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Abstrakt

Forskning visar på att terapeutyrket är ett påfrestande yrke där det 

ställs höga krav på individen att hantera påfrestningar i mötet med klienter. I denna kvalitativa 

studie undersöks vad sju samtalsterapeuter med erfarenhet av mindfulness upplever som påfrestande 

i mötet med klienter och vilken påverkan det har på individen i och utanför mötet. Samt om, och i så 

fall hur de använder mindfulness för att hantera påfrestningarna. Resultatet visar på att faktorer 

såsom skapandet av en allians och det empatiska förhållningssättet gentemot klienten kan vara 

påfrestande. Att höra svåra berättelser om trauman samt att kunna hålla en gräns mellan sin yrkesroll 

och sig själv som privatperson var andra påfrestande faktorer. Respondenternas upplevelser av 

mindfulness som hanteringsmetod var att det var ett tankesätt som skapade ett fokus i mötet, både 

mot klienten och sig själv som terapeut. Samt en medvetenhet och en acceptans gentemot sig själv, i 

det som detta fokus frambringande, och som följd av detta ett mindre reaktivt förhållningssätt i 

mötet med klienter.

Nyckelord: Terapeut, klient, möte, påfrestningar, mindfulness
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Introduktion

I detta kapitel redovisas forskning rörande relevanta ämnen till denna uppsats. Stress och 

hanteringsmodeller för detta redovisas och även den specifika påfrestning som terapeutyrket kan 

innebära berörs. Vidare behandlas samspelet mellan terapeut och klient och slutligen redovisas 

forskning kring mindfulness och dess tillämpningsområden för terapeuter i deras arbete.

Syfte

Syftet med denna studie var att undersöka vad terapeuter som har erfarenhet av mindfulness 

upplever som svårt och påfrestande under mötet med klienter. I anslutning till detta undersöktes 

huruvida de använde sig av strategier kopplade till mindfulness för att hantera de eventuella 

påfrestningarna, i och utanför mötet. Terapeuters förmåga att hantera svårigheter som uppkommer i 

mötet med klienter spelar en viktig roll i bevarandet av deras egna psykiska välmående samtidigt 

som det borgar för ett positivt utfall av behandlingen för klienten (Collins & Long, 2003).

Stress

Stress är en naturlig reaktion hos människan som utvecklats som ett redskap för överlevnad eller 

prestation i andra pressade situationer då människan ställs inför påfrestande och utmanande 

uppgifter. Det som påverkar om stressen har en positiv eller negativ inverkan på individen är hur 

lång tid stressen är närvarande. Att utsättas för stress under en relativt kort period är inte skadligt, 

stressens inverkan påverkas av möjligheterna för individen att återhämta sig. Att inte ges möjlighet 

till lämplig tid till återhämtning kan leda till fysisk och psykisk ohälsa (Theorell, 2003). Stress 

definieras av Lazarus och Folkman (1984) som en individuell process som är en reaktion på 

individens subjektiva upplevelse av en viss situation. Denna process består av en primär och en 

sekundär kognitiv bedömning. Den primära bedömningen syftar till att avgöra om situationen är 

hotande eller farlig. Den sekundära bedömningen syftar till att avgöra om individen kan hantera 

situationen, efter detta avgörs vilken strategi som ska användas för att hantera situationen. Om 

individens förmåga till anpassning till situationens kontextuella krav inte bedöms som tillräckliga 

(primär och sekundär bedömning) agerar de som stressorer och individen upplever stress. (Lazarus 

& Folkman, 1984; Monat & Lazarus, 1991).

Coping

Coping som begrepp syftar på de olika hanteringsstrategier som används för att hantera stress. 

Forskningen kring coping kan delas in i tre olika ansatser. Dessa tre ansatser delas in i två 

huvudskolor, där den psykodynamiska skolan fokuserar på omedvetna strategier och den kognitiva 
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skolan fokuserar på strategier som är till största delen medvetna. De medvetna strategierna delas 

vidare in i två ansatser. Den ena av dessa ansatser betraktar coping i form av copingstilar. Dessa 

stilar har sin grund i och yttrar sig i form av relativt stabila personlighetsdrag. Den andra ansatsen 

betonar situationen och dess kontexts betydelse för individen som det som påverkar vilken form av 

coping som används. Denna andra ansats betonar vikten av att se coping som en process som är 

föränderlig (Astvik, 2002). Denna uppsats kommer att fokusera på medvetna strategier.

Medvetna strategier

Coping definieras av Lazarus och Folkman (1984) som ombytliga strategier, kognitiva och 

beteendemässiga som används för att bearbeta krav från individen eller omgivningen som individen 

inte bedömer sig vara kapabel att hantera. Coping definieras som en individuell process för 

individen, då varje individs olika förutsättningar påverkar både val och utvärdering av coping. Även 

emotioner såsom skam, medkänsla och ilska är faktorer som behöver vägas in i individens 

värdering av situationen, då det ger en mer mångfacetterad bild av situationen än att enbart bedöma 

den som hotande eller farlig för individen (Lazarus, 1999). Lazarus och Folkman (1984) delar in 

copingstrategier i problemfokuserad och emotionsfokuserad coping. Beroende på hur situationen 

värderas av individen vad gäller hur mycket de kan påverka situationen så används företrädesvis 

problem- eller emotionsfokuserad coping. Om situationen anses kontrollerbar används företrädesvis 

problemfokuserad coping och om den inte anses kontrollerbar så används företrädesvis 

emotionsfokuserad coping (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis & Gruen, 1986 och 

Folkman, Lazarus, Gruen & DeLongis, 1986). Under problemfokuserad coping placeras de 

strategier som försöker påverka samspelet mellan individ och omgivning, exempel sådana strategier 

är: Söka socialt stöd, söka alternativa lösningar och att analysera situationen och aktivt välja 

strategi. Under emotionsfokuserad coping placeras de strategier som försöker påverka känslorna 

kring hur individen ser på samspelet mellan individ och omgivning, exempel på sådana strategier 

är: Ventilera sina känslor, utvärdering av sig själv och att välja att se på den stressande situationen 

mer positivt (Lazarus & Folkman, 1984). Lazarus och Folkman (1984) placerar även mindre 

funktionella strategier såsom bortträngning och förnekande under emotionsfokuserad coping. 

Carver, Scheier och Weintraub (1989) kategoriserar dessa och andra mindre funktionella strategier 

som dysfunktionella och dessa används av individer då situationen inte anses påverkbar.

Terapeutyrket – ett påfrestande yrke

En utvärdering av forskning om hur psykiskt påfrestande det är att arbeta inom psykiatrin av Walsh 

och Walsh (2001) och en systematisk utvärdering av Fothergill, Edwards och Burnard (2004) visar 
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att det är mer psykiskt påfrestande att arbeta inom psykiatrin än inom andra vårdområden, detta 

trots att bristen på och användandet av standardiserade tester inom denna sektor lyfts fram. Exempel 

på negativa följder av sådan psykisk påfrestning såsom depression, alkoholism och utbrändhet men 

även självmord är mer förekommande hos psykiatriker än hos andra läkare (Walsh & Walsh, 2001). 

En möjlig förklaring till den höga graden av psykisk påfrestning kan vara den nära kontakten med 

klienten som kan pågå under längre tid, och det påfrestande i att möta människor med psykiska 

problem (Walsh & Walsh, 2001). Det som urskiljs som allra mest påfrestande för psykiatriker i 

klientarbetet var när klienter begick självmord (Fothergill, Edwards & Burnard, 2004), vilket även 

var resultatet av Deutsch (1984), Farbers (1983) enkätundersökningar av psykoterapeuters 

upplevelser av psykoterapiarbetet. Andra särskilt stressande faktorer i klientarbetet var: klienter som 

uppvisar ilska och uppträder hotfullt, att inte se någon framgång i terapin, deprimerade klienter, 

klienter som är i beroendeställning av terapeuten och apati eller brist på motivation hos klienten 

(Deutsch, 1984; Farber, 1983; Hellman, Morrison & Abramowitz,1987).

För att hantera påfrestningarna är det vanligt förekommande och högt skattat att prata om 

problemen med kollegor, och att umgås och prata med en partner, vilket visas i Hannigan, Edwards 

och Burnards (2004) systematiska utvärdering av forskning kring copingstrategier hos kliniskt 

arbetande psykologer. Att bearbeta svårigheterna med andra inom samma arbetsområde upplevdes 

som något som gav stöd, ökad insikt och erbjöd metoder för att hantera påfrestningarna. Även 

möjligheter att erhålla konfidentiell rådgivning upplevdes som en hjälp för bearbetning av det svåra 

av verksamma inom psykiatrisk vård (Fothergill, Edwards & Burnard, 2004). Hellman, Morrison 

och Abramovitz (1987) visade genom sin enkätundersökning hos psykoterapeuter att erfarenhet 

inom yrket kan vara en fördel i upplevelsen av stress. De med mer erfarenhet blev mindre stressade 

av faktorer kopplade till yrket, såsom att uppehålla det terapeutiska arbetet, att inte tvivla på sin 

yrkesförmåga och att inte bli överinvolverad i terapin. Däremot så visade inte studien att erfarenhet 

var något som gjorde att terapeuten blev mindre stressad av påfrestande beteende från klienten i 

mötet.

Samspelet

Det samspel som sker i en fungerande psykoterapeutisk relation mellan terapeut och klient sett ur 

ett psykodynamiskt perspektiv, förklaras av Cullberg (1999) som en hållning från terapeutens sida 

som kännetecknas av en respekt för klientens tankar och känslor och dennes beroendeställning som 

någon som sökt hjälp. Detta kan också kopplas till andra nära möten mellan terapeut och klient. För 

ett fungerande samspel mellan terapeut och klient bör inte heller terapeuten ha en personlig relation 
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till klienten eller någon annan koppling där terapeuten är beroende av klienten. Terapeutens roll är 

att sätta sig in i klientens tanke- och känslovärld och utifrån detta kunna hjälpa klienten. En 

medvetenhet och ett ständigt reflekterande förhållningssätt vad gäller relationen, sina egna tankar 

och känslor och sitt eget beteende är också viktigt (Cullberg, 1999). 

Samspelet i fysiska termer

Belin (1993) försöker skapa ett övergripande begrepp för det känslomässiga samspelet mellan 

terapeut och klient. Han använder induktion och resonans för att med fysiska begrepp beskriva den 

plats i samspelet där de olika individernas känslor möts, samt som ett samlingsbegrepp för olika 

överföringsfenomen som motöverföring, projektiv identifikation och omedveten identifikation 

(Belin, 1993). Lexikala definitioner hämtade från Bonniers uppslagsbok definierar induktion som 

”något som uppstår när ett varierande magnetiskt fält framkallar (inducerar) en elektrisk spänning i 

en ledande kropp som befinner sig i fältet” (Belin, 1993, sid. 27). Resonans definieras ”som det 

fenomen som uppstår när en elektrisk svängningskrets försätts i kraftig svängning när den påverkas 

av svängningar som svarar mot dess egna naturliga svängningsfrekvens” (Belin, 1993, sid. 28). De 

olika fenomenen besitter olika grad av induktion respektive resonans. De som har en högre grad av 

induktion är de som mer aktivt påverkar känslorna medan de som inte påverkar känslorna i lika stor 

grad utan mer baseras på mottagarens predisposition har en högre grad av resonans (Belin (1993). 

Detta belyser den känslopåverkan som kan uppstå i en terapisituation, denna påverkan kan 

framkalla känslor och tankar som redan finns hos terapeuten. Denna känslopåverkan som kan vara 

både medveten och omedveten har både positiva och negativa effekter. En positiv effekt är 

möjligheterna det ger att sätta sig in i klientens upplevelsevärld (Sigrell, 2000). Samtidigt kan de 

känslor som väcks eller framkommer hos terapeuten i mötet med klienten vara psykiskt påfrestande 

(Sabin-Farrell & Turpin, 2003). 

Motöverföring

Motöverföring är en ofrånkomlig del av terapiarbete, och något som kan vara både krävande men 

också givande för terapeuten, då det kan ge information om klientens upplevelsevärld (Holmqvist, 

2001; Mayers & Hayes, 2006). Motöverföring kan definieras som det samspel mellan terapeut och 

klient som skapar mer eller mindre bestående känslor samt känslomässiga reaktioner hos terapeut 

(och klient). Båda parter påverkar detta samspel mer eller mindre omedvetet. För att terapin ska 

fungera, och för att skydda sitt egna psykiska välmående ligger det stort ansvar hos terapeuten att 

väcka en medvetenhet hos sig själv, kring den påverkan som klienten har (Holmqvist & Armelius, 

2000; Holmqvist, 2001). 
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Springmann (1986) gör en kategorisering där han urskiljer två former av motöverföring. Terapeut-

inducerad som syftar till den motöverföring som kan kopplas till terapeutens egna problem och 

olösta konflikter.  Denna definition innefattar terapeutens fördomar och tendens att reagera på ett 

särskilt sätt mot vissa personer med särskilda egenskaper exempelvis ålder, kön och utseende. Den 

motöverföring som används och bör tolkas ur ett terapeutiskt perspektiv benämner Springmann 

(1986) klient-inducerad motöverföring. Här är det irrationella känslor och tankar som styr efter att 

de kommit fram hos terapeuten eller klienten genom samspelet i terapin. Den yttrar sig inom 

terapeuten genom att klienten använder sig av terapeuten som ett hjälpmedel för bearbetning av sina 

problem. I de fall då detta utfaller positivt så skapas ett fungerande samspel som kan leda till positiv 

utveckling. 

Projektiv identifikation

Projektiv identifikation (PI) är en process som fokuserar på påverkan i det ömsesidiga samspelet i 

psykoterapisamtalet. PI kan ha en kraftfull påverkan på terapeuten, då klienten projicerar sina 

påfrestande känslor på terapeuten. Klienten har fortfarande en koppling till det påfrestande och 

försöker genom att styra terapeuten slippa möta det projicerade. För terapeuten är det svårt att av 

möjliga symtom av PI, exempelvis trötthet och ilska dra slutsatsen att det är från PI dessa känslor 

kommer (Belin, 1993; Sigrell, 2000). Den i Sverige allmänt accepterade sammanfattningen av 

begreppet projektiv identifikation (PI) är den som utformats av Thomas H. Ogden (Belin, 1993). I 

samspelet mellan parterna i terapin urskiljer Ogden (1987) tre olika kännetecken: 1: Omedvetna 

fantasier: terapeuten finner i materialet från terapin tecken på omedvetna men påverkande fantasier 

hos klienten om terapeuten. 2: Interpersonell press: terapeuten påverkas av klientens förväntningar 

och beteende. Det som styr påverkan är klientens omedvetna fantasier. 3: 

Motöverföringsupplevelse: terapeuten påverkas på ett sätt som eventuellt försvårar klarsynthet på 

förhållandet till klienten. PI-processen kan vidare delas in i faser: 1: Omedvetna fantasier om att 

göra sig av med något inom den egna personen, ex. omedvetna känslor och fantasier skapar ett 

behov av att göra sig av med dessa påfrestande känslor som hotar den egna personen. 2: 

Interpersonellt samspel, klienten manipulerar samspelet i terapin så att responsen från terapeuten 

stämmer överens med klientens omedvetna känslor och fantasier. 3: Återinternalisering av det 

projicerade, beroende på hur terapeuten handskas med klientens påverkan i fas 2, så kan 

behandlingen bli lyckad. Faktorer som påverkar utfallet är exempelvis terapeutens erfarenhet och 

insikt (Belin, 1993; Ogden, 1987). 
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Omedveten identifikation

Belin (1993) förklarar omedveten identifikation som ett fenomen med kopplingar och likheter till 

projektiv identifikation. Men med omedveten identifikation rör det sig i huvudsak om en 

återspegling av klientens kamp med påfrestande känslor som kan kopplas till personer från deras 

förflutna. I nära möten med klienter finns det en risk att terapeuten blir bärare av klientens känslor, 

tankar, beteende osv. Denna identifikation är svårupptäckt utan hjälp av handledning då en naturlig 

följd av denna process att bära klientens problematik medför att även deras försvarsmönster 

aktiveras. Även överföringen kan bidra till att det blir just svårupptäckt för terapeuten då den kan 

ske på ett omedvetet plan genom icke-språklig kommunikation, vilket då också medför en svårighet 

att sätta ord på när det hände och hur det upplevs (Belin, 1993).

Empati

Holm (2009, sid. 88) definierar empati som: ”... att fånga upp (affektiv del) och förstå (kognitiv del) 

en annan människas känslor och att vägledas av den förståelsen (beteendedel)...” Wynn och Wynn 

(2006) urskiljde i sin studie där de analyserade konversationen mellan terapeut och klient också en 

affektiv och en kognitiv del av empati. De fann också något som de benämner delad empati, vilket 

innebär att terapeuten visar att de delar upplevelsen. Wynn och Wynn (2006) ser den empatiska 

processen i terapin som ett samspel där terapeuten fångar upp och förstår klientens känslor, som i 

sin tur tar emot terapeutens bekräftelse av klientens känslor. Empati i praktiken består av både 

intellektuella och känslomässiga komponenter. Det kan handla om att rent intellektuellt söka av 

situationen, exempelvis i kroppsspråket hos klienten, för att bilda sig en uppfattning. Det kan också 

vara att genom ens egna känslor i mötesprocessen med klienten bilda sig en uppfattning om vad 

denna känner (Holm, 2009). Den empatiska förmågan kännetecknas av tre psykologiska villkor: 

Stabil identitet och självkänsla, vilket innebär en trygghet och kännedom om sina känslor och sig 

själv som person. Det andra villkoret handlar om affekttolerans och härbärgerande förmåga, vilket 

innebär en förmåga att kunna urskilja och acceptera sina känslor samt att kunna bära den klientens 

känslor. Slutligen handlar det tredje villkoret om medvetenhet om känslomässiga signaler som 

kunskapsförmedlare, vilket innebär en medvetenhet och flexibilitet i mötet med klienten (Holm, 

2009).

Ett professionellt förhållningssätt där klientens välbefinnande sätts före ens egna behov, och en 

medvetenhet om ens egna tankar, känslor och beteende präglat av god empatisk förmåga kan 

fungera som försvar för det psykiska välbefinnandet för den i behandlingsrollen. Detta då detta 

förhållningssätt skapar förutsättningar för ett mer givande arbete med klienten, något som gagnar 
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båda parter. Båda parter upplever processen som effektiv och givande och den i behandlingsrollen 

upplever det som mindre påfrestande. För stor påfrestning kan dock leda till psykisk ohälsa för den i 

behandlingsrollen (Holm, 2009). För att undvika att den empatiska förmågan blir påfrestande så 

visar Holm (2001) i en undersökning av personer inom den sociala sektorn att nivån i utbildning 

spelar in på den empatiska förmågans negativa eller positiva påverkan. De med högre utbildning 

upplevde empatisk mer som en tillgång och de med lägre utbildning den som mer som en 

påfrestning. Håkansson Eklund (2006) visade i sin studie en positiv koppling mellan känsla av 

empati och synen på den andra personen i samspelet som ett subjekt som behöver hjälp, och inte ett 

objekt utan hjälpbehov. Deltagarna i studien fick observera filmer där de fick klassa personer i 

filmerna som för dem subjekt eller objekt, samt personernas problem. Även ens tidigare 

erfarenheter kan påverka känslan av empati. Eklund, Andersson-Stråberg och Hansen (2009) 

genomförde en studie där deltagare fick läsa olika historier och sedan rapportera vilken grad av 

empati de kände. Resultatet visade att om deltagarna kunde känna igen sig i situationerna i 

historierna så upplevde de högre grad av empati. 

Mindfulness

Mindfulness eller medveten närvaro (hädanefter benämns begreppet mindfulness) som det ibland 

benämns i Sverige är ett begrepp som är både en process och ett resultat. Processen är träningen i 

mindfulness och resultatet en medveten närvaro i nuet som karakteriseras av öppenhet, 

omsorgsfullhet och icke-dömande. Den bestående medvetna närvaron kännetecknas av en befrielse 

från reaktivt tänkande och beteende och ett utövande av meditation som kännetecknas av öppenhet, 

omsorgsfullhet och insiktsfullhet (Shapiro & Carlson, 2009). En av förgrundsfigurerna i att föra 

över denna centrala del i buddistisk meditationstradition till västvärlden är grundaren av 

Mindfulness Based Stress Reduction programmet (MBSR) Jon Kabat-Zinn. Detta program i 

mindfulnessträning är en form av alternativ behandling som i början riktade sig mot personer med 

kronisk smärta eller ångest (Shapiro & Carlson, 2009; Kabat-Zinn, 2005a). Kabat-Zinn (2005b, sid. 

108) använder följande citat av en buddistisk munk för att definiera och klargöra begreppets olika 

innebörder. ”Mindfulness then, is the unfailing master key for knowing the mind, and is thus the 

starting point: the perfect tool for shaping the mind, and is thus the focal point; and the lofty 

manifestation of the achieved freedom of the mind; and is thus the culminating point.” Shapiro och 

Carlson (2009) försöker ur detta citat klargöra utövandet av mindfulness som något som baseras på: 

1: Avsikt, med vilket menas en medveten avsikt med träningen och en insikt i denna avsikts 

karaktär. 2: Uppmärksamhet, med vilket menas en uppmärksamhet och ett observerande av ens 

egna interna och externa upplevelser och hur dessa fungerar. 3: Attityd, med vilket menas 
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inställningen till träningen i mindfulness, där aspekter som acceptans, nyfikenhet, tålamod och icke-

strävande lyfts fram. 

Integreringen av mindfulness i den moderna västerländska psykologin har lett fram till metoder som 

exempelvis MBSR och Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), mindfulness är även en 

viktig komponent i Dialektisk Beteende Terapi (DBT). MBCT är en mindfulnessbaserad kognitiv 

terapi som utvecklades för att motverka återfall för djupt deprimerade personer. DBT är en 

terapiform som utvecklades för personer med borderline personlighetsstörning, där begrepp 

relaterade till mindfulness som exempelvis icke dömande och medvetenhet är viktiga delar. I alla 

dessa metoder har de religiösa komponenterna i mindfulness tagits bort medan de övergripande 

stöttestenarna i mindfulness vad gäller synsätt samt meditation har kvarstått. (Robins, Schmidt III & 

Linehan och Segal, Teasdale & Williams i Hayes, Follette & Linehan, 2004; Shapiro & Carlson, 

2009). Forskning har visat att mindfulnessbaserade insatser fungerar mot olika sorters problematik, 

Baer (2003) genomförde en meta-analys av forskning kring utfallet av mindfulnessbaserade 

metoder och fann att det har hjälpt människor med problem såsom stress, ångest, ätstörningar och 

depressioner. Ökad flexibilitet i kognition och beteende och ökad självreglering och medvetenhet är 

andra exempel på resultat av träning i mindfulness (Shapiro, 2009). 

Den medvetna terapeuten

Forskning har visat att faktorer förknippade med mindfulness såsom en attityd av acceptans för 

andra och en självacceptans (vilket kan ses som en öppenhet och icke-dömande till sina egna 

upplevelser och känslor), empatisk förmåga och reglering av känslor är sådant som utvecklas under 

träning i mindfulness (McCartney, 2004, Schure, Christopher & Christopher, 2008 och Shapiro, 

Brown och Biegel, 2007). Dessa egenskaper kan också ses som förutsättningar som borde gagna 

terapeuter i deras arbete och i förlängningen även klienterna vilket framkommer av Grepmair, 

Mitterlehner, Loew och Nickel (2007) studie där terapeuter under utbildning fick delta i daglig 

zenmeditation vilket resulterade i att utfallet av terapin påverkades positivt. Schure, Christopher & 

Christopher (2008) studie på terapeuter under utbildning som fick genomgå träning i mindfulness 

som baserats på MBSR visade att de upplevde en ökad närvaro och trygghet under mötet med 

klienten. Ett flertal av studenterna upplevde ökad medvetenhet och uppmärksamhet mot sig själva, 

och mot klienten. De upplevde sig också kunna fokusera bättre och vara mer i stunden än innan. 

Dessa exempel stämmer överens med faktorer som har visat sig vara utfallet av MBSR programmen 

(Kabat-Zinn, 2005a). Shapiro, Brown och Biegel (2007) studie visade på ökad empatisk förmåga 

hos terapeuter under utbildning som fick genomgå träning i mindfulness. Vidare visade McCartney 
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(2004) att regleringen av känslor upplevdes som större hos terapeuter som börjat med 

mindfulnessträning.

Mindfulness som coping för terapeuten

Forskning kring mindfulness som ett verktyg för att hantera påfrestningar inom områden som 

sjukhusarbete och terapeutyrket har visat att mindfulnessträningens beståndsdelar har haft en positiv 

inverkan (Shapiro, Astin, Bishop & Cordova, 2005; Shapiro, Brown & Biegel, 2007). Shapiro, 

Astin, Bishop & Cordova (2005) genomförde en studie där personal på ett sjukhus fick genomgå en 

kurs i MBSR och resultatet visade på en minskad grad av upplevd stress och en ökad grad av 

självacceptans hos deltagarna. Shapiro, Brown & Biegel (2007) utförde en studie där de lät 

terapeuter under utbildning genomgå ett MBSR program, även här visade resultaten på en 

minskning av upplevd stress, en minskning av negativa tankar och ångest samt en ökning av 

medvetenhet, positiva tankar och självacceptans. 

Problemformulering

Vad upplever terapeuterna som påfrestande i mötet med klienterna?

Hur hanterar de dessa påfrestningar, och kan de koppla mindfulness till hanteringen?
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Metod

Deltagare

Urvalskriterierna till denna studie var att deltagarna (1) skulle arbeta med samtalsterapi och (2) ha 

erfarenhet av mindfulness. Utifrån dessa kriterier gjordes ett tillgänglighetsurval genom att 

inledningsvis ringa sjukhus och psykologmottagningar. Allteftersom intervjuerna genomfördes så 

tillfrågades deltagarna om de hade kontakter som matchade kriterierna. 

Deltagarna var sex kvinnor och en man, i åldrarna 39-67 år. De arbetade alla med samtalsterapi, alla 

arbetade med enskilda samtal men två stycken hade gruppterapi som huvudsaklig arbetsform i 

terapin. De hade olika utbildningar inom samtalsterapi (psykiater, socionom, KBT- steg 1 osv.) samt 

olika erfarenheter inom upprinningsområdet (en person saknade formell utbildning i mindfulness 

men använde sig av det i yrket), och de representerade både den privata och den offentliga sektorn. 

Instrument

Forskningen som används till denna uppsats har varit inriktad på att beskriva de fenomen som 

existerar i mötet med klienten och vilken påverkan de har på terapeuten, samt dennes 

hanteringsmetoder. Insamlandet av forskning har i huvudsak skett innan datainsamlingen men har 

även efter det förfarandet kompletterats vid behov. Intervjuförfarandet baserades på en 

halvstrukturerad intervjuguide (bilaga 1), som provades i en pilotintervju (ej inkluderad i studien) 

och som därefter justerades. Den användes som hjälpmedel för att samla in grundläggande 

information om respondenterna, samt för att täcka relevanta områden kopplade till det teoretiska 

underlaget inom forskningsämnet. Det gavs dock stor frihet till respondenterna under guidens 

övergripande teman att styra samtalet och låta dem fokusera på det som de ansåg relevant och 

viktigt. Syftet var att genom guidens teman öppna upp diskussionen kring arbetets 

forskningsområde, och på så vis skapa en bred och öppen diskussion som kunde kopplas till 

individernas yrke och upplevelsevärld. För att sedan med mer djuplodande och specificerade 

följdfrågor fördjupa diskussionen. (Kvale & Brinkmann, 2009) 

Procedur

Intervjuer genomfördes med alla deltagare, och sju intervjuer genomfördes, varav sex stycken var 

enskilda intervjuer och en var en intervju där två respondenter medverkade. En respondent 

medverkade först i intervjun med två respondenter och sedan i en fördjupande enskild intervju, då 

denna person tillfrågades om detta och ställde upp på det. Intervjuerna utfördes förutom i ett 

undantagsfall på personernas arbetsplats i avskilda rum, antingen på deras kontor eller i samtalsrum. 

I undantagsfallet så var personen inte längre yrkesverksam och då användes ett samtalsrum på ett 
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bibliotek. Intervjuerna varade mellan 25-70 minuter och samtliga spelades in på datafil. 

Analys

En induktiv analysmetod användes för att efter de genomförda intervjuerna kunna urskilja 

gemensamma teman i det insamlade materialet. Samtliga intervjuer transkriberades och 

genomlästes ett flertal gånger och därefter fortsatte analysarbetet med en strukturering av teman, 

genom att göra markeringar av de citat och partier i materialet som relaterade till arbetets inriktning. 

Definitionen av varje enskilt tema utformades och en tolkning av det utvalda materialet tog vid. 

Fyra huvudteman med underrubriker kunde urskiljas ur materialet och har använts som rubriker. De 

ger en bild av den del av terapeuternas upplevelsevärld som berör vad de upplever som svårt och 

påfrestande i mötet med klienter och huruvida de använder sig av strategier kopplade till 

mindfulness för att hantera dessa, i och utanför mötet. 

Etik

Rådande etiska riktlinjer har följts under arbetet. Deltagarna informerades i kontaktfasen och innan 

intervjun om studiens syfte och sina rättigheter att när som helst avbryta sitt deltagande i studien. 

Information delgavs även gällande konfidentialitet, att deras uppgifter skulle behandlas med största 

möjliga diskretion, och att de enbart skulle användas i forskningssyfte. (Kvale & Brinkmann, 2009) 
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Resultat

Syftet med denna studie var att undersöka vad terapeuter som har erfarenhet av mindfulness 

upplever som svårt och påfrestande under mötet med klienter. I anslutning till detta undersöktes 

huruvida de använde sig av strategier kopplade till mindfulness för att hantera de eventuella 

påfrestningarna, i och utanför mötet.

Mötet med klienten

Att skapa en allians

Detta tema behandlar respondenternas reflektioner kring upprättandet av ett fungerande samspel i 

mötet med klienten. 

Det viktigaste i ett möte med patienten är att skapa ett förtroende, att skapa en allians.

Man måste skapa en kontakt som sedan ska kunna göra det möjligt för, att patienten ska kunna 

göra förändringar.

Respondenterna lyfte fram vikten av att skapa ett fungerande samspel med klienten. Detta sågs som 

en förutsättning för ett positivt utfall av terapin för klientens skull. För respondenternas del 

upplevdes svårigheterna med att upprätta en kontakt med klienten på olika sätt. Vissa upplevde det 

som påfrestande när klienten saknade motivation eller inte uttryckte sina tankar och känslor då det 

skapade en form av envägskommunikation. Detta innebar att terapeuten fick en stor arbetsbörda i 

samspelet, och upplevelser av detta som påfrestande kunde också kopplas till att terapiprocessen 

inte fortlöpte, vilket kunde skapa känslor av att inte lyckas med sitt jobb.

...jag kan tycka att patienter som har svårt för att uttrycka sig eller som är väldigt tysta. Det är 

svårt. 

Det jag kan tycka är jobbigt för då får jag ju själv jobba väldigt mycket och samtidigt inte få 

ledtrådar om vad patienten, eh, har och, och bär.

Tio gånger hellre en som sticker ut och skriker och slänger igen dörren...

Andra såg skapandet av ett fungerande samspel som en svårighet som upplevdes som en utmanande 

men positiv del av arbetet med människor. Svårigheterna med denna process sågs som en naturlig 

del av samspelsprocessen människor emellan.
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Jag tycker att det blir spännande, det blir en utmaning.

Men det är ju liksom, man är ju inte mer än människa. Så att ibland så funkar det ju jättebra 

ibland funkar det mindre bra. ...för på något sätt förstår man att det är en orimlighet att...det är 

mer att man blir lite fascinerad av att man förstår det på något sätt va, att vissa hjälper man bättre. 

Andra fungerar det inte lika bra med.

Att känna in klienten

Detta tema behandlar terapeutens förhållningssätt till klienten. Under detta tema diskuteras 

respondenternas reflektioner kring terapeutens förhållningssätt i terapin och betydelsen och 

påverkan av terapeutens empatiska förmåga. 

Att känna in klienten på en empatisk nivå var något som alla respondenter kände var viktigt i 

terapin. För att kunna hjälpa klienten så måste terapeuten inledningsvis försöka nå fram till och 

förstå klientens upplevelsevärld, kunna känna in klienten och försöka se saker och ting från dennes 

position. Även vikten av att inte låta eventuella förutfattade meningar om klienten och dennes 

historia var något som betonades. En respondent liknade arbetet med klienten vid ett samarbete två 

vetenskapsmän  emellan.

...man alltid måste hitta personen där personen är. Jag kan ju inte hitta där de skulle vara eller där 

jag tycker att de borde va. Jag måste hitta personen där den där.

...det finns så mycket komplexitet, så mycket olikheter. Och min grund är ju det att när jag sätter 

mig och möter en människa så är vi två vetenskapsmän som utforskar världen tillsammans. Jag 

sitter inte med några sanningar eller vet vad personen ska göra eller inte göra.

En annan viktig del i förhållningssättet till klienten var att genom olika metoder bekräfta för sig 

själv som terapeut att man förstår det som klienten tar upp ur dennes synvinkel. Detta gjordes 

genom olika metoder såsom att genom ett öppet kroppsspråk visa engagemang, och genom att ställa 

öppna frågor där klientens berättelse ligger i fokus, eller att be klienten förklara vidare. 

För ofta säger klienten, du förstår? Nä, stopp här. Jag förstår inte riktigt vad du säger. Du måste 

berätta det för mig.
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Det svåra i mötet 

Att höra tunga saker

Detta tema behandlar hur respondenterna reagerar på det som klienten förmedlar under mötet. 

Under detta tema diskuteras hur terapeuten upplever det som påfrestande att få berättat om trauman 

och svåra livsberättelser av klienten. 

Trots att jag har jobbat i så många år, och jag kan ibland tycka jag har hört allting, så visar det 

sig, det har jag ju inte gjort...just för den personen har ju upplevt just det här.

Att få berättat för sig om svåra trauman, svåra livsberättelser och andra känslomässigt laddade saker 

upplevdes av respondenterna som en del av jobbet. Mångfalden i kombination med de individuella 

aspekterna av klienternas problematik bidrog till att varje klient var en ny erfarenhet med specifika 

förutsättningar. Vissa ämnen ansågs av vissa som mer påfrestande än andra. Två respondenter lyfte 

fram att de fann det svårt när klientens berättelser involverade att barn for illa. Den ena lyfte fram 

att hon aktivt valt att inte arbeta med barn då hon ansåg detta vara alltför svårt. 

...jag tycker att barn är så utsatta och vuxna, barn kan inte välja.

En respondent berättade om en terapisituation som hon upplevde som det värsta hon varit med om. 

Hon fick då berättat för sig om något som klienten utfört. Den händelse som klienten berättade för 

henne hade hon tidigare läst om i en bok och då inte trott att det var sant. När då klienten satt och 

berättade det för henne och hon kopplade detta till det som hon läst så upplevdes det som mycket 

påfrestande.

Och då sitter personen framför mig och berättar det. Då, när jag förstod att en människa kan göra 

en sån grej, det, då var jag slagen i bitar.

Att sätta gränser

Under detta tema diskuteras respondenternas reflektioner kring gränsdragningen mellan terapeut 

och klient i mötet. 

Att känna in en person som har någon form av psykisk problematik eller som har upplevt trauman 

kan vara påfrestande för terapeuten, och ställer krav på terapeuten att inte låta empati få gå över 

gränsen till sympati. 
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...det som skulle kunna bli en nackdel är att jag som terapeut går in och blir så empatisk att jag 

tar ställning för klienten och börjar lida med klienten...

De som arbetade inom psykiatrin upplevde arbetet med suicidala klienter som extra påfrestande. 

Dessa klienters utsatta situation och risken att de trots terapeutens insats ska skada sig var 

påfrestande för terapeuterna. 

I och med att de är i en sån utsatt situation ändå.

Gränsen mellan yrkesperson och privatperson

Vikten av en gränsdragning mellan yrkesperson och privatperson lyftes fram av respondenterna. 

Dessa gränsdragningar behövde inte motverka den empatiska förmågan hos terapeuten i mötet, men 

förutsatte att terapeuten kunde släppa taget om det som hänt i mötet när arbetsdagen var slut. Detta 

sågs som en förutsättning för terapeutens psykiska välbefinnande och i samband med detta också 

förmågan att göra ett bra jobb i terapin. Detta förhållningssätt vilket av en respondent benämndes 

som ”den professionella hållningen” är ett förhållningssätt där dessa gränsdragningar är fungerande, 

men inte något som inkräktar på den empatiska förmågan hos terapeuten. 

Det blir också ett sätt att överleva för att kunna stanna kvar i psykiatrin för annars tvingas man 

lämna det.

...det är ju när man tappar den professionella hållningen, när man inte längre gör sitt jobb.

...jag sitter ju inte här för att tycka synd om patienten så att säga, utan jag sitter ju här för att 

kunna hjälpa patienten och det innebär ju ändå att jag måste fortsätta kunna göra mitt jobb. Och 

hålla kvar fokus på det som är viktigt i vad vi håller på att jobba med.

 

Respondenterna var överens om betydelsen av att inte låta det som kan upplevas som påfrestande i 

mötet med klienten påverka privatlivet negativt, samt att det är en förmåga som utvecklas med 

erfarenhet i yrket. Några respondenter upplevde inte att de hade några problem med att inte ta med 

sig jobbet hem, men samtidigt poängterade de att detta var en förmåga som utvecklats med 

erfarenhet och ökad kunskap. Några menade att erfarenhet hade gjort att om något angående arbetet 

med klienten skulle komma upp efter arbetstid så var det något som upplevdes som en relativt 

medveten process. Mer handgripliga metoder såsom handledning och utvecklandet av olika tekniker 
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som exempelvis att skriva ner det som behandlats i mötet, för att på sätt kunna summera och lämna 

det nämndes också. Med erfarenheten kom också en insikt om vad som kan upplevas som svårt och 

att detta är en naturlig del av denna sorts arbete. En insikt som i sig skapade en sorts beredskap inför 

det påfrestande. Med erfarenhet som också en ökad förmåga att i mötet visa och bekräfta att ett 

avståndstagande mot klientens handling men inte klienten som person.

Ja, att lämna kvar det på jobbet, och bara för att jag vet hur jag ska fortsätta med det sen.

...man trodde att terapeuten skulle vara den som alltid satt och hade de där kloka svaren och inte 

blev berörd. Men så är det inte.

Man får ju faktiskt visa att man tycker att att den [handlingen] är avskyvärd. Men att man för 

den skull kan tycka bra om personen som sitter där. Att det är handlingen jag reagerar på.

Några berättade om erfarenheter som de haft då de upplevt att sådant som tagits upp i mötet med 

klienten har inkräktat på privatlivet. Saker som lyfts upp i terapin av klienten kunde upplevas som 

påfrestande för terapeuten, även tankar kring ens eget agerande i terapin var något som kunde tas 

med hem. En annan faktor var hur terapeuterna upplevde att de kunde relatera till det som klienten 

tar upp. 

När jag jobbade mycket med barn och hade egna barn hemma då, kunde det blandas ihop ibland.

En respondent lyfte fram en annan aspekt kopplat till hur terapeuten relaterar till det som behandlas 

i terapin som berörde svårigheterna med att inte ta med sig privatlivet in i terapin. Respondentens 

mor var under en period mycket sjuk och avled senare. Under denna period så arbetade terapeuten 

med en klient där de pratade mycket om dennes mor. Detta väckte starka känslor hos terapeuten och 

skapade svårigheter i förhållningssättet i mötet och upplevdes som psykiskt påfrestande. 

Till slut visste jag inte vem jag tänkte eller hur jag tänkte.
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Mindfulness

Ett tankesätt, inte en teknik

Detta tema behandlar begreppet mindfulness. Under detta tema diskuteras respondenternas 

erfarenheter av, och syn på mindfulness. 

Respondenterna hade olika erfarenhet av mindfulness. Vissa hade gått renodlade mindfulnesskurser 

medan andra hade gått utbildningar där mindfulness varit en viktig komponent. Alla hade 

gemensamt att de kände att de använde sig av mindfulness i någon form för att hantera det som 

upplevdes som svårt i mötet med klienten. En del använde också mindfulness i arbetet genom att 

utbilda klienter i mindfulness. Mindfulness sågs inte som en teknik som bara kunde plockas fram 

och sedan tillämpas, utan det är mer av ett tankesätt. Ett tankesätt som genom träning och erfarenhet 

skapar en beredskap och förmåga till hanterande av sådant som upplevs som svårt i mötet med 

klienten. Det poängterades dock att det medvetna tankesättet i terapin inte var det enda verktyget 

som fanns tillgängligt för terapeuterna. Den abstrakta naturen av mindfulness som ett tankesätt och 

möjligheten till individuell tolkning av begreppet gjorde det svårt ibland att urskilja mindfulness 

som en hanteringsmetod i och utanför mötet med klienten. Det sågs snarare som en viktig del av 

färdigheter som skapats genom utbildning och erfarenhet, eller som en sammanfattning av de mest 

positiva aspekterna av utbildning och erfarenhet. Det medvetna tankesättet upplevdes också som 

något som kunde förbättras och förfinas av vidare utbildning men kanske främst genom samarbete 

med kollegor och möjlighet till handledning. Dessa faktorer skapade ett tankesätt som blev en mer 

och mer naturlig del av både yrkesliv och privatliv.

Jag skulle inte kalla det för att jag använder tekniken mindfulness. Utan det handlar om att vara 

mindful så att säga.

Utan jag har nog behövt ha det från någon utifrån, att nu är du värderande mot dig själv.

Tidigare har det mer varit att man haft en stoppskylt i huvet, en känsla då... Stanna. Men nu 

behövs inte den på samma sätt. Utan nu blir det mer per automatik.
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Mindfulness som ett verktyg i mötet

Under detta tema behandlas hur respondenterna använder sig av mindfulness för att hantera sådant 

som upplevs som svårt i terapin, under och efter mötet. 

Fokus och koncentration, utåt och inåt

Mindfulness sågs som ett relativt abstrakt begrepp, men gemensamt i respondenternas svar var att 

det gav ett fokus i situationen, mot klienten och sig själv. Terapeuterna upplevde att en medveten 

terapeut med fokus på situationen och klienten är en bra terapeut och något som borgar för ett bra 

samspel med klienten. Mindfulness sågs som något som kunde vara positivt för terapeutens 

agerande i mötet. Vilket i sig också då kunde gynna klienten och dennes upplevelse av terapin och 

vad den ger, något som i sin tur är positivt för terapeutens upplevelse av terapin. Innan mötet så 

kunde mindfulness användas av terapeuten för att samla sig inför mötet och förbereda sig och 

fokusera inför att möta klienten och det eventuellt svåra som kan komma upp. 

Eftersom det handlar om att rikta uppmärksamhet, koncentrationen mot den andra personen så 

att säga.

...man vet att vissa möten man ska ha med svåra patienter eller anhöriga, är det ett bra sätt att 

samla kraft.

Respondenterna upplevde också att en styrka med mindfulness var att det hjälpte dem att fokusera 

på en sak i taget, när olika faktorer i samspelet med klienten försvårade detta. Förmågan att kunna 

koncentrera sig och ta en sak i taget hörde också ihop med att kunna vara i nuet. Att i mötet med 

klienten inte sitta och fundera på egna problem eller annat före eller efter terapin som kan ta fokus 

ifrån situationen. Detta gav en ökad förmåga till att hantera svårigheterna som uppkom i terapin i 

stunden. Med detta följde också en känsla av att problem kan klaras av om de klaras av ett problem 

i taget. 

...när det blir rörigt runt omkring oss när information från alla håll strömmar, inifrån och utifrån. 

Att jag lite grann kan styra min uppmärksamhet och inte låta mina känslor ta överhand.

I såna tillfällen är mindfulness fullständigt hjälpsamt. Alltså nu är det här, jag kan inte ta det där 

borta, jag klarar den här dagen. Jag ska klara den här uppgifter. Och så, den har varit, den har 

jag behövt själv.
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...att göra en sak i taget är någonting... som jag har fått använda väldigt mycket framför allt när 

livet är svårt.

Acceptans och icke-värderande

Om klienten tar upp något svårt som väcker negativa känslor hos terapeuten så är det viktigt att 

kunna upptäcka, beskriva, inte värdera och acceptera dessa känslor för sig själv, för att på så sätt 

kunna hantera dem, i stunden i mötet. Detta för att inte fångas upp av känslorna, att inte låta dem 

växa utan att hålla kvar koncentrationen i situationen och undvika ett reaktivt beteende.

Och då var jag tvungen till att verkligen sätta allt fokus på att jag hade total kontroll över vad 

han sa, och fokuserade på det så att jag inte gick in i det här.

Där är det superviktigt att man har ett förhållningssätt med att bromsa sig själv. Stanna upp, man 

observerar. Man accepterar det som händer.

Om det är väldigt så att säga intensivt eller så kan man ju välja att låta det passera som ett löv 

på, att så att säga vattnet.

Ett icke-värderande och accepterande synsätt till sina egna tankar och känslor som terapeut och som 

människa lyftes fram av respondenterna som viktiga delar för hanterandet av det svåra i mötet. Att 

kunna känna in sina egna tankar och känslor och att betrakta dem objektivt skapar en självförståelse 

och dämpar också känslorna. 

Jag blir mer avslappnad och det är stressreducerande.

Ett icke-reaktivt förhållningssätt

Mindfulness ansågs också ge en möjlighet att välja hur det svåra ska hanteras, något som inte är 

möjligt vid ett mer reaktivt beteende. Terapeuten kan exempelvis välja att förmedla till klienten att 

vissa känslor väcks när klienten berättar om det svåra, och slippa att härbärgera känslan helt själv. 

Ett annat alternativ är att lägga känslan åt sidan en stund.  

För accepterande är ju en, eh, jag menar. Om jag observerar, beskriver och deltar i, alltså det 

som finns här och nu och gör det på ett icke-värderande sätt. Så innebär det ju en acceptans.
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Så kan jag inse varför jag känner på det sättet, får förståelse för varför min känsla är så stark.

Jag använder mig av att titta på det utifrån, vilket sätt kan jag välja att hantera det här. Eh, och 

så kan jag gå in och känna efter om jag kan lägga det åt sidan nånstans och verkligen medvetet 

göra det ett tag.

Flera av respondenterna lyfte fram att det inte enbart var terapiarbete som kunde gynnas av ett 

tankesätt influerat av mindfulness. Utan att det som förknippas med begreppet också var sådant som 

skulle kunna gynna alla mellanmänskliga relationer, på flera olika nivåer. 
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Arbetets rubriker

Mötet med klienten Det svåra i mötet Mindfulness
 Att skapa en allians  Att höra tunga saker  Ett tankesätt, inte en 

teknik
 Att känna in klienten  Att sätta gränser  Mindfulness som ett 

verktyg i mötet

◦ Gränsen mellan 
yrkesperson och 
privatperson

◦ Fokus och 
koncentration, inåt 
och utåt

◦ Acceptans och icke-
värderande

◦ Ett icke-reaktivt 
förhållningssätt
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Diskussion

Syftet med denna studie var att undersöka vad terapeuter som har erfarenhet av mindfulness 

upplever som svårt och påfrestande under mötet med klienter. I anslutning till detta undersöktes 

huruvida de använde sig av strategier kopplade till mindfulness för att hantera de eventuella 

påfrestningarna, i och utanför mötet. En kvalitativ studie i form av intervjuer har genomförts, där 

fokus har legat på att utforska individernas upplevelser av sin situation.

I det inledande skedet av mötet med klienten så lyftes av terapeuterna vikten av att skapa en allians 

fram. Då upprättandet av en allians mellan terapeut och klient inte fungerade så medförde det en 

ökad arbetsbörda för terapeuten i situationen men även eventuella känslor av att inte lyckas med sitt 

jobb. Detta kan kopplas till Deutsch (1983) och Farber (1983) enkätundersökningar som visade på 

liknande resultat. Där lyfts även bristande motivation och likgiltighet inför terapin fram som 

faktorer från klientens sida som kan upplevas som påfrestande för terapeuten, dessa faktorer var 

återkommande svar bland respondenterna även i denna studie. Vissa respondenter lyfte fram dessa 

svårigheter som något som också motiverade dem. Detta kan tolkas som att utmaningen blir något 

som sätter terapeutens kunskaper på prov, att det väcker terapeutens nyfikenhet. En tänkbar 

nyfikenhet om vad det beteendet grundar sig i. Är det en försvarsmekanism? Är det medvetet eller 

omedvetet? Detta är exempel på tänkbara frågor som kan väckas hos terapeuten och bidra till att 

svårigheten i det inledande skedet av mötet skapar ledtrådar och arbetsmaterial till det fortsatta 

arbetet med klienten. 

Vare sig faktorer som bristande motivation från klientens sida eller inte upplevs som påfrestande, så 

måste situationen hanteras. Enligt mig är en förutsättning för att kunna hantera en sådan situation på 

ett bra sätt en förmåga att kunna betrakta den objektivt, och att acceptera situationen, och ens 

känslor kopplat till den. Terapeuternas svar visade på ett accepterade synsätt i mötet med klienten, 

som följd av ett tankesätt präglat av mindfulness, i likhet med Shapiro, Astin, Bishop & Cordovas 

(2005) studie där deltagarna upplevde en större självacceptans mot sig själva efter genomgången 

mindfulnessutbildning. Detta leder i sig till en minskning av stress hos terapeuten men ger också 

förutsättningar för att kunna hantera situationen, och handla mindre reaktivt, vilket var deltagarnas 

upplevelser. De lyckades alltså med den svåra bedriften att inte enbart agera på känsla. Kanske 

agerade de på känslan, men inte innan de bromsade sig själva lite och analyserade den. De 

accepterade att de upplevde det påfrestande men fångades inte upp av känslan utan kunde agera på 

ett professionellt sätt. Betydelsen av självreflektion och att bli medveten om sig själv och sina 

tankar och känslor återkommer i studier, där deltagare i mindfulnesskurser upplever sig ha blivit 
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bättre på detta efter genomgången utbildning (McCartney, 2004; Schure, Christopher & 

Christopher, 2008 och Shapiro, Brown & Biegel, 2007). 

Respondenternas svar gav en bild av att denna förmåga samt ett ökat fokus i mötet gjorde att de 

kunde fokusera mer på en sak i taget och inte bli överväldigade av allt på en gång just i den stunden. 

Antingen kunde de välja att ta tag i en sak i taget där, eller så lät de det bero, de släppte taget om 

den tanken eller känslan just där och då. Den stress, negativa tankar och ångest som dessa tankar 

och känslor annars hade kunnat skapa hade förmodligen gjort det svårt att agera på toppen av sin 

professionella kapacitet som terapeut just då. Shapiro, Brown & Biegels (2007) visar på just en 

minskning av stress, negativa tankar och ångest hos terapeuter som genomgått 

mindfulnessutbildning. Jag anser att det ena påverkar det andra, den minskade stressen leder till att 

det blir lättare att bibehålla fokus samtidigt som detta i sig minskar de negativa konsekvenserna, 

såsom stress. Dessa faktorer gick även att finna i respondenternas svar. Den bild av mindfulness 

som hanteringsmetod som lyfts fram i intervjuerna ger en bild som stämmer överens med Schure, 

Christopher & Christophers (2008) och Kabat-Zinn (2004) resultat där mindfulness av deltagarna 

upplevdes ge dem ett fokus, mot klienten men även mot dem själva, och i detta en trygghet dem 

som yrkesperson i stunden. Att som klient uppleva att ens terapeut i mötet verkligen lyssnar och har 

ett fokus på situationen där och nu anser jag vara väldigt viktigt för att klienten ska känna sig sedd 

och hörd, och för att terapin ska upplevas som givande för båda parter. Jag tror också att det är 

något som är svårt att fabricera, den äkta närvaron. En klient märker när terapeuten inte är 

fokuserad, kanske är det kroppsspråket som avslöjar, eller något annat som väcker den känslan hos 

klienten. 

Respondenterna i denna studie upplevde alla att ett empatiskt förhållningssätt till klienten var något 

som var viktigt för terapin och dess chanser till att få ett positivt utfall. Empatin i samspelet, att 

kunna sätta sig in i klientens upplevelsevärld stämmer överens med Cullbergs (1999) definition av 

en psykoterapeutisk relation mellan terapeut och klient. Respondenternas tankar om betydelsen av 

att inte döma klienten på förhand definieras av Cullberg som en respekt för klientens tankar och 

känslor, men överensstämmer även med Shapiro & Carlson (2009) syn på mindfulness och 

betydelsen av öppenhet och att vara insiktsfull. Det som intervjuerna visade var att det utan ett 

självreflekterande synsätt fanns en risk att empati gick över i sympati, vilket överensstämmer med 

forskning inom området Holm (2009). Motöverföring är en tänkbar förklaringsmodell för att empati 

går över i sympati men det finns andra processer som kan användas för att förstå samspelet mellan 

terapeut och klient, och dess påverkan, exempelvis projektiv identifikation. De har gemensamt att 
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de beskriver processer som är av yttersta vikt för att underlätta till insikt och förståelse om 

terapeutens upplevelser, tankar och beteende kopplat till klientens upplevelser, tankar och beteende. 

Dessa processer tror jag är viktiga verktyg för förståelse och förklaring av sådant som en terapeut 

kan uppleva påfrestande, inte minst i handledning vilket respondenterna lyfte fram som en viktig 

hanteringsmetod. 

De tankar och känslor som väcks hos terapeuten kan som sagt tolkas som en följd av motöverföring, 

något som kan vara både krävande men också givande (Holmqvist, 2001; Mayers, Hayes, 2006). Då 

denna process kan verka mer eller mindre omedvetet ställer det höga krav på terapeuten, att göra 

denna påverkan medveten, och att koppla den till en konsekvens av motöverföring. En positiv effekt 

kan bli att terapeuten får nya ledtrådar i arbetet med att tolka klientens och dennes upplevelsevärld 

(Sigrell, 2000). Samtidigt så kan de känslor som väcks av processen vara påfrestande för terapeuten 

(Sabin-Farell&Turpin, 2003). Det senare blir extra tydligt då detta kopplas till Springmanns (1986) 

kategorisering av motöverföring som antingen terapeut- eller klientinducerad. Sådant som väcks hos 

terapeuten i mötet med klienten kan vara sådant som terapeuten själv har erfarenhet av eller kämpar 

med. Denna form av terapeutindicerad motöverföring kan eventuellt ses som extra påfrestande då 

olösta konflikter och obehagliga erfarenheter kan komma upp till ytan. En terapeut kan vara 

skicklig i att hjälpa en klient att se saker på ett nytt sätt, att förhålla sig på ett sätt nytt sätt till sådant 

som hänt. Denna skicklighet tror jag dock inte alltid kan rädda terapeuten själv, i dennes egna liv, 

och dennes konflikter och obehagliga upplevelser, samt psykologiska försvar kopplade till dessa 

upplevelser. Ibland är det förmodligen så att det är enklare att hjälpa andra än att hjälpa sig själv. 

En respondents svar belyser en enligt mig viktig gränsdragning som terapeuten bör göra i mötet 

med klienter som väcker obehag hos terapeuten, exempelvis som i detta fall, då det gällde en 

handling som klienten begått som terapeuten upplevde som obehaglig. Terapeuten behöver inte 

godkänna handlingen i sig och kan enligt respondenten bekräfta detta för sig själv men även 

klienten genom att säga detta till klienten. Detta betyder dock inte att terapeuten tycker illa om 

klienten som person just i detta möte, utan mer dennes agerande. Denna form av bekräftelse av 

acceptans både för klienten men även terapeuten kan kopplas till mindfulness och dess 

beståndsdelar, att kunna acceptera, bekräfta detta och på så vis kontrollera att känslan inte tar 

överhand. I likhet med terapeuterna i denna studie så upplevde deltagande terapeuter i McCartney's 

(2004) studie att de efter genomgången mindfulnessutbildning hade en ökad förmåga inom detta 

område. Enligt mig motsäger inte detta den empatiska förmågan hos terapeuten utan den snarare 

bekräftar den, samtidigt som det ger terapeuten en möjlighet att välja att inte härbärgera känslan 
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som väcks hos henne helt själv. 

En annan form av gränsdragning som också enligt respondenterna kan vara problematisk är den 

mellan sig själv som yrkesperson och privatperson. En respondent beskrev denna gränsdragning 

som ett positivt utfall av ett professionellt förhållningssätt. Detta förhållningssätt står inte i motsats 

till terapeutens empatiska förmåga, utan sågs av respondenterna som en balans mellan att göra ett 

bra jobb som en inkännande, reflektiv terapeut utan att omedvetet låta ens privatliv träda in i mötet 

med klienten eller vice versa (Holm, 2006). Respondenternas svar visade på att förmågan till denna 

gränsdragning hade utvecklats genom ökad erfarenhet och ökad kunskap, och att dessa faktorer 

underlättade den nödvändiga medvetenheten, om det som händer i mötet och dess effekter. 

Det empatiska förhållningssättet i mötet med klienten kan även påverkas av graden av igen-

kännande som terapeuten upplever av det som klienten förmedlar. Eklund, Andersson-Stråberg och 

Hansens (2009) forskning visar på att graden av igenkännande och av erfarenhet från liknande 

situationer spelar in, och påverkar graden av upplevd empati hos terapeuten. Analysen av denna 

uppsats resultat visar att graden av igenkänning även kan ha en påfrestande inverkan på terapeuten. 

En respondent hade erfarenhet av att under en period då hennes mor var sjuk och hennes arbete med 

en klient kretsade kring dennes mor, så väckte detta starka känslor hos terapeuten. En annan 

respondent som var förälder lyfte fram att när hennes arbete rörde barn så upplevde hon det som 

påfrestande i mötet, men att detta även ledde till att gränsen mellan yrkes- och privatperson blev 

oklar. Då den empatiska förmågan är viktig för terapeutens agerande i mötet och i förlängningen 

klientens välmående och terapins utfall, är det viktigt att beakta de positiva men även negativa 

faktorer som är kopplade till en terapeuts empatiska förmåga. 

Shapiro, Brown & Biegel (2007) visade att terapeuter som genomgick mindfulnessutbildning 

upplevde att deras empatiska förmåga hade ökat. Jag tror att det är viktigt att observera att en ökad 

empatisk förmåga i sig självt eventuellt inte skapar förutsättningar för terapeutens psykiska 

välmående. Klarar inte terapeuten av att hantera den höga graden av igenkännande och om 

dessutom gränserna mellan terapin och privatlivet suddas ut, förlorar terapeuten den viktiga 

objektiva förmågan till agerande och analys i arbetet med klienten. Terapeutens psykiska mående 

påverkas förmodligen också negativt, vilket återigen belyser betydelsen för en terapeut att ha 

strategier för att åskådliggöra och hantera påfrestningar likt denna. Även här lyfte respondenterna 

fram erfarenhet och utbildning som en viktig faktor till utvecklandet av en förmåga till att kunna 

koppla egna erfarenheter till tankar och känslor som väcks i mötet med klienten. Om den påverkan 
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som igenkännandet hos terapeuten kan skapa inte görs medveten tror jag risken ökar betydligt för 

att terapeuten personligen men även terapin far illa. Exempelvis kan det föreligga en risk att 

terapeutens obearbetade konflikter och eventuella tillhörande psykologiska försvar skapar problem i 

arbetet med klienten. Terapeuten kanske vill undvika ämnet eller ger fel vägledning eller dylikt, 

risken att terapeutens olösta konflikter leder till bestående olösta konflikter hos klienten. En 

komplett syn på ökad empatisk förmåga bör därför enligt mig ses som, en del ökad inkännande 

förmåga, och en del ökad hanteringsförmåga för vad detta kan innebära för ökad påfrestning för 

terapeuten. 

Metoddiskussion

Den abstrakta naturen av begreppet mindfulness i sig och den individuella uppfattningen hos 

respondenterna av vad det innebar, gjorde att mindfulness visade sig vara ett svårt fenomen att 

undersöka. Svårigheten upplever jag i att det inte gick att urskilja den som en enskild teknik som 

användes av terapeuterna, vare sig i eller utanför mötet. Det var svårt att mäta det, men samtidigt 

var det en kvalitativt inriktad studie och fokus låg inte på att mäta terapeuternas upplevelsevärld på 

en skala. I intervjusituationerna så framkom det att även om respondenterna hade svårt att urskilja 

mindfulness som ett enskilt, ensamstående verktyg så var det något som fanns med dem alla, både i, 

men även utanför terapisituationen, och de hade mycket tankar kring det. Så på det viset så upplever 

jag att syftet med undersökningen uppfylldes. En annan svårighet som kan ha påverkat resultatet är 

att då alla respondenter hade genomgått någon form av utbildning i mindfulness, så hade de också 

investerat tid i detta, i vissa fall även egna pengar. I detta finns en risk att den investeringen skulle 

vara orsak till att respondenternas svar skulle vara färgade av att inte vilja se detta som en dålig 

investering. Något som jag tror jag kan ha minskat den risken i denna undersökning är den 

mångåriga erfarenhet som alla terapeuter besatt. Även om inte syftet med studien var att undersöka 

några skillnader mellan så bör det beaktas att kvinnor var överrepresenterade bland deltagarna. 

Skillnaden i utbildning mellan deltagarna gör också att det inte går att dra några slutsatser kring 

skillnader på detta område. Gemensamma nämnare fanns att finna i det att de arbetade med samtal, 

enskilt och i grupp, samt i deras upplevelser av vad som upplevdes som påfrestande och hur de 

använde mindfulness för att hantera detta.

Sammanfattning

Respondenterna i denna studie såg inte mindfulness som en teknik, utan mer som ett tankesätt. En 

svårighet med att definiera begreppet mindfulness fanns i svårigheten att lyfta ut mindfulness som 

en enskild strategi som terapeuterna använde för att hantera svårigheter i mötet med klienten. Men 
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detta tankesätt var något som fanns där hela tiden och det belyste de bästa delarna i de förmågor 

som de genom erfarenhet och utbildning tillägnat sig. Sammanfattningsvis så anser jag att 

mindfulness som definieras av öppenhet, omsorgsfullhet och icke-dömande är ett synsätt som kan 

tolkas som goda förutsättningar att ha som terapeut, och då givetvis gentemot klienten, men även 

sig själv. Och som respondenterna i denna studie lyfte fram, det är inte enbart den terapeutiska 

relationen som gynnas av detta, utan även alla mellanmänskliga relationer. 
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Bilaga 1

Intervjuguide

Grundläggande frågor
• Kön:
• Ålder:
• Utbildning: 
• Yrke: 
• Antal år som verksam: 
• Arbetsområde:  
• Psykoterapeutisk inriktning:

Terapisituationen
• Hur upplever du det första mötet med patienten/klienten?

− Klienten (kön, ålder)
− Klientens historia (traumatiska händelser, annan problematik)
− Klientens roll, beteende (klientens agerande, kroppsspråk, ansiktsuttryck)

− Dina känslor, tankar (ex. kring din roll som terapeut, ditt agerande i mötet)

Hantering av det svåra/det påfrestande
• Grundläggande frågor

− Handledning (tillhandahåller arbetsgivaren möjligheter till handledning?) Eller andra 
möjligheter till att ventilera och få feedback?)

− Utbildning (tillhandahåller arbetsgivaren vidare utbildning inom aktuellt fält?) Eller 
andra möjligheter till att få utbyta upplevelser/erfarenheter?)

• Hur hanterar du det svåra/påfrestande under mötet?

• Mindfulness

− Använder du Mindfulness i ditt arbete med klienterna? (konkret exempel?)
− Vilken form av Mindfulness utövar du? På vilket sätt utövar du det?
− Hur kom du i kontakt med Mindfulness? När?
− Vad innebär begreppet Mindfulness för dig?

− Använder du Mindfulness som metod för hantering av de tankar och känslor som 

uppstår under arbetet med klienterna (tankar, upplevelser kring detta)
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