
Mindfulness Based Cognitive Therapy
MBCT



 Mindfulness betyder att
vara uppmärksam på ett särskilt sätt:

Med avsikt,
I detta ögonblick,
och icke dömande 

//Jon Kabat-Zinn



MBCT

Programmet är första hand framtaget som ett  “återfallsprogram”. 
En träning i färdigheter för att minska risken att drabbas av en ny depression. 
Alltså ett program som man går när man inte är deprimerad. 
Det är ursprungligen utformat för personer med en depressionssjukdom med eller 
utan hypomanier eller manier, men används nu också vid olika ångestillstånd.
MBCT är som namnet säger ett program där KBT-tekniker har integrerats med 
mindfulnessövningar. Programmets grundträningsform och upplägg har stora 
likheter med mindfulnessprogram som MBSR ( Mindfulness Based Stress Reduc-
tion) som det är utvecklat ifrån, och MBRP (Mindfulness Based Relaps Prevention) 
som i sin tur är utvecklat från MBCT. Det finns alltså stora inslag av 
stressreducerande övningar och förhållningssätt att undvika återfall i dysfunktionella 
mönster. Det specifika med MBCT är att stor energi läggs på att upptäcka hur vissa 
tankemönster kan styra oss mot dåligt mående, och att vår tendens till grubbel är 
både det som för oss mot depression och som tyvärr ofta effektivt förhindrar att vi 
tillfrisknar.
 
Vårt program är att 8-veckors program där vi träffas 1 gång i veckan under en 2-3 
timmar lång session. Varje session har ett särskilt tema. Mellan sessionerna så övar 
vi ca 1 timme/dag samt fyller i våra iakttagelser och övningar i ett formulär som vi 
tar med oss till nästa session.
Hemuppgifterna är den viktigaste delen av kursen eftersom det är genomförandet 
av dessa som bygger upp rutiner som vi för in i vår vardag.

- PROGRAMMETS VECKOSESSIONER -

1  AUTOPILOTEN - Autopilot och återfall i gamla mönster
2 HINDER  - Det som hindrar mig, ett förhållningssätt
3 ANDNINGEN  - Medvetenhet på andning
4 NÄRVARO  - Att vara närvarande 
5 SLÄPP TAGET - Att släppa taget
6 TANKAR  - Tankar är inte fakta
7 TA HAND OM DIG - Hur tar jag bäst hand om mig?
8 RESTEN AV LIVET - Hur handskas jag med det jag lärt mig?

MBCT är en förkortning av Mindfulness Based Cognitive Therapy for depression



 Det finns verkligen inte många regler och måsten på denna kurs. 
Kom ihåg att du kan aldrig göra fel i mindfulness, och vår grundinställning är att 

varje människa som kommer till våra kurser alltid gör mer rätt än fel i sina liv.

Några enkla förhållningssätt som kan hjälpa och stödja dig genom kursen

Var vänlig mot dig själv

Just do it! Varje gång du märker att du börjar argumentera med dig själv huruvida 
du ska göra en övning eller inte, säg stopp till grubbelhjärnan, och gör övningen.

Ta dig själv på allvar, bjud dig på den här kursen, kom på alla sessioner, öva varje 
dag, fyll i kompendiet.

Och några enkla förhållningssätt hur vi förhåller oss till varandra

Vi berättar inte vilka som deltar i kursen eller vad någon sagt.

Vi avbryter aldrig någon, vi kommenterar aldrig vad någon sagt.

Vi ger inte goda råd om inte någon ber om det.

Vi pratar i jagform.

Vi tar oss själva på allvar och försöker komma till varje session och gör allt vi kan 
för att öva varje dag och föra in det vi gjort i formuläret.

Vi försöker komma i tid.

- VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT-



1

TEMA

Mindfulness börjar när vi iakttar vår tendens att gå på autopilot och bestämmer 
oss för att ta över spakarna själva och bli medvetna om varje ögonblick.

Övandet att avsiktligt flytta uppmärksamheten runt i kroppen visar både hur lätt 
och svårt detta kan vara.

SCHEMA

Välkomna

Några enkla grundregler

Vi presenterar oss

Russinövningen

Uppföljning samtal runt övningen

Kroppskännedomövning

Feed back och samtal runt övningen

Hemläxa 
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- AUTOPILOT OCH ÅTERFALL-

När vi kör bil använder vi oss ofta av ”autopiloten”. Vi är egentligen inte riktigt när-
varande i körningen.
På samma sätt är vi ofta inte riktigt närvarande i vårt dagliga liv. 
Vi är i själva verket ofta ”helt borta” utan att veta om detta.

Att ha autopiloten påkopplad kan förstås vara energisparande. Men problemet är 
att händelser runtomkring oss kan dra igång känslor, tankar och kroppsförnim-
melser (utan att vi egentligen är medvetna om det), den kan även dra igång gamla 
mönster som leder oss vidare till dåligt mående. På detta sätt kan vi om och om 
igen helt omedvetet falla in i gamla destruktiva mönster.

Genom att bli mer närvarande så kan vi förhindra detta. Genom att från ögonblick 
till ögonblick vara medveten om vilka tankar, känslor och kroppsförnimmelser som 
finns inom oss ger vi oss själva möjligheten till en större frihet att välja. Vi behöver 
inte göra på precis samma sätt som vi alltid brukar göra. Problemet är att för mån-
ga av oss leder omedvetna mönster gång på gång till att vi hamnar i problem.

Den här kursen vill hjälpa er att öka er närvaro så att ni kan agera fritt i situationer 
där ni tidigare bara har reagerat automatiskt. Vi gör det genom att träna oss att 
bli mer uppmärksamma över vad vårt sinne är. Vi tränar oss även på att flytta vårt 
fokus för uppmärksamhet när vi så behöver. Till att börja med tränar vi på att rikta 
vår uppmärksamhet mot olika delar av vår kropp. Vi använder kroppen och and-
ningen som ett ankare för vår medvetenhet i just detta nuvarande ögonblick. 
Vi tränar också på att flytta vår uppmärksamhet dit vi själva vill att den ska vara. 
Detta är grundmeningen med den övning i kroppskännedom som vi har som 
hemarbete till nästa vecka.
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- HEMUPPGIFT-

1)	 Genomför	bodyscan-övningen	dagligen	tills	vi	träffas	igen.	
 Räkna inte med att du kommer känna någonting speciellt genom att lyssna  
	 på	ljudfilen.	I	själva	verket	ska	du	försöka	ge	upp	alla	förväntningar	av	vad		
 som kommer att hända med dig under och efter träningen. 
 Låt bara din upplevelse bli erfarenheten. Döm inte. 
	 Fortsätt	bara	och	gör	det	du	ska	så	pratar	vi	om	det	när	vi	träffas	nästa		
 vecka.

2)	 Skriv	ner	i	”hemuppgift	formuläret”	varje	gång	du	lyssnar	på	filen.	
 Skriv också ner en kommentar om någonting kommer upp i samband med  
	 att	du	övar	så	kan	vi		prata	om	det	vid	nästa	träff.

3) Välj en aktivitet i ditt dagliga liv där du försöker föra in uppmärksamhet, från  
 ögonblick till ögonblick under tiden du gör den. Försök att göra på samma  
 sätt som du gjorde med russinövningen. 
 Du skulle kunna välja uppvaknandet på morgonen, tandborstning, 
 duschning, när du klär på dig, när du äter eller något annat. 
 Försök då bara koncentrera dig på vad du gör och se till att du verkligen  
 gör just det.

4) Försök att föra in din medvetenhet till en måltid på samma sätt vi övade  
 med russinövningen.

5) Skriv ner om du någon gång under veckan lyckas föra in samma 
 uppmärksamhet som vi hade vid russinövningen till ett tillfälle då du sitter  
 och äter.
 Det kanske kan komma till dig utan att du har tänkt ut det i förväg.
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- HEMUPPGIFT FORMULÄR-

Skriv ner hemuppgiftsformuläret varje gång du tränar. Skriv gärna ner om något 
kommer	upp	under	dina	övningar	som	vi	kan	prata	om	vid	nästa	kursträff.

DAG/DATUM TRÄNING
(Ja/Nej)

KOMMENTARER



- EGNA ANTECKNINGAR-
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TEMA

Vårt fortsatta fokus på kroppen visar alltmer tydligt hur tjattret uppe i huvet tender-
ar att styra våra reaktioner på vardagliga händelser.

SCHEMA

Kroppskännedomsövning

Genomgång hemläxa

” Vi går nedför gatan”

Sittande meditation 10-15min

Hemläxa
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- HINDER-

DET SOM HINDRAR DIG, ETT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

När vi fortsätter att fokusera på kroppen så märker vi ännu tydligare vår tjattrande 
hjärna och hur den tenderar att styra vår vardag, vi blir medvetna om triggers och 
lär oss handskas med dem utan att slå på autopiloten. 
Mindfulness hjälper oss att bli medvetna om hur vissa situationer tenderar att 
stressa oss och vi observerar hur en trigger kan leda oss till en kedja av kropps-
förnimmelser, tankar, känslor och beteenden. En ökad medvetenhet om våra 
mönster, kan hjälpa oss att störa våra automatiska beteenden och tillåta oss större 
flexibilitet och alternativa svarsreaktioner. Vi börjar identifiera triggers som kan leda 
oss in tankebanor och känslor som leder oss vidare mot oro och nedstämdhet.

Vanliga hinder och utmaningar under meditationsträning i vardagen:

1.  SUG ELLER BEGÄR
 Detta är erfarenheten av ”vill ha”. Det kan vara så enkelt som en önskan att  
 vara avslappnad eller lugn, eller som ett starkt sug efter att ta en drog.

2.  AVERSION / MOTVILJA
 Detta är erfarenheten av ”vill inte”. 
 Varje gång vi erfar någonting och får reaktionen ogillande eller att   
 vi upplever att vi vill gå därifrån så kan det beskrivas som aversion. 
 Aversionen kan innehålla känslor av rädsla, ilska, irritation, avsky eller harm.

3.  RASTLÖSHET / AGITATION / ORO
 Detta kan vara som en mindre klåda. Men också en stark känsla av obehag  
 kopplat till en önskan att röra sig. Eller en mental agitation där sinnet känns  
 rastlöst och oroligt.

4.  SLÖ ELLER SÖMNIG
 Det kan vara en fysisk trötthet eller en mental slöhet. Det kan vara sinnet,  
 kroppen eller båda delarna.

5.  TVIVEL
 Tvivlet kan ta sig formen av en känsla, ett personligt tvivel (”jag klarar inte  
 den här övningen”) eller ett tvivel om övningens användbarhet
 (”det här är ju löjligt, varför skulle människor vilja sitta ner och bara uppleva  
 sin andning?”). 
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- HINDER-

 Tvivel är en särskilt lurig utmaning då den kan vara väldigt övertygande.  
 Det kan vara till hjälp att komma ihåg att meditation har funnit som en hjälp  
	 till	människor	i	flera	tusen	år	och	att	miljoner	människor	har	kunnat		 	
 förändra sina liv med hjälp av meditation. Det är ingen som inte kan delta i  
	 meditation,	den	finns	där	som	en	möjlighet	för	var	och	en	som	vill	pröva.	
 Det viktiga men också det svåra är att stanna kvar i tvivlet när det dyker  
 upp och försöka göra det till föremål för sin medvetenhet
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- TIPS FÖR BODYSCAN-

1. Oavsett vad som händer (om du somnar, tappar koncentrationen, 
 tänker på anda saker eller fokuserar på fel kroppsdel eller inte känner   
 någonting). Just do it!

2. Om dina tankar vandrar mycket, notera dem bara som tankar.
 För sedan ditt medvetande tillbaka till BodyScan övningen.

3. Släpp taget om idéer som att ”lyckas”, ”misslyckas”, ”göra det väldigt bra”  
 eller ”försöka rena kroppen”. Detta är ingen tävling. Det är ingen skicklighet  
 som du ska försöka uppnå, det enda som krävs är disciplinen att träna  
 regelbundet och mycket. Gör det bara med en inställning av öppenhet och  
	 nyfikenhet.

4. Släpp taget om alla förväntningar om vad BodyScan övningen kommer  
 att leda till. Föreställ dig övningen som ett frö som du har planterat. 
 Ju mer du trampar omkring och stör desto mindre får fröet chansen att  
 utvecklas. Samma sak med BodyScan övningen, skapa bara de rätta 
 förutsättningarna –lugn och ro, regelbunden övning. Det är det enda. 
 Ju mer du försöker påverka vad övningen vill göra för dig, desto mindre  
 kommer den att hjälpa dig.

5. Gör övningen i varje ögonblick med inställningen; ”- ok, det är precis så här  
 saker och ting ligger till just nu”. Om du försöker kämpa mot obehagliga  
 känslor, tankar eller kroppsförnimmelser kommer de upprörda känslorna  
 bara att distrahera dig. 
 Var medveten, var ickesträvande, var här och nu, acceptera saker precis  
 som de är.
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- HEMUPPGIFT-

1)	 Använd	BodyScanfilen	6	av	7	dagar.		 	 	 	 	 	
 Fyll i iakttagelser i hemuppgifts formuläret.

2) Prova att vid olika tillfällen under dagen göra en 10-15 minuter lång   
	 ”medvetenhet	på	andningen”	under	6	dagar.	Att	vara	med	din	andning	varje		
 dag ger dig en möjlighet att bli uppkopplad till här och nu utan att behöva  
 göra någonting.

3) Fyll i formuläret med behagliga händelser. Ta en händelse per dag. 
 Använd detta som en möjlighet att verkligen bli medveten om tankar,   
 känslor och kroppssensationer i samband med en behaglig händelse.  
 Skriv ner i formuläret så fort du kan och gärna ganska detaljerat hur du  
 upplevde den kroppsliga förnimmelsen och var du upplevde den i kroppen.

4) Välj en rutinaktig aktivitet per dag och försök vara lite extra uppmärksam  
 då du gör den. T ex när du borstar dina tänder, tar en dusch, går och
 handlar eller äter.
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- HEMUPPGIFT FORMULÄR-

Skriv ner hemuppgiftsformuläret varje gång du tränar. Skriv gärna ner om något 
kommer	upp	under	dina	övningar	som	vi	kan	prata	om	vid	nästa	kursträff.

DAG/DATUM TRÄNING
(Ja/Nej)

KOMMENTARER
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-KALENDER ÖVER BEHAGLIGA HÄNDELSER-

Var medveten om de behagliga händelserna när de händer. 
Använd frågorna för att fokusera din medvetenhet på detaljer i din erfarenhet. 
Skriv ner så fort du kan.

Vad var din 
erfarenhet?

Var du medveten 
om de behagliga 
känslorna under 
tiden händelsen 
inträffade?

Hur kändes 
det i 
kroppen?

Vilka stämningar, 
känslor och tan-
kar kopplade du 
till händelsen? 

Vilka tankar har 
du i sinnet nu när 
du skriver ner 
erfarenheten?DAG/DATUM



- EGNA ANTECKNINGAR-
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TEMA

Vi får en allt större medvetenhet hur sinnet ofta är splittrat och upptaget. 
Vi lär oss föra vår medvetna uppmärksamhet till andningen och hur detta ger oss 

en möjlighet att vara mer samlade och fokuserade.

SCHEMA

”Seende” meditation 5 min

Sittande meditation 30 min

Genomgång hemläxa

Andrum

Medvetna kroppsrörelser

Hemläxa
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- ANDNINGEN-

Med en större medvetenhet på att vi ofta är splittrade och “upptagna med annat”, 
kan vi lära oss hur vi kan samla och rikta vår uppmärksamhet på andningen och 
på detta sätt bli mer fokuserade och samlade.
Andningen finns alltid med oss och vi kan när som helst, bara vi är vakna, ta hjälp 
av nästa andetag för att stänga av autopiloten och komma till oss själva, precis där 
vi är.
Men på samma sätt som ett andetag kan fotsulans kontakt med marken, nästa 
steg, hjälpa oss hem till oss själva,till livet som pågår, här och nu.

FOKUSERING PÅ ANDNINGEN

-  Tar dig tillbaka till detta ögonblick – till här och nu.
- Finns alltid tillgänglig som ankare och hamn oavsett var du är någonstans.
-  Kan verkligen förändra din erfarenhet genom att göra dig mer vidsynt och  
 ge dig större perspektiv på hur saker och ting ligger till.

GRUNDER

1. Det hjälper om du kan hitta en stolt och upprättad kroppshållning. 
 Försök att ha huvudet, nacken och ryggraden i en vertikal linje,   
 detta ger dig den fysiska motsvarigheten till den inre hållningen av   
 självkänsla, självacceptans, tålamod och den vakna medvetenhet som vi  
 försöker odla.

2.  Öva på en stol eller på golvet. 
 Om du använder en stol ska du försöka välja en stol som tillåter dig att ha  
 rak rygg och fötterna platt på golvet. Om det är möjligt försök att sitta med  
 ryggen fri från ryggstödet så att ryggraden bär upp sig själv.

3. Om du väljer att sitta på golvet gör det på en tjock kudde som lyfter upp din  
 bak minst en decimeter från golvet.



1.  Sätt dig i en bekväm position, på en vanlig stol eller på ett mjukt underlag  
 på golvet, med rumpan stödd av en kudde eller låg pall. 
 Om du använder en stol är det bra om du kan sitta med ryggen fri från  
 ryggstödet. 
 Om du sitter på golvet är det bra om knäna får golvkontakt.

2.  Se till att din rygg har en upprätt, stolt och behaglig hållning. Om du sitter  
 på en stol med dina fötter platt till marken utan att benen är korsade.
 Slut dina ögon försiktigt.

3.  För din medvetenhet till dina kroppsförnimmelser. Genom att fokusera din  
 uppmärksamhet, känn på trycket som skapas med din kroppskontakt med  
 underlaget. Använd en minut eller två till att undersöka vilka 
 kroppsförnimmelser du har i kroppen just nu.

4.  För nu din medvetenhet till magens rörelser i den nedre delen av buken när  
 du andas in och ut.

5.  Fokusera din medvetenhet på de små rörelserna i bukväggen i samband  
 med andningen. Magen rör sig utåt vid inandning och inåt vid utandning. 
 Försök att så gott det går följa rörelserna i buken under hela andetaget.

6.		 Det	finns	ingen	anledning	att	försöka	kontrollera	andningen	på	något	sätt.		
	 Låt	helt	enkelt	andningen	sköta	sig	själv.	Det	är	inget	som	ska	fixas	till,	
 inget särskilt tillstånd som ska uppnås. Försök bara att låta din upplevelse  
 vara upplevelsen.

7.		 Förr	eller	senare	(snarare	förr!)	börjar	dina	tankar	att	vandra	iväg.		 	
 Du tappar ditt fokus på andningen.
 Istället börjar din hjärna ägna sig åt dagdrömmar, leta upp gamla minnen  
 och planering för framtiden.
 Detta är helt ok, det är så tankar gör. 
 Det är inget misstag eller misslyckande. När du märker att du inte längre är  
 medveten om andningen, gratulera då dig själv, du har just nu 
 kommit tillbaka till där du började övningen.

- MEDVETENHET PÅ ANDNING -
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8.  Varje gång du märker att dina tankar har vandrat iväg (och det brukar hända  
 om och om igen) tacka dig själv för att du har gjort den erfarenheten i just 
 detta ögonblick.

9.  Försök att så gott du kan vara vänlig mot ditt medvetande, kanske kan du  
 se det som att de de upprepade tankehandlingarna ger dig en möjlighet att  
	 tåligt	och	nyfiket	se	vart	de	tar	vägen.

10.  Fortsätt din övning i 15 minuter eller längre om du önskar och påminn dig  
 ibland om att du bara behöver vara medveten om din avsikt med övningen.  
 Använd andningen som ett ankare för att återföra dig till här och nu.

- MEDVETENHET PÅ ANDNING -
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Andrum är en minimeditation att använda dagligen som en del av den dagliga ryt-
men eller då du besväras av tankar eller känslor.

1. Medvetenhet av vad som just nu pågår i ditt sinne.

Vad tänker du för tankar? Vart är du på väg i ditt sinne? Lägg också märke till 
känslor	eller	känslostråk	som	finns	inuti	dig	och	också	vilka	kroppsförnimmelser	
som	du	kan	erfara.	Försök	att	utan	att	döma	bara	beskriva,	erkänna	och	identifiera	
det som just nu pågår inom dig. Låt gärna dina upplevelser formas till ord t ex säg 
till dig själv ”en känsla av ilska vaknar inom mig”, ”det är väldigt kritiska tankar det 
här”.	”En	stark	känsla	av	oro	finns	i	min	maggrop”.

2. Återför uppmärksamheten

Återför din fulla uppmärksamhet snällt och vänligt till andningen. Sök dig till ditt 
centrum som vi brukar placera
några centimeter nedanför naveln, mitt inne i kroppen. Samtidigt som du söker dig 
inåt så upplever du din
andning i bukens rörelser. Försök att följa andningen hela vägen in och hela vägen 
ut. Ett sätt att försöka hålla
sitt fokus i andningen och i sitt centrum kan vara att säga till sig själv inandning 
1….utandning 1….inandning
2…..etc

3. Utvidgad uppmärksamhet

Tillåt din uppmärksamhet att expandera ut till hela kroppen. Låt gärna den här 
utvidgningen ske på en inandning.
Upplev som om du fyller upp hela din kropp med närvaro. Du kanske till och med 
upplever	att	närvaron	finns	runt	omkring	dig	som	att	du	är	i	ett	litet	moln.	Det	är	en	
lätt luftig känsla som du söker.

- ANDRUM -
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- HEMUPPGIFT-

1) Sittande meditation dag 1, 3, 5
 
2)	 Medvetna	kroppsrörelser	dag	2,	4,	6

3) Andrum 3 gånger per dag, efter ett förutbestämt schema. 
 Markera med S varje gång i formuläret

4) Fyll i formuläret med obehagliga händelser. Ta en händelse per dag. 
 Använd detta som en möjlighet att verkligen bli medveten om tankar,   
 känslor och kroppssensationer i samband med en behaglig händelse.  
 Skriv ner i formuläret så fort du kan och gärna ganska detaljerat hur du  
 upplevde den kroppsliga förnimmelsen och var du upplevde den i kroppen.
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DAG/DATUM TRÄNING MED 
LJUDFIL
Antal minuter?

KOMMENTARERANDRUM
Hur många gånger?
I vilka situationer?
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-KALENDER ÖVER OBEHAGLIGA HÄNDELSER-

Var medveten om de obehagliga händelserna när de händer. 
Använd frågorna för att fokusera din medvetenhet på detaljer i din erfarenhet. 
Skriv ner så fort du kan.

Vad var din 
erfarenhet?

DAG/DATUM

Var du medveten 
om de obehagliga 
känslorna under 
tiden händelsen 
inträffade?

Hur kändes 
det i 
kroppen?

Vilka stämningar, 
känslor och tan-
kar kopplade du 
till händelsen? 

Vilka tankar har 
du i sinnet nu när 
du skriver ner 
erfarenheten?



- EGNA ANTECKNINGAR-
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TEMA

Sinnet är som mest splittrat när det klänger fast vid vissa saker och försöker 
undvika andra. Mindfulness erbjuder en väg att vara närvarande genom att erbjuda 

en annan plats att se saker ifrån.
Den ”meditativa positionen” ger oss ett vidare perspektiv och möjlighet att förhålla 

oss på nytt sätt till händelser i vårt liv.

SCHEMA

“Hörande” meditation 5 min

Sittande meditation balans-närvaro-uppmärksamhet på andning ,kroppsförnim-

melser och ljud och sen tankar.

Genomgång hemläxa

Depressionens rum

Andrum

Hemläxa
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- NÄRVARO-

Som vi såg redan under andra sessionen om hinder tenderar vi att klamra oss 
fast vi det vi gillar och ibland utvecklar vi ett starkt sug efter att om och om igen få 
uppleva samma sak igen. Detta är grunden alla former av beroende.
Men vi kan även utveckla ett lika starkt beteende att undvika det vi ogillar. Detta är 
grunden i många ångesttillstånd.

Under den här sessionen övar vi oss i att vara närvarande, att vara i det som är, 
utan att falla in i vår delvis medfödda, och sen tusentals gånger inövade tendens 
till:
    
   VILL HA:   -Sug, begär
   VILL INTE HA:  -Undvikande, slå ifrån sig

Ni som varit två år nån gång eller träffat en tvååring kan kanske känna igen be-
teendet. Vi brukar le åt barnet utan att vara medvetna om att vi för det mesta inte 
kommit så mycket längre själva. Vi har bara hittat lite mer avancerade metoder för 
att dölja hur primitiva vi är.

Människor som är deprimerade har ofta en stark tendens att jämföra. Och utfallet 
är nästan alltid till personens nackdel, den andra personen är lyckligare och vack-
rare. Eller vi blickar nostalgiskt bakåt: mitt liv då var mkt bättre än nu. 
Tyvärr har detta mönster en tendens att finnas kvar även då depressionen släppt. 
Grunden i detta mönster är ofta en fråga en fråga som börjar med varför.  

Varför råkade just jag ut för en sån hemsk lärare?
Varför blev just min mamma sjuk? 
Varför ställde inte läkaren en diagnos tidigare?  

Många kan uppleva att de tappat sina bästa år. Det finns en tendens att återvända 
bakåt i tiden och suckande tänka: “Om bara”.



Förhållningssättet i mindfulness är inte tankekontroll eller att byta ut negativa tan-
kar, bilder och minnen mot mer positiva.

Snarare så uppmuntras vi att tillåta dessa känslor av misslyckande och ånger. 
Detta är ett helt annat förhållningssätt än hur vi vanligtvis förhåller oss till 
smärtsamma erfarenheter, vilket brukar vara att finna en väg att minska hur de 
påverkar oss.
 
Vi försöker distrahera oss eller förneka. Å andra sidan när en person oroar sig 
eller grubblar över sina problem så kan det verka som hen bearbetar sina prob-
lem, men denna typ av grubbel tar personen längre bort från den direkta känslan 
av svårigheten. Detta beror på att grubblet innehåller ett dömande av erfarenhet, 
exempelvis; “ jag vill inte tänka så här” eller “varför sitter jag här och oroar mig, 
jag har ju lärt mig av min terapeut att jag ska tänka på ett annat sätt”. Detta är 
ett exempel på konceptbaserat tänkande-tankar om känslorna snarare än den 
direkta erfarenheten av känslorna. Ett sådant sätt att grubbla leder vidare till ännu 
mer känslor som är starkt laddade och som gör det svårare och svårare att skilja 
den råa erfarenheten från den dömande åsikten om den.

Dessa reaktioner av undvikande eller upptagenhet visar på en önskan att saker 
förhöll sig på ett annat sätt än hur de verkligen är. I detta tillstånd så lägger vi 
energi på “hur det borde vara” snarare än att acceptera hur det är. 
Strategin verkar fungera tillräckligt ofta för att den ska förstärkas, över tid blir det 
ofta en automatisk vana som låser oss i ett speciellt mönster för hur vi tar itu med 
obehagliga erfarenheter. 
Om detta mönster sen vid något tillfälle inte fungerar så har vi en stark tendens 
att fördubbla vårt grubblande eller undvikandebeteende.

Ett tema i denna kurs är att det bästa sättet att undvika återfall är att vara när-
varande i det som vi tolkar som negativt i en situation. Detta låter märkligt och 
intuitivt fel för många, men att vara kvar i en negativ upplevelse ger den ofta en 
möjlighet att lösa upp sig, att veckla ut sig. Och även om det är svårt att förstå 
kan den kroppsliga erfarenheten visa att det faktiskt fungerar.

Och den rena erfarenheten av närvaro, av att vara, att finnas till kan vi hitta under 
meditation, för många tydligast i sittande meditation. Och många kan dessutom 
uppfatta denna närvaro som god. Att det är gott att bara finnas till. 
Det är också en förmåga som går att träna upp.

4
- ATT VARA NÄRVARANDE-



4
- HEMUPPGIFT-

1) Sittande meditation dag 1, 3, 5

2)	 Medvetna	rörelser	dag	2,	4,	6

3) Andrumsövning 3 gånger per dag

4) Välj en rutinaktig aktivitet per dag och försök vara lite extra uppmärksam  
 då du gör den. 
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DAG/DATUM TRÄNING MED 
LJUDFIL
Antal minuter?

KOMMENTARERANDRUM
Hur många gånger?
I vilka situationer?



- EGNA ANTECKNINGAR-



5

TEMA 

Den ”nya positionen” innehåller ett betydligt mer tillåtande förhållningssätt, det får 
vara ”precis som det är”. Vi behöver inte vara dömande eller önska att det vore an-
norlunda. En sådan attityd av acceptans är en stor del av att ta hand om sig själv 

och att se mer klart vad som behöver ändras, om nu något behöver ändras.

SCHEMA

Sittande meditation — Balans-Närvaro-Uppmärksamhet -

på andningen, kroppsförnimmelser, tankar.

Vi noterar hur vi förhåller oss till de reaktioner vi får när tankar, känslor eller   

kroppsförnimmelser dyker upp.

Genomgång hemläxa 

Andrum

AAA

Hemläxa



Acceptans är ett svårt ord för många. Man tolkar det som lägga sig platt, att re-
signera. Men vi använder ordet snarare med en motsatt innebörd. 

Acceptans betyder att aktivt svara an på känslor genom att vara tillåtande inför 
varandet innan man försöker fixa till eller ändra dem. 
Att tillåta sig att vara närvarande och ge uppmärksamhet åt känslor innan man 
bestämmer sig för hur man svarar an. 

Detta är kräver en medveten närvaro och ett aktivt beslut och innehåller inte alls 
det drag av hjälplöshet och passitivitet  som finns i resignation .

ACCEPTANS - Ett förhållningssätt 

Temat för femte sessionen är acceptans och att försöka hitta ett klokt förhålln-
ingssätt till sitt liv. En acceptans för hur ditt liv har sett ut och ser ut just nu ger dig 
en god grund för att kunna komma vidare. 
En ökad acceptans gör dig också mycket mer flexibel. Om du är närvarande i livet 
som det är här och nu utan att döma får du mycket större frihet för att göra sa-
ker och att låta bli att göra saker. Om du kan låta tankar, kroppsförnimmelser och 
känslor som just nu finns hos dig få finnas där utan att försöka kontrollera dem 
befrias du från mycket av ditt kontrollbehov. Om du inte är beredd att släppa taget 
kommer du att klamra dig fast vid ditt gamla liv och ditt rörelseutrymme kommer 
att bli väldigt begränsat. 
Att vara öppen för hur något är, är inte detsamma som att säga att man vill ha det 
på det sättet. Om vi försöker att slåss emot verkligheten och inte accepterar
saker och ting som de just nu är, är det lätt att du blir väldigt frustrerad och arg 
vilket kan vara en stark trigger för att ta ett återfall i substansanvändning eller 
något annat reaktivt mönster.

5
- ATT SLÄPPA TAGET-



Här kommer en modell hur acceptans kan binda ihop medvetenhet och handling 
på ett mycket användbart sätt. 

AWARE -  ACCEPTANCE - ACTION

Och ytterligare ett förhållningssätt baserat på den sk sinnesrobönen. Detta dialek-
tiska förhållningssätt finns inom 12 stegs behandling men även terapiformer ut-
vecklade från KBT som DBT och ACT.

“GE MIG SINNESRO ATT ACCEPTERA DET JAG INTE KAN FÖRÄNDRA
MOD ATT FÖRÄNDRA DET JAG KAN

OCH VISHET ATT FÖRSTÅ SKILLNADEN”

5



5
- HEMUPPGIFT-

1) Sittande meditation dagligen
 
2) Andrum 3 gånger per dag, efter ett förutbestämt schema. 
 Markera varje gång i formuläret
.
3) Andrum som behandling när du upplever en obehaglig händelse. 
 Markera varje gång i formuläret



5
- HEMUPPGIFT FORMULÄR-

Skriv ner i hemuppgiftsformuläret varje gång du tränar. Skriv gärna ner om något 
kommer	upp	under	dina	övningar	som	vi	kan	prata	om	vid	nästa	kursträff.

DAG/DATUM SITTANDE KOMMENTARERANDRUM ANDRUM 
(som behandling)



- EGNA ANTECKNINGAR-
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TEMA

Sittande meditation — Balans-Närvaro-Uppmärksamhet på andning, kropps-
förnimmelser, känslor och tankar (plus reaktioner då något vi upplever svårt att 

handskas med förs in i meditationen)

SCHEMA

Hemläxa genomgång 

Förberedelser inför att kursen tar slut

Sinnestillstånd,tankar och alternativa synvinklar

Andrum 

Samtal om andrum som start på en aktivitet

Hemläxa



6
- TANKAR-

TANKAR ÄR INTE FAKTA 

Hjärnan producerar tankar nästan hela tiden. Detta är inget problem i sig. 
Problemet uppstår när vi tror på våra tankar. Många av oss säger massor med 
nedsättande saker om oss själva varje dag, och när vi är deprimerade så mång-
dubblas de negativa tankarna och blir ofta farligt elaka. 

Om vi tror på allt vår grubbelhjärna säger till oss så är vi illa ute. 
Om du skrev ner alla negativa tankar din hjärna bombar dig med en dag (även 
utan depression ) och sen la undan pappret några veckor, därefter tog fram 
och läste det, och förstod att det handlade om dig, skulle du nog vilja säga upp 
bekantskapen med den som skrivit så mycket skit om dig! Ja det är kanske det vi 
gör ibland.
Det är grubbelhjärnan som kan dra in oss i en depression och sen gör den allt den 
kan för att hålla oss kvar.

Men på nästa sida kan du ta hjälp av frågeställningarna och lära dig ett helt nytt 
sätt att förhålla dig till dina tankar.
Det kan kännas svårt och krångligt men där finns den enkla och radikala lösningen 
att helt enkelt lära sig att inte bry sig om vad tankarna säger till oss!

Vi har många möjligheter under de här veckorna av Mindfulness-övning att se hur 
tankarna vandrar och vi sätter etiketten på det som pågår i vårt sinne som ”tänk-
ande”. 

Vi har övat att vänligt föra tillbaka vår uppmärksamhet till
andningen och kroppen. Nu vill vi fokusera på tankar, och börja uppmärksamma 
att tankar bara är ord och bilder som ibland är sanna men väldigt ofta inte är det. 
Det är inte så att vi på något sätt nedvärderar tankar, de hjälper oss förstås fantas-
tiskt mycket, vi försöker bara ha ett friare förhållningssätt.
 Vi tittar också på hur vår ibland överdrivna tro på våra tankar kan föra oss in i åter-
fall eller hålla oss kvar i mönster som vi inte alls vill vara i.



6
- TANKAR-

Några saker du kan göra med dina tankar:

1.  Se dem bara komma och gå utan att känna att du behöver följa med dem  
 (du kan tänka dig att du ligger på en sommaräng och ser små moln på  
	 himlen	som	kommer	och	går	eller	att	du	står	på	en	bro	och	ser	en	flod	in	
	 under,	följer	enstaka	löv	som	kommer	under	bron	och	sedan	flyter	iväg).

2. Betrakta dina tankar som mentala händelser snarare än fakta. 
 Det kan vara sant att just den här händelsen ofta brukar följas av vissa  
 känslor. Det är lätt att tänka sig att det är en sanning. 
 Det är fortfarande upp till dig att bestämma om det är en sanning och hur  
 du ska handskas med den.

3.  Skriv ner dina tankar på ett papper. 
 Detta låter dig se dem på ett sätt som är mindre emotionellt och 
 överväldigande. 
 Det är också så att pausen mellan att vi tänker tanken och skriver ner den, 
		 ger	dig	lite	tid	att	reflektera	över	dess	innehåll.

4. Fråga dig själv följande frågor:
   
 -Dök den här tanken upp i mitt huvud automatiskt?
 -Stämmer den med fakta avseende just den här situationen?
 -Är det någonting runt den jag kan ifrågasätta?
 -Hur skulle jag ha tänkt på den vid ett annat tillfälle, i en annan    
 sinnesstämning?
 - Finns det alternativ?

5.  Vid särskilt jobbiga tankar kan det hjälpa om du ser på dem med balanse 
 rad och öppen sinnesstämning, som en del av din sittande övning:
 Låt ditt ”visa sinne” ge det rätta perspektivet. 
 Använd gärna den dialektiska modell som Sinnesro-bönen erbjuder.



6
- HEMUPPGIFT-

1) Sätt ihop ditt eget 30-40 minuters program
 t.ex. sittande 20 minuter, meditativa rörelser 15 min.

2) Andrum efter schema, markera i formuläret.

3) Andrum som behandling när du upptäcker obehagliga/negativa tankar och  
 känslor. Lägg särskilt märke till negativa tankar, markera i formuläret.



6
- HEMUPPGIFT FORMULÄR-

Skriv ner i hemuppgiftsformuläret varje gång du tränar. Skriv gärna ner om något 
kommer	upp	under	dina	övningar	som	vi	kan	prata	om	vid	nästa	kursträff.

DAG/DATUM DITT PROGRAM KOMMENTARERANDRUM ANDRUM 
(som behandling)



- EGNA ANTECKNINGAR-
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TEMA

Det finns saker att göra då depression hotar.
Ett andrum kommer först sen beslutet, vad att göra, om något.

Var och en har sina unika varningssignaler men vi kan hjälpa varandra att göra 
planer för att på bästa sätt vara förberedd inför ett möjligt återfall.

SCHEMA

Sittande meditation

Hemläxa genomgång

Övning att undersöka kopplingen aktivitet och sinnesstämning

Vardagen med plus och minus. Energigivande aktiviteter .

Identifiera signaler på återfall.

Upprätta en plan för återfallsprevention

Hemläxa



7
- TA HAND OM SIG SJÄLV-

Den näst sista sessionen. 
Här försöker vi utveckla en verklig förståelse för hur det liv jag lever nu, förbereder 
mig för framtiden. 
Att jag antingen gör allt jag kan, nu, för att slippa att återfalla depression ångest 
eller andra besvärliga mönster, eller jag låter återfallet få föda sig själv. Om jag har 
en affektiv sjukdom i mig och kanske tillbringat flera år i dess våld så måste jag ak-
tivt leva ett liv som förhindrar återfall, eftersom mitt depressions-, eller ångestrum 
tyvärr kan ha blivit mitt naturliga ”vardagsrum”. 
Mina mest inövade mönster leder dit och håller mig kvar där.

Så samtidigt som vi försöker undvika ett framtida återfall måste vi förstå att det är 
hur jag lever livet just nu, just idag, som avgör hur framtiden kommer se ut.

Några områden där vi kan bygga upp skyddande mönster.
  

SOCIALA AKTIVITETER
FYSISK TRÄNING

     MATVANOR  
SÖMN

Antingen börjar vägen mot ett återfall idag, eller så lever vi så att återfallet skjuts 
upp en dag till. Hur stark viljan än är att undvika återfall så hjälper den föga om den 
inte förmår oss att leva ett liv i balans. 

Det är de goda vanorna som skyddar oss, inte vad vi vill eller tycker!



7
- DAGLIG MINDFULNESS-

• När du vaknar upp på morgonen, före du går ur sängen, för din 
 medvetenhet  till andningen. Observera dig själv under fem andetag.

• Lägg märke till förändringar i din kroppshållning. 
 Var medveten om hur din kropp och ditt sinne känner sig när du rör dig från  
 liggande till sittande, till stående, till gång. 
 Lägg märke till varje gång du för din kropp från en position till nästa.

• Varje gång du hör en telefon ringa, en fågel sjunga, ett tåg åka förbi, 
 ett skratt, en biltuta, vinden i löven, ljudet från en dörr som stängs – 
 använd varje ljud som en klocka som ringer dig tillbaka till här och nu.  
 Lyssna verkligen, var närvarande och vaken.

• Under dagen, försök att så ofta du kan föra din medvetenhet till andningen,  
 ta några fullt medvetna andetag.

• Varje gång du äter eller dricker någonting, ta dig en minut att andas.   
 Titta på maten, försök att bli fullt medveten om allt som har närt dess växt.  
	 Kan	du	se	solskenet,	regnet,	himlen,	bonden,	lastbilschauffören	i	din	mat.		
 Var medveten då du äter och tänk på att mat behövs för din fysiska hälsa.  
 För ditt medvetande till synintrycken du får av maten, lukten av maten,  
 smaken av maten, tuggandet av maten, nedsväljandet av maten.

• Lägg märke till din kropp när du går och står.      
 Stanna till och notera din kroppshållning. Lägg märke till kontakten dina  
 fötter har med marken. Känn att marken bär dig. 
 Känn luften mot ditt ansikte, dina armar och dina ben när du går fram. 
 Har du bråttom?

•	 Stanna	till	en	eller	flera	gånger	per	dag.	T	ex	då	du	kommer	till	ditt	jobb,	
 Försök att sitta ner under några minuter. 
	 Känn	att	du	sitter	lugnt	och	tryggt,	flytta	in	din	koncentration	till	ditt	
 centrum, säg slingan några gånger för dig själv 
 
 ”jag känner mig lugn och trygg, lugn och trygg…”. 
 Expandera ut i hela din kropp och säg till dig själv
  ”jag känner mig stark och glad, stark och glad…”, 
 för slutligen ut ditt medvetande till din hud och säg till dig själv 
 ”jag känner mig lätt och fri, lätt och fri…”.



- DAGLIG MINDFULNESS-

• För din medvetenhet till ditt lyssnande. 
 Kan du lyssna när någon pratar utan att hålla med eller emot, 
 gilla eller tycka illa, eller att planera vad du ska säga när det är din tur? 
 När du talar, kan du säga just det du behöver säga utan att överdriva eller  
 underdriva?  
 Har du någon gång kontakt med ditt sinne och din kropp när du lyssnar  
 och talar?

• Varje gång du står och väntar i en kö, använd den tiden och det tillfället  
 att notera hur du står och att vara medveten om din andning. 
 Känn att din bukvägg rör sig. Är du otålig?

• Var medveten om områden i din kropp som känns spända under dagen. 
 Se om du kan andas in vid dessa områden och när du andas ut se om  
 spänningarna kan minska. Om du känner dig mycket stel i skuldror, axlar  
 eller nedre delen av ryggen, har du någon möjlighet att stretcha eller göra  
 yoga en gång per dag?

• Försök att föra mindfulness till så många aktiviteter som möjligt under   
 dagen. Träna på att vara medveten då du borstar dina tänder, 
 då du duschar, då du klär på dig och då du inte gör någonting.

• Före du går och lägger dig på kvällen, stanna till några minuter och för din  
 medvetenhet till andningen. 
 Försök att genomföra fem andetag med full medvetenhet.

7



Vi har de senaste veckorna verkligen försökt lägga märke till speciella situationer, 
tankar och känslor som utsätter oss för risk för återfall. 
Under den här sessionen försöker vi få ett lite bredare perspektiv av våra liv och 
identifiera de aspekter av livet som stödjer ett hälsosamt och mer vitalt liv och de 
aspekter av vårt liv som ökar våra risker. 

Att ta hand om sig själv är att försöka se till att sådant som ger mig energi och är 
närande för mig får en så stor del av mitt liv som möjligt. I en tidig återhämtningfas 
av destruktivt liv så bör vi lägga ner mycket energi på att finna denna balans. 

Vi försöker se hur en vanlig dag i vårt liv kan se ut, vi försöker värdera vilka delar 
som är närande och vilka delar som är tärande. Därefter försöker vi förstå om det 
finns någorlunda enkelt vi kan göra för att göra lite fler saker som hjälper oss i vår 
återhämtning och lite färre saker som stjälper oss och tar energi från oss.

Vi försöker också både öva på och förstå hur medkänsla både för oss själva och 
andra är någonting som verkligen hjälper oss att må bättre på alla plan.

-HUR TAR JAG BÄST HAND OM MIG?-
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7
- HEMUPPGIFT-

1) Genomför ditt eget dagliga program
 t.ex. sittande 20 minuter, meditativa rörelser 15 min.

2) Andrum efter schema, markera i formuläret.

3) Andrum som behandling när du upptäcker obehagliga/negativa tankar och  
 känslor. Lägg särskilt märke till negativa tankar, markera i formuläret.



7
- HEMUPPGIFT FORMULÄR-

Skriv ner i hemuppgiftsformuläret varje gång du tränar. Skriv gärna ner om något 
kommer	upp	under	dina	övningar	som	vi	kan	prata	om	vid	nästa	kursträff.

DAG/DATUM DITT PROGRAM KOMMENTARERANDRUM ANDRUM 
(som behandling)



- EGNA ANTECKNINGAR-



TEMA

Att upprätthålla balans i livet underlättas av regelbundna mindfulness
övningar. 

Ett schema för mitt övande på daglig nivå och nån inplanerad kurs eller medita-
tionshelg kan vara till god hjälp.

SCHEMA

Kroppskännedomsövning

Hemläxa genomgång ( inklusive tidiga varningssignaler och handlingsplan )

Genomgång av hela kursen

Hur upprätthålla disciplinen

Avslutning

8



För många är inte det vi lärt oss under kursen särskilt svårt. 
På ganska kort tid har övningarna börjat ge resultat.
Vi ser hur ett nytt förhållningssätt till oss själva och våra liv börjar växa fram.
Vi har börjat hitta nya vanor. 
Men. 
Det som är så svårt är att se till att processen fortsätter. 
Att inte våra gamla mönster (monster) långsamt tar sig tillbaka.

Så den här sista sessionen försöker vi sammanfatta vad vi lärt oss, och framför allt 
hur ska vi göra för att fortsätta öva på daglig basis, hur ska vi kunna behålla och 
utveckla våra nya goda vanor och insikter.

-RESTEN AV LIVET-
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- EGNA ANTECKNINGAR-



Autopiloten och gamla mönster kan föra 
oss mot återfall .

Mindfulness övningar kan förhindra detta.

Vi har inbyggda hinder mot att genomföra våra övningar

Andningen kan hjälpa oss att börja om

Meditationens närvaro kan ge oss ”en ny position” att se på våra liv på ett nytt sätt.

Acceptans och vänlighet mot oss själva
vidgar detta nya synsätt

Att förstå att tankar inte är fakta gör våra liv betydligt lättare att hantera

Om vi fortsätter att öva och föra in en dessa förhållningssätt till en enkel livsstil
så kommer våra liv få en annan ljusare ton

Återfallet	finns	alltid	inom	oss	men	att	lära	sig	att	se	varningstecknen	och	veta	att	vi	
har en motplan ger oss ökad trygghet.

Vi har precis tagit första steget in i resten av våra liv.

-EN ENKEL SAMMANFATTNING AV KURSEN-



Every day is a good day
every feeling is a good feeling

feeling good every day
 

Every step is a good step
every step is a step towards death

every death is a good death
living every day

 
Every person is good person

oh it’s hard but I try to sing that song
every question is a good question 
but the answers are often wrong

 
Every day is a good day

every feeling is a good feeling
feeling good every day


