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Mindfulness – för dig som söker jobb 
 

Hur går dina tankar kring den situation du är i?  
Upplever du yttre krav och inre stress?  

Vad känner du just nu? 
 
 
 
Vad är mindfulness? – ”Att vara där du är medan du är där” 
 
Det är inte så lätt att förklara med ord eftersom det är något som måste upplevas. Vi 
brukar översätta det med ”medveten närvaro i nuet”, ett förhållningssätt där vi i 
vardagen medvetet riktar vår uppmärksamhet på det som sker ögonblick för 
ögonblick i oss (tankar, känslor, kropp, sinnen) och i vår omgivning. 
 
Många av oss är uppfyllda av det som varit och ännu inte är. Det finns saker i det 
förflutna som inte blev som vi ville. Saker vi fastnat i. Andra oroar sig för vad som 
kommer att hända i framtiden, tex kommer jag att få ett jobb eller uppdrag snart så 
att jag kan försörja mig? Mindfulness innebär inte att glömma det som varit eller 
strunta i framtiden men man hanterar detta från hur det är just nu.  
 
Med mindfulness/medveten närvaro kan vi påverka vårt förhållningssätt till det som 
sker. Det kan vara ett sätt att hitta tillbaka till dig själv och det som är viktigt i ditt liv. 
För om du inte lever här och nu, när ska du då göra det? Nuet är den enda tid vi har 
på oss för att leva, känna, växa och utvecklas. 
 
Vi kan lära oss se vad vi kan göra något åt nu och vad vi för tillfället kan släppa. Vi lär 
oss fokusera vår energi på det vi kan påverka. Vi svarar upp mot situationen istället 
för att automatiskt reagera på den, med autopiloten 
 
Metoden i mindfulness är att meditera – Vi går gärna på gym för att träna fysiskt – att 
meditera är att gå till det mentala gymmet, att träna hjärna och hjärta - vi behöver 
båda! 
 
Bakgrund 
Mindfulness introducerades i USA för 40 år sedan som en integrerad del i 
västerländskt behandlingsarbete av professor Jon Kabat-Zinn som arbetar med 
behandling av smärta och stresstillstånd. Hans modell ligger till grund för dagens 
mindfulnesskurser. Mindfulness är en buddistisk tradition, ca 2500 år gammal. Den 
används i västerlandet utan religiösa förtecken. 
 
Det kommer upp till 1000 vetenskapliga rapporter per år som visar på Mindfulness 
positiva effekter. Forskningen visar bla på lägre blodtryck, minskad stress, bättre 
sömn, minskad huvudvärk och mindre besvär hos människor med magproblem samt 
ökad livskvalitet hos människor med kroniska besvär. 
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Mindfulness lär oss ”att vara” istället för ”att göra” 
De flesta av oss känner igen oss i situationer, som att ha kört bil från en plats till en 
annan utan att egentligen veta hur vi har kommit dit. På liknande sätt är vi alltför 
sällan fullt närvarande i det vi gör från ögonblick till ögonblick i våra dagliga liv. Vi 
lever stora delar av våra liv med autopiloten påslagen. När går du på autopilot? 
 
När vi lever med autopiloten påslagen är sannolikheten stor för att händelser i vår 
omgivning och våra egna tankar och känslor utlöser gamla tankebanor och 
beteenden som inte alltid är till hjälp i den aktuella situationen. Genom att vi blir 
mer och mer medvetna om våra tankar, känslor och kroppsliga förnimmelser i varje 
ögonblick ger vi oss själva möjligheten till ökad frihet och större valfrihet i hur vi 
lever våra liv. 
 
Träningen i medveten närvaro/mindfulness handlar inte om att komma någonstans, 
utan helt enkelt om att bli mer medvetna om var vi är och att i större utsträckning 
tillåta oss att vara som vi är. 
 
När vi tränar mindfulness får vi möjlighet att ta ett steg tillbaka från våra 
automatiska handlingar och tankemönster. Vi ställer oss lite vid sidan om oss själva 
och iakttar våra tankar, känslor och handlingar. Vi kan välja vilka tankar vi vill 
behålla och vilka vi vill släppa taget om. Vi blir medvetna om och lär oss förhålla 
oss till våra känslor och kan välja våra handlingar. 
 
Enligt en studie som forskare vid Harvard University gjort, lär vi ägna 47 procent av 
vår vakna tid till dagdrömmeri. Vi tänker på något annat än det vi gör just nu. 
Problemet är egentligen inte att vi dagdrömmer, låter tankarna vandra, utan att vi 
identifierar oss med våra tankar och vi blir ofokuserade. Vi fastnar i vissa 
återkommande tankegångar och betraktar dessa som sanna. Hur kan du koppla 
detta till din situation just nu? 
  
Mindfulness kan utövas av vem som helst, var som helst och när som helst. 
  
Att fundera över: 
Var har du din uppmärksamhet t ex när du är ute och går? 

o Kanske är du i tanken redan hemma, kanske funderar du på din framtida 
försörjning … eller något annat? 

o Kanske är det bara din kropp som har varit ute på promenad och du själv 
har varit någon annanstans? 

o Var befinner du dig mentalt och emotionellt när du duschar, borstar 
tänderna, lagar mat, kör bil och utför andra dagliga rutiner? 

 
Hur ser din energikurva ut under en dag?  
 
De flesta har en energitopp på förmiddagen, en dipp på eftermiddagen och sedan en 
viss höjning på kvällen. Vi är alla olika så hur är det för dig? När är din hjärna som 
piggast? Hur kan du bäst fördela din energi under dagen? När ska du välja att  
leta uppdrag, söka jobb eller göra annat som du behöver för att nå ditt mål med att 
hitta en ny försörjning. 



 www.mindfulnessforalla.se  

    
 

Definition av mindfulness enligt Jon Kabat-Zinn och Ola 
Schenström 
Mindfulness innebär att man riktar sin uppmärksamhet på ett speciellt sätt, med 
avsikt, in nuet och icke-värderande, med kärleksfullhet och vänlighet . 
 
Syftet med träningen är att bli mer närvarande i det som pågår när det pågår. 
 
Att ofta vara närvarande i det som sker i stunden minskar orostankar inför framtiden 
och ältandet av det som inte går att förändra. 
 
Detta i sig ökar motståndskraften mot stress och ökar förmågan att glädjas och njuta 
av de goda stunderna i livet. 
 
Praktiska tips inför deltagandet 
Varje avsnitt bjuder på olika teman baserade på mentala strategier/förhållningssätt till 
livet (tex acceptans, tålamod, självmedkänsla). De innehåller även olika varianter av 
guidade meditationer, andningsövningar, medvetna rörelser, jobbsökartips samt tid 
för reflektion. Avsnitten är fristående, ca 1 timme, och behöver inte ses i en specifik 
ordning. Det kan vara bra att tänka på att ge dig själv tid mellan varje avsnitt för att 
smälta och träna det vi gått igenom. Vi rekommenderar ca 1 veckas mellanrum. Till 
varje avsnitt hör en innehållsförteckning så att du enkelt kan hitta det du behöver. 
 
Om du har möjlighet att sitta ostört är det en fördel, kanske kan du sätta upp en post-
it-lapp att det här är en del av ditt jobbsökande, ett möte helt enkelt. 
 
Bra om du har en stol eller fåtölj att sitta på, har du yogamatta, kan du ha den 
framme. Vi kommer att erbjuda en del tid för egen reflektion så det är bra om du har 
något att skriva på om du vill anteckna dina tankar och reflektioner. Kan vara bra 
med en dagbok, där du också kan skriva in vad du eventuellt tänker träna på till 
nästa tillfälle. 
 
Innehåll 
Avsnitt 1 

´ Kort introduktion om alla avsnitt 
´ Andningsankare 
´ Tålamod 
´ Tillit 
´ Sittande kroppsskanning 
´ Dikt: Just nu (ur 99 berättelser) 

 
Avsnitt 2 

´ Andningsankaret 
´ Hjärnan behöver stimulans 
´ Acceptans 
´ Släppa taget 
´ Ansiktsmeditation  
´ Sittande kroppsskanning 
´ Dikt: Kvinnan vid floden (ur 99 berättelser) 
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Avsnitt 3 

´ Andningsankaret 
´ SOAS 
´ Tanke – Känsla – Kropp 
´ Liggande kroppsskanning 

 
Avsnitt 4 

´ Fokusmeditation 
´ Hjärnans motivationssystem (Paul Gilbert, Compassion Focused Therapy) 
´ Medvetna rörelser 
´ Nybörjarsinne/nyfikenhet 
´ Kärleksfull vänlighet 
´ Vänlighetsmeditation 

 
Avsnitt 5 

´ Andningsankaret 
´ Gående meditation 
´ Tacksamhet 
´ Tacksamhetsmeditation 
´ Dikt: Styvmorsviolen (ur 99 berättelser) 

 
Avsnitt 6 

´ Andningsankare 
´ Medveten närvaro i nuet – vardagsövningar 
´ Visualisering – Berget, naturen 
´ Vad händer i hjärnan när vi mediterar? 
´ Sittande kroppsskanning 
´ Dikt: Att flyga (ur Instruktion för skalbaggar) 

 
Avsnitt 7 

´ Landningsmeditation 
´ Acceptans 
´ Släppa taget 
´ Självmedkänsla 
´ 4 korta övningar i mindfulness 
´ Liggande kroppsskanning 
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Om ledarna 

Lena Olsten är utbildad Mindfulnessinstruktör Steg 2, Stress- och Friskvårdsterapeut, NLP 
coach, Certifierad KBT-terapeut för övervikt/fetmabehandling, Restorative- och Yoga Nidra 
lärare. Lena har lång erfarenhet även som redovisningsekonom då hon driver 
bokföringsbyrå sedan 25 år.  
 
Anette Oké-Brådman är utbildad Mindfulnessinstruktör Steg 2, Dipl Gestaltkonsult och 
Personalvetare. Anette har arbetat på TRR Trygghetsrådet som rådgivare och har också en 
bakgrund från Ericsson-koncernen där hon haft olika befattningar inom HR och som intern 
Management-konsult. Anette driver sitt eget företag, för ledar- och organisationsutveckling 
sedan 20 år. 
 
Båda har lång erfarenhet av att arbeta med personlig utveckling, såväl egen som andras i 
olika former. 


