamisk psykoterapi till en mer intensiv 

process. Resultatet från föreliggande studie visar att terapeuterna bekräftar den 

slutsats Brown & Ryan (2003) dragit, att mindfulness underlättar för insikt i 

känslotillstånd. Allteftersom förmågan att vara medveten om den egna existensen 

i nuet ökar, ökar förmågan till insikt i känslotillstånd.  

 

De senaste åren har olika former av korttidsterapi framtagits, såsom ISTDP m. fl., 

där olika metoder används för att skapa en mer intensiv process med snabbare 

resultat. Eftersom alla individer har skilda behov, är det fördelaktigt om det finns 

flera typer av behandling som kan passa för olika patienter och olika diagnoser 

och besvär. Denna studien visar att det kan vara gynnsamt att forska vidare på 

möjligheterna att kombinera psykodynamisk psykoterapi med mindfulness för att 

hitta nya behandlingsmetoder med en mer destillerad process inom det 

psykodynamiska spektret. 

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Ofta ger svar snarare fler frågor än stillad nyfikenhet, så är även fallet med 

föreliggande studie. För att undersöka möjligheterna samt effekten av 

kombinationen mindfulness och psykodynamisk psykoterapi på ett sätt som gör 

resultatet mer generaliserbart, krävs större studier. Ett förslag är en klassisk studie 

med två grupper av patienter som lider av samma diagnos, som t. ex. 

utmattningsdepression eller utmattningssymptom, där en grupp får sedvanlig 

behandling och en grupp får mindfulnessbaserad psykodynamisk psykoterapi. 

Förslagsvis genomförs självskattningsformulär före, under och efter behandlingen 

samt gärna ytterligare en gång 6–12 månader efter avslutad terapi.  

 

En longitudinell studie som fokuserar på långtidseffekterna av kombinationen 

mindfulness och psykodynamisk psykoterapi skulle kunna ge svar på hur den 

psykiska hälsan påverkas av att patienten genomför mindfulnessövningar efter 

terapins avslut.  

 



 
 

24 
(30) 

 

 

Eftersom detta är en ny terapimetod, med begränsad forskning, finns det många 

aspekter att forska vidare på. Hur påverkas de psykodynamiska delarna av terapin 

när terapeuten tar in meditation? Vad går förlorat och vad finns att vinna? Hur 

blir det när mindfulnessövningarna anpassas efter individen?  

Det är författarens förhoppning att vidare forskning i ämnet sker.  
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Bilaga 1 

Hej! 

Mitt namn är Luce Negri.  

Jag läser näst sista terminen på psykoterapeutprogrammet vid Ersta Sköndal 

Högskola i Göteborg och skriver nu min examensuppsats.  

Jag önskar undersöka upplevelser av kombinationen mindfulness och 

psykodynamisk psykoterapi. Förhoppningen är att få en större förståelse för hur 

patientens praktiserande av mindfulness påverkar psykodynamisk psykoterapi. 

I dagsläget finns mycket lite studier inom detta området och för att fördjupa 

kunskapen behövs forskning, då är dina upplevelser av stor betydelse! 

Jag söker kontakt med terapeuter som arbetar kliniskt psykodynamiskt och i vissa 

terapier rekommenderar sina patienter att praktisera mindfulness, meditation eller 

avslappningsövningar av olika slag. Deltagande innebär att du vid ett tillfälle blir 

intervjuad angående arbetsmetod och dina upplevelser av metoden. Deltagande är 

helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan eller att inte 

svara på en fråga utan att behöva förklara varför. Intervjun beräknas ta ca 45 

minuter och kommer att genomföras i lokaler på campus Bräcke i Göteborg, på 

din arbetsplats eller annan plats enligt dina önskemål. Om du inte har möjlighet 

att ta dig till Göteborgsområdet kan jag också genomföra intervju via telefon. 

För att underlätta analys kommer samtalet spelas in och transkriberas. Det är 

endast jag som har tillgång till materialet och alla uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt och avidentifieras i den färdiga uppsatsen. När uppsatsen är klar 

raderas allt insamlat material. 

 

Ditt deltagande i denna studien möjliggör för vidare forskning i ämnet, så jag är 

mycket tacksam för din insats. 

 

Vänliga hälsningar 

Luce Negri 

 

Epost: lucenegri@hotmail.com 

Tfn: 0723–271440 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Bakgrund 

• Hur länge har du arbetat som psykoterapeut med psykodynamisk 

inriktning?  

• I vilket sammanhang arbetar du? (Arbetsplats och arbetssätt) 

• Vad innebär begreppet mindfulness för dig? Praktiserar du själv 

mindfulness på något sätt? 

• När blev du bekant med mindfulness och hur gick det till när du 

bestämde dig för att börja använda de principerna i ditt arbete med 

psykodynamisk psykoterapi? Hur länge har du arbetat med den 

integrativa terapimetoden? 

Urval 

• Hur väljer du ut vilka patienter du rekommenderar att använda 

mindfulness? (Några speciella diagnoser, typ av terapier t ex 

långa/korta, personlighetstyp, mm.) 

• Finns det något typ av patientgrupp där du anser det vara olämpligt att 

råda till praktiserande av mindfulness? 

• Hur presenterar du begreppet mindfulness för patienterna? 

• Hur instruerar du patienterna att tillämpa mindfulness?  

Praktik 

• Förändrar du på något sätt den psykodynamiska delen av terapin när 

patienterna börjat tillämpa mindfulness?  

• Vad berättar patienterna om hur de genomför mindfulness i hemmet? 

• Vad berättar patienterna om hur de upplever praktiserande av 

mindfulness? 

• Upplever du att terapin påverkas av att patienterna tillämpar 

mindfulness i hemmet och i så fall hur? 
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• Har det någon gång blivit negativt för terapin när du rekommenderat en 

patient att praktisera mindfulness? 

• Finns det något du vill säga om detta ämnet som inte kommit upp ännu? 
 

 


