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Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka föräldrars upplevelse av den 

mindfulnessbaserade gruppbehandling som deras barn har genomfört på en barn- och 

ungdomsmedicinsk mottagning. Syftet var att ta reda på om föräldrarna upplevt 

symtomförbättring hos barnet och i så fall hur de förstått denna, samt hur de upplevt själva 

behandlingen.  

Föräldrar till tio barn intervjuades och materialet bearbetades enligt tematisk analys. Analysen 

resulterade i två huvudteman, Individuella och relationella förändringar och Upplevelse av 

behandlingen. Föräldrarna beskrev hur barnen genom behandlingen tillägnat sig nya 

färdigheter i att förhålla sig till sina svårigheter. Föräldrarna uttryckte att detta medfört att 

barnet fått ett bättre mående samt förbättrade relationer till vänner och familj. Enligt 

föräldrarna upplevde de själva och barnen behandlingen positivt.  

 

Inledning 

Psykiska och somatiska besvär ökar bland barn och ungdomar i Sverige. Enligt 

Folkhälsoinstitutets rapport om skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14 har… "psykiska besvär 

såsom nedstämdhet och sömnsvårigheter ökat bland 13 och 15 åringar sedan 1980 talets mitt. 

Bland 13 åriga och 15 åriga flickor har de dessutom ökat kraftigt sedan föregående mätning 

2009/10. Andelen 11 åringar med sömnsvårigheter ökade i senaste mätningen. Även somatiska 

besvär, såsom huvudvärk och magont har ökat över tid. " (s 15, Folkhälsomyndigheten, 2014). 
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Denna ökning av psykisk ohälsa ställer stora krav på vården att erbjuda dessa barn och 

ungdomar rätt behandling. Sjukvården måste erbjuda metoder som är evidensbaserade och 

effektiva samtidigt som de är anpassade till denna grupp av patienter.  

 På Barn- och ungdomsmedicinska (Bum) mottagningar möter man bland annat barn 

med kroniska sjukdomar, som diabetes, allergi eller astma. Forskning visar att barn med en 

somatisk sjukdom har en ökad risk att utveckla symptom på psykiska sjukdomar som ångest 

och depression (Pinquart & Shen, 2010; Pinquart & Shen. 2011). En somatisk sjukdom kan 

leda till ytterligare belastningar på barnet som kan utgöra en riskfaktor för att utveckla psykiska 

pålagringar. Sjukdomen kan för barnet innebära en upplevelse av att vara annorlunda. Vissa 

sjukdomar kan vara livshotande om de inte får rätt behandling, andra kan innebära att barnet 

måste genomgå smärtsamma medicinska procedurer. Ett sjukt barn kan också innebära en 

stress för hela familjesystemet som återigen påverkar barnet (Pinquart & Shen, 2010; Pinquart 

& Shen, 2011).  

Somatisk sjukdom kan leda till psykiatriska symptom, likaså kan psykisk ohälsa ta sig 

somatiska uttryck (Campo, 2012). En stor grupp barn söker till vården för funktionella 

symptom, det vill säga fysiska symptom där det inte finns en medicinsk förklaring. Efter 

basbedömning på primärnivå remitteras dessa barn till Bum. Det finns ett stärkt samband 

mellan ångest och depression, och funktionella symptom som ont i magen, huvudvärk, 

bröstsmärta, muskelsmärta, trötthet (eng. fatigue). Det finns också ett samband mellan 

funktionella symptom under barndomen och symptom på ångest och depression senare i livet 

(Campo, 2012). 

Behandlingar med mindfulnessbaserade interventioner har visat sig effektiva för att 

lindra ett flertal psykiatriska och medicinska tillstånd, bland annat ångest, depression, stress 

och smärta (Creswell, 2017, Segal, Williams & Teasdale, 2014). Jon Kabat-Zinn introducerade 

mindfulness till vården i den västliga världen. Han har bland annat utvecklat ett strukturerat 
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program för att lära ut mindfulness i sjukvården till patienter som lider av kronisk smärta 

(Kabat-Zinn, Lipworth & Burney, 1985). Enligt Kabat-Zinn innebär mindfulness…”att vara 

uppmärksam på ett särskilt sätt: avsiktligt, i nuet och utan dömande” (s 4, Kabat-Zinn, 1994).  

I ett försök att förstå verkningsmekanismerna i mindfulnessbaserad behandling har 

Sharpio, Carlson, Astin och Freedman (2006) föreslagit en trekomponentsmodell för att 

förklara förändringar efter en mindfulnessintervention. Modellen baserades på Kabat-Zinns 

definition av mindfulness. Enligt deras teori är axiomen intention, uppmärksamhet och attityd 

de fundamentala komponenterna i meditationen. Intention beskriver att man har ett mål med 

sin meditation. Att vara uppmärksam innebär att man observerar sin upplevelse, här och nu, 

medan den pågår. Axiomet attityd beskriver på vilket sätt vi är uppmärksamma, med vilken 

kvalitet. I meditationen anstränger man sig för att uppmärksamma vad som händer utan att 

döma, värdera eller tolka. 

Deras teori beskriver hur man genom intention, uppmärksamhet och attityd får ett 

ändrat perspektiv på sina upplevelser. Genom träning i mindfulness utvecklas en förmåga att 

skapa en distans mellan det som upplevs och den som upplever det. De definierar denna distans 

som "represiving". Enligt teorin får man genom "represiving" ett annat sätt att förhålla sig till 

sina bekymmer. Distansen gör att man inte styrs av sina känslor, utan får möjlighet att välja 

om man skall agera eller reagera. Man får en bättre förmåga till reglering, klargörande av 

värderingar, större flexibilitet gällande kognitiva-, beteende- och emotionella faktorer samt en 

exponering (Sharpio, Carlson, Astin & Freedman, 2006). 

I sin artikel om terapiforskning beskriver Doss (2004) en teori för vad som påverkar 

utfallet i terapeutisk behandling. Enligt Doss består en behandling av olika 

förändringsprocesser och förändringsmekanismer. Förändringsprocesser är de ändringar som 

sker i sessionen, i mötet mellan terapeut och klient. I en terapi med kognitiv inriktning hjälper 

terapeuten klienten att bli medveten om och identifiera sina automatiska tankar. 
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Förändringsprocesserna består av två interagerande faktorer, förändringar som beror på 

behandlingen och förändringar som sker i klienten. Faktorer i behandlingen kan vara 

interventioner, behandlingens aktiva ingrediens. Förmågan att observera de automatiska 

tankarna under terapisessionen är en förändringsprocess i klienten. Förändringsmekanismer 

definieras som de förändringar som har generaliserats till klientens vardag. Ändringarna 

förekommer inte enbart i terapirummet utan klienten använder sig av färdigheter som har 

utvecklats i terapin i vardagen.  Förändringsmekanismerna är det som senare leder till resultat 

eller outcome (Doss, 2004).  

I en mindfulnessbaserad behandling är en viktig förändringsprocess instruktörens 

förhållningssätt till deltagarna i gruppen. Förhållningssättet skall på samma sätt som i den egna 

meditationen, styras av de tre grundblocken inom mindfulness, intention, uppmärksamhet och 

attityd. För att göra detta på ett trovärdigt sätt, krävs att instruktören själv regelbundet 

praktiserar mindfulness. Författarna till boken Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid 

depression beskriver hur medveten närvaro lärs ut vid Kabats Zinns stressreduktionsklinik i 

UMass Medical Center… ” deltagare i MBSR-programmet lär sig om mindfulness på två sätt: 

genom sin egen praktik och genom att instruktören kan förkroppsliga det genom sitt sätt att 

hantera problem och frågeställningar i gruppen” (s 84, Segal, Williams & Teasdale, 2014).  

 Mindfulnessbaserade behandlingsmetoder utvecklades ursprungligen för behandling 

av vuxna, och behöver anpassas i behandling av barn (Thompson & Gauntlett-Gilbert, 2008). 

Barns kognitiva utveckling sätter begränsningar för både form och innehåll av behandlingen. 

Delar i behandlingen som kan behöva anpassas är meditationernas längd samt vilka metaforer 

som används. Barn och ungdomar behöver en tydligare förklaring och rational för övningarna 

för att engagera sig fullt i behandlingen (Thompson & Gauntlett-Gilbert, 2008).  

Det finns ett stort forskningsstöd för mindfulnessbaserade behandlingmetoders positiva 

effekt på flera olika tillstånd hos vuxna (Creswell, 2017; Segal, Williams & Teasdale, 2014), 
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och ett ökande stöd för liknande effekt hos barn (Black, Milam, Sussman, 2016; Perry-Parrish, 

Copeland-Linder, Webb & Sibinga, 2016). De flesta studierna är kvantitativa där effekt av 

interventionerna mäts genom olika självskattningsformulär (Hesse, Holmes, Kennedy-

Overfelt, Kerr & Gilles, 2015; Black, Milam & Sussman, 2009). Det finns kvalitativa studier 

där man undersöker patienters upplevelse av en mindfulnessbaserad intervention men de flesta 

studierna beskriver patientens egen upplevelse av behandlingen och inte hur andra omkring 

patienten uppmärksammar en eventuell ändring (Bogosian, Huges, Norton, Silber & Moss-

Morris, 2016).   

I den aktuella studien önskade författaren ta reda på föräldrars upplevelse av en 

mindfulnessbaserad gruppbehandling som erbjuds barn på en Bum-mottagning. Studiens 

frågeställningar var om föräldrar upplevt symtomförbättring hos barnet och i så fall hur de 

förstått denna, samt hur de upplevt själva behandlingen. 

 

Metod 

Deltagare och procedur: Deltagare i studien var föräldrarna till tio barn som hade 

deltagit i en mindfulness baserad behandling. Barnen remitterades till ett bedömningssamtal 

hos legitimerad psykolog av läkare efter en medicinsk utredning. Bedömningssamtalet var en 

klinisk intervju där barnets symptom och funktion bedömdes. Om barnets svårigheter 

bedömdes som symptom på lindrig psykisk ohälsa, erbjöds barnet möjlighet att delta i 

mindfulnessgrupp. Barnen som deltog i studien var diagnostiserade med diagnoserna ångest, 

smärta, stress eller depression.  

Tjugo barn remitterades för bedömning inför deltagande i behandlingen. Fem erbjöds 

möjlighet att delta i behandlingen med avböjde, fyra tackade nej innan bedömningssamtalet. 

Det var olika anledningar till att familjerna tackade nej till behandlingen. Vissa ville inte träffas 

i grupp, andra avböjde på grund av att tiderna för behandlingen låg på skoltid. Ett barn uteslöts 



6 
 

från studien då barnets svårigheter bedömdes bero på en psykosocial situation som krävde 

andra insatser.  

Barnen skattade sina svårigheter innan och efter gruppen genom att fylla i 

Becks Ungdomsskalor samt svarade på frågan: Vad är ditt huvudproblem. Hur mycket deras 

problem besvärade dem skattades på en 7-gradig skala. Föräldrarna fick information om 

studien, frivillighet att delta samt möjlighet att avbryta deltagandet utan närmre förklaring. 

Barnen behövde inte vara med i studien för att delta i behandlingen.  Föräldrarna lämnade 

skriftligt samtycke om att barnet fick delta.   

Barnen som var i åldern 11–13 år fördelades på två grupper. Antal barn som deltog i 

behandlingen var tio (fyra respektive sex i varje grupp). Det var fem pojkar och fem flickor 

som deltog. Samtliga fullföljde behandlingen.  

Efter avslutad behandling intervjuades barnens föräldrar. I två av intervjuerna deltog 

båda föräldrarna, i resterande intervjuades en av föräldrarna (N=12). Intervjuerna var 

semistrukturerade där föräldrarna fick beskriva sin upplevelse av hur interventionen påverkat 

deras barns symptom samt hur de upplevt själva behandlingen.  En intervjuguide skapades där 

frågorna utgick från tre områden 1) Vilka förändringar de upplever har skett hos barnet, 2) Vad 

de anser vara orsaken och 3) Vilka svårigheter de har erfarit under behandlingen. 

Det var samma person som genomförde intervjuerna som hade lett 

gruppbehandlingen.  

Intervention: Interventionen bestod av 8 gruppträffar med barnen och två 

gruppträffar med föräldrarna. Träffarna var varje vecka och varade i 2 timmar. Gruppträffarna 

följde manualen Träning för medveten närvaro och resiliens, (TMR-R), där barnen 

lärde sig mindfulness och kognitiva beteendetekniker med fokus på att bli mer medvetna 

om sina tankar, känslor och kroppsförnimmelser. Manualen är baserad på Semple, Lee och 

Williams (2011) behandlingsmanual Mindfulness-baserad Kognitiv Terapi för ängsliga barn: 
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en manual för behandling av ångest hos barn (min översättning). Författarna av TMR-R 

manualen har förkortat behandlingen från 12 till 8 sessioner, men behållit huvudteman; 

medveten andning, hinder för träning, beskrivande kontra dömande attitud, möjlighet att välja 

framför att reagera på autopilot, samt psykoedukation kring teman som stress och medkänsla. 

Barnen deltog i mindfulness-övningar, utforskning av övningarna samt de hade hemuppgifter 

mellan träffarna (Laundy et al., 2016).  (för tillgång till manualen kan författarna kontaktas, se 

kontaktuppgifter i referenslistan).  Se tabell 1 för översikt över innehåll i behandlingen.  

Vid föräldraträffarna informerades föräldrarna om behandlingen, de deltog 

i meditationer samt informerades om forskning kring mindfulness. Kursledarna var båda 

utbildade mindfulness-instruktörer. Deras grundutbildning var läkare och psykolog. Båda har 

en längre erfarenhet att arbeta med barn.  
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Tabell 1 Översikt över behandlingen.  

Grupptillfälle Tema Innehåll  

Gruppträff 1 Autopilot Mindfulness vs Autopilot, Resiliens, Den medvetna 

hjärnan vs reptilhjärnan, Andetaget som bro 

Gruppträff 2 Hinderbanan Närmande/undvikandesysten, Icke-dömande 

hållning, Intention med träning, Nybörjarsinne som 

attityd 

Gruppträff 3 Juristen och 

artisten 

Värdera och döma vs beskriva, ABC, 

Medvetenhetsdiamanten 

Gruppträff 4 Att bli vän med 

sin ovän 

Tankar och känslor är inte fakta, Psykoedukation 

kring stress 

Gruppträff 5 Just nu är det så 

här 

Acceptans, SOAS 

Gruppträff 6 Medkänsla Medkänsla, Den medkännande hjärnan, 

Energibägaren 

Gruppträff 7 First Aid Kit Vidmakthållandeprogram, Tidiga varningstecken, 

Fungerande strategier och verktyg, Brevet till mig 

själv 

Gruppträff 8 Konsten att gå 

vidare 

Intention med fortsatt träning, Utvärdering av 

programmet, Tårta, Gåva, Diplom 

  

 

 

Databearbetning:  Tematisk analys enligt Braun och Clarke (2006) användes i 

arbetet med att analysera materialet. Intervjuerna varade i 20-40 min. De spelades in och 

transkriberades ordagrant. Författaren transkriberade själv intervjuerna, samt genomläste dem 

flera gånger för att bli bekänt med materialet. Dataprogrammet Nvivo användes för att koda 

meningsbärande segment i materialet. Intervjuerna och kodningen genomfördes parallellt.   
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Koderna kategoriserades utifrån potentiella teman. Kategorierna ändrades om nytt 

material tillkom. Materialet bedömdes som mättat efter den tionde intervjun, det vill säga ingen 

ny information tillkom. Materialet genomgicks på nytt för att säkerställa att de aktuella teman 

fungerade för all insamlat material. Teman definierades och namngavs innan artikeln 

författades. 

Författarens förförståelse: Innan intervjuerna genomfördes var författaren insatt i 

forskning på ämnet. Författaren är själv mindfulnessinstruktör och hade en föreställning om att 

interventionen skulle ha en gynnsam påverkan på barnens psykiska hälsa. Författaren 

var införstådd med denna förförståelse och strävade under intervjuerna och under bearbetning 

av materialet att inte låta denna förförståelse påverka resultatet. Författaren aktivt arbetade med 

att medvetengöra vilka resultat som förväntades inför intervjuerna och ställde aktivt frågor som 

kunde ge motstridande information. Under bearbetning av materialet granskades koderna 

noggrann för att försäkra att de beskrev föräldrarnas upplevelse. 

Etiska reflektioner innan studien: Att intervjuare och behandlare är samma person 

kan av föräldrarna som intervjuades upplevas obekvämt på grund av en lojalitetskonflikt 

gentemot behandlaren/intervjuaren. Författaren försökte vara tydlig under intervjuerna att 

föräldrarnas upplevelse var viktig, oavsett om de upplevt behandlingen positivt eller negativt, 

och att författaren önskade alla upplevelser och synpunkter för att få en rättvis bild.  

Ett annat etiskt dilemma var hur barnen kunde uppleva att föräldrarna intervjuades 

om den behandling de genomfört utan att de var med. Det kan väcka obehag hos barnet att 

veta att deras mående var fokus under intervjuerna.   

 

Resultat 

Den tematiska analysen resulterade i två huvudteman, Individuella och relationella 

förändringar och Upplevelse av behandlingen. Det framkom tre respektive fyra underteman. 
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(Tabell 2). Underteman formades av koder som representerade de flesta informanterna. Alla 

underteman består av koder från flera än sex informanter, de flesta underteman representerar 

koder från fler än 8 informanter. 

 

Tabell 2. 

Beskrivning av huvudteman och underteman som framkom i intervjuerna 

Huvudtema  

 

Undertema Beskrivning 

1. Individuella 

färdigheter och 

relationella 

förändringar 

 Föräldrarnas upplevelse av förändringar hos 

barnet efter behandlingen 

 1.1 Barnets mående Föräldrarnas beskrivelse av barnets 

symptom samt sociala funktion  

 1.2 Relationen mellan 

barn och förälder 

Beskrivningar om hur relationen mellan 

barn och föräldrar har påverkats 

 1.3 Nya färdigheter Beskrivningar av nya förhållningssätt till 

svårigheter 

   

2. Upplevelse av 

behandling 

 Föräldrarnas beskrivelse av hur familjen har 

upplevt behandlingen 

 2.1 Barnets inställning Föräldrarna beskrivelse av barnets 

inställning till behandlingen 

 2.2 Barnets upplevelse 

av att vara i gruppen 

Föräldrarnas beskrivelse av barnets 

upplevelse gruppen 

 2.3 Förälderns 

inställning 

Beskrivning av de förväntningar föräldrarna 

hade innan och efter behandlingen.  

 2.4 Hemuppgifter Föräldrarnas beskrivelse av hur barnet 

upplevt hemuppgifterna.  
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1. Individuella och relationella förändringar 

Huvudtemat Individuella och relationella förändringar omfattar föräldrarnas 

beskrivning av hur de har upplevt att behandlingen har påverkat barnets mående. Föräldrarnas 

upplevde effekt på barnets symptom och funktion, och de beskrev en ändring i sin egen relation 

till barnet. I beskrivningarna framkommer en upplevelse av att barnet genom behandlingen 

tillägnat sig nya färdigheter gällande hur de hanterar sina svårigheter. Underteman var Barnets 

mående, Nya färdigheter, Relationen mellan barn och förälder.  

1.1 Barnets mående Föräldrarna berättade hur de upplevde skillnad i barnets symptom 

före- och efter behandlingen. En förälder upplevde ingen ändring gällande barnets symptom, 

medan de andra beskrev förbättringar hos barnet efter genomfört behandling. Beroende på vad 

de sökte för beskrev de en minskning av symptom. Några upplevde barnets som lugnare, 

gladare, inte lika orolig, andra beskrev mindre smärtpåverkan och mindre upplevd stress.  

 Enligt flera föräldrar fanns symptomen fortfarande kvar men de beskrev att barnet inte 

upplevde symptomen som lika besvärande. De beskrev hur barnet efter behandlingen hade ett 

annat sätt att förhålla sig till sina svårigheter. 

 

Hon blir stressad, men hon verkat inte bli lika orolig inför sin stress, så att säga. 

Alltså att den här förväntans-oron kanske inte är lika…påtaglig egentligen. Hon kan 

vara lite mer så avslappnad i förhållande till att idag har jag inte gjort läxan till i 

morgon. Men det är inte så farligt liksom... lite mer sån easy-going så.   

Informant 1  

 

Flera föräldrar beskrev positiva förändringar gällande hur barnet fungerade i familjen, 

med kompisar och i skolan. Vissa av barnen hade börjat umgås med kompisar igen, från att 

tidigare dragit sig undan. Andra föräldrar beskrev att barnet har fått kompisar från att tidigare 

varit ensamt. Andra funktionsförbättringar som beskrevs var högre skolnärvaro.  
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Han har hittat kompisar nu. Jag vet inte om det beror på… men det är en skillnad 

är det, från förut. Och nu har han i alla fall två kompisar som han umgås lite med. 

Och han har gått hem till dom, och sådant gjorde han ju aldrig förut. 

 Informant 8  

 

Några föräldrar uttryckte initialt att de inte upplevt att behandlingen har haft effekt på 

barnets svårigheter. De beklagade att barnen inte tagit chansen att lära sig mindfulness när de 

hade möjlighet till det. Samtidigt som de under intervjuns gång beskrev nya, mer positiva 

beteenden hos sina barn.   

  

 Alltså kan jag tänka lite, lite besviken själv. Kunde hon inte använt dessa tekniker 

mera aktivt och gått in mera. Men när jag sitter här och pratar ser jag….det är 

viktiga…Alltså orsaken vet man aldrig, men det är viktiga ändringar som har skett 

hos henne i löpet av detta halvåret.   

Informant 2 

 

1.2 Relationen mellan barn och förälder Föräldrarna beskrev hur deras egen relation 

till barnet hade förändrats efter behandlingen. Vissa föräldrar upplevde att relationen hade 

blivit bättre. De beskrev att de nu hade ett gemensamt språk med barnet gällande barnets 

svårigheter och att de hade fått nya sätt att hjälpa sitt barn. De kan nu tillsammans med barnet 

använda meditation och andningstekniker för att minska oro eller stress. Föräldrarna beskrev 

att de fått lättare att prata med barnet om svåra saker.   

 

Kanske just det som jag berättar nu, det här att jag tycker vi har lite mer 

gemensamma verktyg. Och också det här att vi…...att det var inget konstigt att vi 
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liksom gör en sådan där avslappning tillsammans, eller att vi har lite mer en 

plattform. 

Informant 3 

 

Andra föräldrar upplevde att deras barn vänder sig mer till föräldern för stöd och de 

beskriver att de har fått en närmare relation till sitt barn. En förälder upplevde en försämrad 

relation med sitt barn. Föräldern tillskrev inte denna försämring behandlingen, utan förklarade 

det med att barnet hade blivit tonåring, och såg det som en förklaring till att det uppstod mycket 

konflikter dem emellan. Andra upplevde ingen ändring men beskrev samtidig en god relation 

innan behandlingen.  

 

Hon pratar ganska mycket med mig sådär enkelt, men jag tror de djupare grejor 

lämnar hon till mamma. Och då har jag sagt att prata med mig också. Och hon har 

sagt nej pappa, jag vill inte prata med dig. Dom grejorna jag har med mamma har 

jag med mamma. Eh... men ibland så har hon, efter det här, så har hon eller under 

tiden så har hon pratat med mig också.   

 Informant 5 

 

1.3 Nya färdigheter Undertemat berör föräldrars upplevelse av om barnet genom 

behandlingen tillägnat sig nya färdigheter för att hantera sina svårigheter. Föräldrarna berättade 

hur barnet har andra förhållningssätt till sina svårigheter efter behandlingen. Flera av 

föräldrarna beskrev en upplevelse av att barnet har fått nya sätt att hantera situationer som 

tidigare varit svåra att genomföra på grund av att de lett till stor oro eller stress hos barnet. De 

berättade om hur barnet nu var mer öppen att testa nya saker. En förälder beskrev hur det nu 

var lättare att prata med barnet i konfliktsituationer, att barnet nu har lättare koppla ihop hur 
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händelser hänger samman. Flera föräldrar beskrev en upplevelse av att deras barn hade en bättre 

förmåga att koppla ihop tankar och känslor. 

 

Han har ju blivit lite lugnare. Och när vi har pratat om, alltså om han har haft 

utbrott av något slag och blivit jättearg och bankat i någon dörr eller bråkat med 

sin bror. Efteråt så har vi pratat ”men vad hade du kunnat göra annorlunda? 

Utifrån vad du har lärt dig?” Och då så kan ju han många gånger resonera om det 

Informant 7  

 

Flera av föräldrarna beskrev att deras barn har användning av andningsövningarna. 

Barnen själva hade uttryckt för sina föräldrar att de var hjälpta av att ta medvetna andetag när 

de upplevde sig stressade. Föräldrarna beskrev hur barnen genom att ta tre medvetna andetag 

kunde lugna ned sig i stressiga eller oroliga situationer. Andetagen var också en teknik som 

flera föräldrar kunde uppmana barnet att använda i stressiga situationer.  

  

Sen vet man inte riktigt vad han gör med det han lärt sig, men jag tror ändå att det 

har haft den effekten kanske att han förstår att han kan skapa små oaser för sig 

själv. Att han inte behöver ens förflytta sig till någon annan plats utan att han själv 

kan skapa lite lugn genom att själv fokusera på kroppsdelar och andning och allt 

det där. Så att han får skärma av sig. Det har han försökt att hitta strategier för 

alltid, att skärma av sig från vad som händer, men också från sina egna tankar. Han 

är lite snurrig ju. Så jag tror, även om han inte har uttalat att det kan ha någon 

effekt, att han har upplevt att jag kan skapa det här lugnet som jag tycker om. Jag 

kan skapa det själv.  

Informant 9 
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Flera av föräldrarna beskrev en förändring hos barnen som tyder på att de har en större 

medkänsla för sig själv och andra. En förälder beskrev hur barnet inte längre är så kritisk och 

hård mot sig själv. En annan hur barnet mycket lättare kan ta emot hjälp och stöd av vuxna nu 

jämfört med innan. En förälder beskrev hur barnet påpekat för föräldern att han var för hård 

mot sig själv och att han inte behövde vara det.   

  

 2 Upplevelse av behandlingen 

I detta huvudtema ordnas föräldrarnas skildringar av hur de uppfattat att barnet har 

upplevt behandlingen. Det innehåller beskrivningar av hur barnet upplevde att vara i gruppen, 

hur de tänkte innan, under och efter behandlingen, föräldrarnas egen upplevelse samt 

upplevelse av hemuppgifterna. Temat delas upp i 4 underteman; Barnets inställning till 

behandlingen, Barnets upplevelse av att vara i gruppen, Föräldrars egen inställning och 

Hemuppgifter. 

2.1 Barnets inställning till behandlingen Enligt föräldrarnas beskrivning var få av 

barnen positivt inställda till behandlingen initialt. De flesta barnen beskrevs vara neutrala eller 

skeptiska till en början. Denna inställning ändrade sig och efter avslutad behandling hade 

samtliga barn gett uttryckt för att de haft en positiv upplevelse av behandlingen. Flera av 

föräldrarna beskrev hur de behövt övertala barnet att gå till första tillfället, och att barnen efter 

det var motiverade till att fortsätta. Det var också flera av barnen som uttryckt en känsla av 

stolthet, att de kunde något föräldrarna inte kunde.  

 

Fast han sa inför första tillfället att han…. Okej då, jag går en gång. Men om det 

inte är bra så vill jag inte komma tillbaka. Det här med andra barn som han inte 

känner, och att det liksom var alldeles nytt och så. Eh, men det vände ju direkt. 

Redan samma kväll där så undrade han:” varför skall det bara vara på onsdagar?  

Varför kan det inte vara varje dag?”  
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Informant 7 

 

  2.2 Barnets upplevelse av att vara i gruppen Enligt samtliga föräldrar hade barnen 

en positiv upplevelse av grupptillfällena och av att delta i behandlingen.  Flera föräldrar hade 

upplevt att barnet efter grupptillfällen varit lugnare och mer harmonisk. De beskrev att barnen 

har upplevt en lugn och trygg stämning i gruppen.  

 

Men seden allt eftersom så tyckte han egentligen bara att det var skönt, att det var 

mysigt. Att han kunde ta det lugnt, trevlig stämning. Att ni var så snälla tyckte han, 

du och E. Det gör jättemycket för hela hans upplevelse av saker, om det är snälla 

människor. Det tycker han väldigt mycket om, mer än kanske vad andra barn tycker 

Informant 9 

 

Enligt föräldrarna hade samtliga barn gett uttryck för att de uppskattade samvaron med 

de andra barnen. Trots att barnen hade olika anledningar till varför de sökt hjälp beskrev flera 

av föräldrarna en upplevelse av att det var positivt för deras barn att träffa andra barn som också 

har bekymmer.  

 

Vi såg ju att det var bra att se att andra också har. Just det här att han sitter och är 

ledsen för att varför skall jag drabbas och ingen annan. Men det är bra att se att 

det finns andra som, nu var det inte exakt samma, men någon form av problem, att 

se att man inte är ensam i världen om att ha det.  

 Informant 6 
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2.3 Föräldrars inställning Gruppen av föräldrar skilde sig gällande hur stor egen 

erfarenhet de hade av meditation och mindfulness. De som inte praktiserat mindfulness själva 

kunde som barnen uttrycka en skepsis i början som ändrade sig till en mer positiv inställning 

allteftersom behandlingen fortskred. Flera av föräldrarna uttryckte att de själva hade nytta av 

barnens träning i mindfulness, som en påminnare om att själva varva ned och hitta strategier 

för att hantera stress.  

 Fast de inte kunde beskriva stora förändringar i barnets symptom beskrevs en 

förhoppning om att barnen har fått med sig tekniker de kan ha användning för senare i livet. 

En tro på att barnet har tillägnat sig ett sätt att möta och hantera svårigheter som barnet kommer 

ha nytta av i framtiden. Föräldrarna beskrev också en uppfattning om att barnet behöver 

fortsätta träna för att bibehålla de nya färdigheterna. 

 

Jag var nöjd om hon gick hit, och fick det ni hade att ge och fick det de andra hade 

att ge. Och så får hon använda det hon kan och förhoppningsvis så kan hon plocka 

fram mer senare. 

 Informant 2 

2.4 Hemuppgifterna Enligt föräldrarna hade flera av barnen uttryckt en känsla av 

stress på grund av hemuppgifterna de hade mellan tillfällen. Vissa av föräldrarna hade gjort 

övningarna tillsammans med barnen, men ett flertal av barnen ansvarade för uppgifterna själva.  

De flesta föräldrarna hade initialt försökt delta i övningarna barnen hade som hemuppgift men 

mött motstånd hos barnet. 

 

Men jag upplevde att det var jobbigt för henne att göra de här grejerna i mellan. 

Det är liksom krav, hon struntar i det. Och vissa saker har hon ändå sagt att ja, jag 

har gjort de här andningstagen. Hon gjorde övningarna i emellanåt. Och jag tror 

att när hon gjorde de så tror jag att hon tyckte det var bra. 
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 Informant 4 

 

Diskussion 

  Syftet med den aktuella studien var att undersöka föräldrars upplevelse av den 

mindfulnessbaserade behandling som erbjuds barn på en Bum-mottagning. Studiens 

frågeställningar var om föräldrar upplevt symtomförbättring hos barnet och i få fall hur de 

förstått denna ändring, samt hur de upplevt själva behandlingen.  

 

Föräldrars upplevelse av symtomförbättring och deras förståelse av denna. 

De flesta föräldrarna upplevde att symptomen fanns kvar, men att barnet inte upplevde 

dem som lika besvärliga efter behandlingen. Att barn kan hantera sina symptom bättre efter en 

träning i mindfulness bekräftas i andra studier. Ungdomar med kronisk huvudvärk rapporterade 

i en studie att de inte hade mindre smärta efter behandling, men att de upplevde ha en bättre 

livskvalitet (Hesse, Holmes, Kennedy-Overfelt, Kerr & Giles, 2015). 

  Föräldrarna berättade om ett förbättrat mående hos barnen, barnen upplevdes bland 

annat som lugnare, gladare, inte lika oroliga.  Föräldrarna upplevde att barnets interpersonella 

relationer förändrats, de beskrev att barnet fungerade bättre i kompisrelationer och i relation 

till familjen. Liknade upplevelse beskrivs i andra studier. Efter en mindfulnesintervention för 

flickor med huvudvärk beskrev föräldrar en upplevelse av att deras barn var lugnare, hade 

bättre färdigheter att hantera svårigheter samt att de såg en förbättring i relationen mellan 

ungdomarna och deras syskon samt i relationen mellan flickorna och föräldrarna (Hesse, 

Holmes, Kennedy-Overfelt, Kerr & Giles, 2015).  

Föräldrarna i den föreliggande studien beskrev en upplevelse av att behandlingen hade 

påverkat relationen mellan dem själva och barnet. De upplevde att de hade lättare att prata med 

sitt barn efter interventionen, att de fått ett gemensamt språk för hur de kan prata om de 
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svårigheter som barnet upplever. Föräldrarna beskrev att de genom det gemensamma språket 

hade fått nya metoder att hjälpa sitt barn till affektreglering. Haydicky, Wiener och Sheeter 

(2017) genomförde en studie där ungdomar med en ADHD-diagnos och deras föräldrar 

intervjuades kring hur de upplevt en mindfulnessbaserad intervention. Ett av teman i resultatet 

var påverkan på interpersonella relationer där deltagarna upplevt att de tillägnat sig ett 

gemensamt språk samt gemensamma färdigheter att reglera affekter. Enligt forskarna hade det 

gemensamma språket och färdigheterna lett till mindre konflikter, större empati och bättre 

förståelse för den andra (Haydicky, Wiener & Sheeter, 2017). 

Föräldrarna förklarade barnens förbättrade mående som en följd av att barnet hade 

tillägnat sig nya färdigheter. Färdigheterna som beskrivs är en bättre förmåga att koppla ihop 

tankar, känslor och kroppsförnimmelser, medveten andning, samt en större medkänsla för sig 

själv och andra. Föräldrarna beskrev samtidigt en upplevelse av att de själva fått lättare att prata 

med barnet, att föräldrarna och barnet genom behandlingen fått ett gemensamt språk gällande 

de svårigheter barnet upplevt. 

Tanke-känsla-kropp I behandlingen tränade barnen på att koppla ihop tanke, känsla 

och kroppsförnimmelser. För att barnet skall kunna ta till sig och använda sig av den kognitiva 

modellen krävs en viss kognitiv mognad.  I sin studie visade Esteve och Marquina-Aponte 

(2011) hur barns kognitiva utveckling påverkar deras förståelse av hur tanke, kropp och känsla 

samverkar. De utgår från Piagets teori om barnets kognitiva utveckling (Havnesköld & 

Risholm Mothander, 2009). Studien visade att barn i den formella operationella fasen har ett 

annat sätt att beskriva och förhålla sig till smärta jämfört med yngre barn. De äldre barnen (12-

14 år) beskrev smärta inte enbart kopplat med fysisk skada, men också till emotionellt lidande. 

Den emotionella förståelsen framkom inte hos de yngre barnen. Användande av kognitiva 

strategier för att hantera smärtan ökade med ålder, och de äldre barnen uttryckte inte i lika stor 

grad behov av att bli fri från smärtan (Esteve & Marquina-Aponte, 2011).  
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I en annan studie där man undersökte effekten av mindfulness hos ungdomar med en 

OCD-diagnos framkom att ungdomarna ansågs hantera känslor bättre, de var mer flexibla samt 

inte lika oroliga över att känna jobbiga känslor efter genomförd behandling. De var mer öppna 

för att testa nya saker (Hertstein et al 2012). Det samstämmer med resultatet från denna studie, 

där föräldrarna beskriver hur barnen har nya sätt att tänka kring svåra situationer, samt att de 

nu klarar av att genomföra saker som tidigare var svåra.  

Medveten andning Enligt föräldrarnas berättelser hade samtliga barn i studien tillägnat 

sig och använde medveten andning i svåra situationer. Tre medvetna andetag är en av de 

meditationsövningarna barnen tränar på under behandlingen (Laundy et al., 2016). Genom att 

fokusera på andningen styr barnet sin uppmärksamhet mot sina inre sensationer. Föräldrarna 

beskrev hur barnen efter behandlingen använde medvetna andetag bland annat när de kände 

sig stressade.  Liknade resultat beskrivs i Haydickys, Wieners & Sheeters (2017) studie där 

andningsövningar beskrevs som en strategi för att reglera affekter. Enligt författarna ledde 

ungdomarnas ökade medvetenhet om inre och yttre faktorer till en förbättrad förmåga att styra 

det egna beteende, samt till en bättre förmåga till affektreglering (Haydicky, Wiener & Sheeter, 

2017).  

Medkänsla Föräldrarna beskrev också en större förmåga hos barnen att känna 

medkänsla till sig själv och andra vilket föräldrarna upplevde gett barnet symptomlindring. Det 

finns ett samband mellan medkänsla och psykiska symptom. Galla (2016) genomförde en 

studie där de följde ungdomar som deltagit på ett 5-dagars meditationsläger. Studien visade att 

ungdomarna som utvecklade en ökad medkänsla rapporterade att de upplevde mindre stress 

och mindre symptom på depression. De grubblade inte lika mycket efter svåra upplevelser, de 

upplevde mindre negativa och flera positiva affekter samt var mer tillfredsställda med sina liv 

(Galla, 2016). 
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Föräldrarnas upplevelse av behandlingen 

Samtliga hade upplevt behandlingen positiv, båda föräldrarna och barnen. Det var två 

svårigheter som framkom i intervjuerna, svårigheter gällande hemläxorna samt den initialt låga 

motivationen hos barnen inför behandlingen. Att träna mellan grupptillfällena är en viktig del 

av mindfulnessbaserad behandling. Svårigheter att få till egen praktisering är ett vanligt hinder 

när man börjar träna mindfulness. Att börja meditera innebär en livsstilsförändring där du 

avstår från något som man brukar göra till förmån för meditationen (Schenström, 2007). 

Forskning visar på vikten av att praktisera mindfulness mellan grupptillfällena, det finns ett 

samband mellan ju mer man utöver mindfulness, ju mindre upplevt psykisk stress. Man ser 

också samband mellan hur mycket man praktiserar och en bättre social funktion (Rosenzweig 

et al., 2010).  

Barnens motivation till behandlingen var enligt föräldrarna initialt låg men detta 

ändrades för ett flertal av barnen efter det första tillfället. Trots låg motivation fullföljde 

samtliga barn behandlingen vilket kan betyda att de upplevt behandlingen meningsfull. 

Mindfulness är en relativ ny metod inom vården och det kan vara svårt för barn att förstå hur 

meditation kan hjälpa dem i deras lidande. Barn och ungdomar behöver en tydlig rational för 

hur mindfulness kan hjälpa dem med deras svårigheter (Tompson & Gauntlett-Gilberg, 2008).  

En möjlig förklaring till varför barnens motivation höjdes, kan vara den öppna, 

accepterande och icke-dömande miljön som eftersträvas i behandlingen. Barn är i sin vardag 

på flera sociala arenor där de bedöms; i skolan, i kompisgänget, på fritidsaktiviteter och inte 

minst sociala medier. Det kan då vara vilande och gott att befinna sig i en miljö där man möts 

av en icke-dömande, nyfiken och accepterande attityd.  

Förändringsmekanismer och förändringsprocesser  

Använder man Doss (2004) modell för att tolka vad föräldrarna anser vara orsak till 

ändring, kan deras berättelser gällande nya färdigheter tolkas som förändringsmekanismer. Det 
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är dessa färdigheter/förändringsmekanismer som har lett till att barnen upplevds som gladare, 

lugnare och mindre stressade.  Doss beskriver vidare i sin teori olika förändringsprocesser i 

terapin, det vill säga vad i sessionerna som skapar ändringar. I den aktuella behandlingen var 

förändringsprocesserna kognitiva tekniker för att identifiera tankar, känslor, beteende och 

kroppsliga förnimmelser, meditationsövningarna (Laundy et al., 2016), samt de tre axiomen 

inom mindfulness; intention, uppmärksamhet och attityd (Segal, Williams & Teasdale, 2014; 

Sharpio, Carlson, Astin & Freedman, 2006).  

Föräldrarna berättelser om hur barnen upplevt att vara i gruppen kan tolkas som en 

förändringsprocess, både i behandlingen och inom barnet. Enligt föräldrarna upplevde barnen 

sig omhändertagna, de upplevde en lugn och trygg stämning i gruppen. Som tidigare beskrivit 

är det av stor vikt hur instruktören förhåller sig till gruppdeltagarna där instruktören skall 

förkroppsliga mindfulness i sitt sätt att bemöta gruppdeltagarna och deras svårigheter (Segal, 

Williams & Teasdale, 2014). Enligt Doss (2004) modell för vad som ger effekt i en behandling. 

kan man förstå föräldrarnas berättelser som att barnen under kursen lärt sig tekniker i en öppen, 

accepterande, icke-dömande miljö (förändringsprocesser), vilket gett dem färdigheter 

(förändringsmekanismer) att hantera olika stressorer och därigenom fått symptomlindring.     

 

Styrkor och svagheter i studien 

Det finns flera kvantitativa studier som visar på effekt av mindfulnessbaserade 

interventioner riktad till barn (Black, Milam, Sussman, 2016; Creswell, 2017; Perry-Parrish, 

Copeland-Linder, Webb & Sibinga, 2016). I denna studie önskade författaren undersöka 

föräldrars upplevelse av en eventuell ändring i barns psykiska mående efter en 

mindfulnessintervention. Det var flera anledningar till att forskaren valde att intervjua 

föräldrarna och inte barnen. Det bedömdes finnas en risk att barnens berättelse kunde påverkas 
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av en lojalitetskänsla gentemot instruktören. Forskaren som genomförde intervjuerna hade 

varit instruktör i grupperna som undersöktes.   

En annan möjlig felkälla kunde vara att barnen tog på sig ansvaret för utfallet då det är 

deras insats och utövning som studeras, och att de genom sin berättelse ville kompenserar för 

detta. Forskaren önskade en tredje parts upplevelse av en eventuell förändring. Forskaren antog 

att det är mindre risk för bias i föräldrarnas berättelse kring förändring just för att de inte 

deltagit i själva behandlingen.  

Det finns brister i studien. Resultatet är baserad på ett fåtal föräldrars upplevelse vilket 

påverkar generaliserbarheten negativt. Studien kan inte uttala sig om långtidseffekter då 

intervjuerna genomfördes kort tid efter avslutad behandling och inte följdes upp vid ett senare 

tillfälle. Det var ett stort bortfall i studien då flera tackade nej till att delta. Varför dessa avböjde 

behandling är inte undersökt men kan bero på gruppformatet. Familjerna som avböjde erbjöds 

annan, individuell behandling. Denna behandling kunde också lättare anpassas efter barnens 

tider i skolan. 

I en kvalitativ studie finns också risk att forskarens egna föreställningar om en effekt 

påverkar resultatet. Ett försök att begränsa detta är att vara medveten om sina egna 

uppfattningar och aktiv arbeta med att inte låta egna förutfattade meningar påverka resultatet 

(Kvale & Brinkmann, 2014). 

Styrkorna med studien är att den baseras på en tredjeparts upplevelse av en eventuell 

ändring. Föräldrarna har en annan position att observera förändring då de ser barnet i sin 

vardagliga miljö och kan därmed utvärdera skillnad i förhållande till flera faktorer, inte enbart 

förändring av symptom. Att informationen är hämtat från föräldrarnas upplevelse har tillfört 

ny kunskap, som nya förhållningssätt hos barnet till lidandet och förbättrade relationella 

färdigheter. I en kvantitativ undersökning där man använder skattning av symptom som för- 

och eftermätning finns det risk att denna information kan gå förlorad. 
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En annan styrka med studien var att den genomfördes i en klinisk verksamhet. 

Deltagarna i studien var patienter som tillhörde mottagningens patientgrupp och det enda 

uteslutningskriteriet efter den medicinska bedömningen var om det framkom information om 

svårigheter i barnets psykosociala miljö som krävde andra insatser. Detta stärker 

generaliserbarheten av resultatet till liknade kliniska verksamheter. 

  

Etiska övervägningar 

Barnen i studien var patienter på en Bum-mottagning och de hade primärt sökt vård för 

somatiska besvär. När man söker läkarvård har man en uppfattning om att symptomen har en 

somatisk förklaring. Patienten kan uppleva att deras bekymmer inte tas på allvar när de 

förklaras som funktionella (Campo, 2012).  

Några av föräldrarna i studien hade övertalade barnet att delta i behandlingen. Detta var 

information som framkom i intervjuerna efter avslutad behandling. Forskaren var tydlig i 

information, båda skriftlig och muntligt, att deltagande i studien och i behandlingen inte var 

beroende av varande. Behandlingen var frivillig och kunde avbrytas när som helst utan närmre 

förklaring. Om barnet/föräldrarna inte önskade att delta i mindfulnessgruppen erbjöds de annan 

behandling.  

Det är klart oetiskt att behandla personer som inte önskar behandling. Enligt 

patientlagen skall patienten vara medbestämmande i beslut om behandling (SFS, 2014:821). 

När man arbetar med barn ligger ofta motivationen initialt hos föräldrarna och man behöver 

arbeta motiverande gentemot barnet. Retrospektivt visar föräldrarna berättelse att samtliga barn 

hade uppskattat behandlingen. Det visar på bristande information och rational gällande 

behandlingen riktad till barnet vid bedömningssamtalet.  

  

Sammanfattning och klinisk betydelse 
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Studien visar att föräldrar upplevde att den mindfulnessbaserade gruppbehandling som 

erbjuds på en Bum-mottagning hade lett till att barnen tillägnat sig nya färdigheter att förhålla 

sig till sina svårigheter. Föräldrarna beskrev ett bättre mående och en bättre livskvalitet för 

barnet genom förbättrade relationer till vänner och familj.  

Den ökade psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ställer stora krav på vården att 

erbjuda effektiva metoder. Den har typen av behandlingar kan vara användbara på Bum- 

mottagningar då den inte är diagnosspecifik. Patientgruppen på Bum är ingen homogen grupp 

utan barnen har olika bekymmer, från ångest och depression till smärta och funktionella 

symptom. Denna studie har visat att behandlingen har gett barnen symptomlindring och ett 

bättre socialt fungerande.  

Gruppformatet medför samtidigt möjlighet att erbjuda flera barn behandling, men det 

behövs ytterligare forskning på effektivitet av individuell- kontra gruppbehandling. 

Gruppbehandlingar kan vara en effektiv metod att möta den ökande psykiska ohälsan.  

Det behövs ytterligare forskning för att utveckla fler evidensbaserade 

behandlingsmetoder, och särskilt finns det behov för klinisk forskning. Att utvärdera metoder 

i en klinisk verksamhet kan vara svårt i en hektisk vardag, speciellt när söktrycket är stort, men 

den kliniska forskningen ger viktig och nödvändig kunskap vid utveckling av evidensbaserade 

metoder.  
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