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Mindfulness - Medveten närvaro
Mindfulness i ledarskapet gör det möjligt att, trots dagens brus, fokusera på det som är viktigt och att
hantera den tidspress och de höga krav som ställs på det moderna ledarskapet. Medvetenheten ökar
förmågan att bevara lugn och stabilitet även vid svåra påfrestningar. Mindfulness leder till ökad
självkännedom vilket i hög grad påverkar kommunikationen med och bemötandet av andra. Förmågan
att lyssna ökar liksom öppenheten för andras åsikter. Större självkännedom gör det också möjligt för
ledaren att vara konsekvent och rak, vilket ökar förtroendet för ledarskapet.
Mindfulness på arbetsplatser bidrar till ökad effektivitet och bättre arbetsklimat genom att
medvetenheten om faktiska val ökar, liksom känslan av sund kontroll, vilket bidrar till att den upplevda
stressen minskar.
Vad är mindfulness?
Mindfulness är ett förhållningssätt, som härstammar ur zenbuddistisk meditation. Syftet är att bli mer
medveten om sin kropp och sina tankar i nuet. Den mest använda definitionen av mindfulness har Jon
Kabat-Zinn formulerat. Han beskriver mindfulness som ”ett särskilt sätt att rikta uppmärksamheten med avsikt - i ögonblicket - utan att värdera det som vi uppmärksammar”. Andra beskrivningar av
mindfulness är att det är ett kraftfullt redskap för att möta verkligheten hur den än ser ut och utan att
värdera det man möter i sig själv eller sin omgivning. Det går också att förklara mindfulness som ett sätt
att bli medveten om vad man gör och vad som styr en. Oavsett definition – mindfulness är ett kraftfullt
hjälpmedel att lära känna sig själv och omvärlden, som den är.
Mindfulness är fristående från politik och religion. Och mindfulness kan tydliggöra ställningstaganden
och upplevelser, såväl inåt som utåt.
Historik, forskning och utövande
Forskning har utförts i många länder på flera kontinenter och en av de främsta att inlemma mindfulness i
modern västerländsk medicin är Professor emeritus, Ph. D. Jon Kabat-Zinn, vid University Hospital i
Massachusetts. I mer än 30 är har han lett forskning som visar att mindfulness har positiv inverkan vid
många olika sjukdomstillstånd och också vid stressrelaterade problem, vilket förklaras med hur
mindfulness påverkar hjärnan.
Att mindfulness har en positiv inverkan på hjärnans känslocenter blev tydligt vid forskning redan på 70talet då man studerade hur mediterande munkars hjärnor förändras. Vid senare forskning har det visat
sig att tätheten av grå celler i hippocampus, som är en struktur i hjärnan som är viktig för inlärning och
minne, ökar efter bara åtta veckor träning i mindfulness. I en studie, som publicerades 30 jan i Psychiatric
Research: Neuroimaging, såg man också ökad täthet i konstruktioner som är viktiga för självkänsla,
medkänsla och självåskådning. En minskad täthet av grå celler sågs i amygdala - ett område i hjärnan
som är känt för att spela en viktig roll vid ångest och stress. Det har också visat sig att hjärnan är också
mycket mer plastisk(formbar) än vad forskarna trodde för bara ett decennium sedan.
Allt detta stödjer de upplevda förändringar som deltagare i mindfulnessträning oftast rapporterar:
förbättrad inlärning och minne, minskad stress och oro, ökat lugn, bättre självkännedom och ökad
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medkänsla med sig själv och andra. Detta har lett till att man, främst i USA, börjat använda mindfulness i
ledarskapet då det ger fördelar som är väsentliga i den komplexa och krävande roll som är ledarens idag.
Det allra senaste inom forskningen visar tecken på att mindfulnessmeditation kan minska takten i
cellernas åldrande genom att minska genomslagskraften av negativa emotioner som rädsla och
nedstämdhet. Det är 2009 år Nobelpristagare, Elizabeth Blackburn som utforskat området.
Mindfulness utövas på många håll i Asien, Amerika, Sovjetunionen och Europa och används på många
håll i kombination med KBT (kognitiv beteende terapi). Förhållningssättet används av många för att höja
livskvaliteten, för att hantera många sjukdomar och stress bättre och allt mer inom ledarskapet.
Mindfulness är inget magiskt och ingen snabb metod
Att närvara i nuet är en medfödd förmåga som vi alla har, men som många av olika anledningar tappar
bort. Medfödda förmågor som inte används försvagas och till och med slocknar ut. Dess bättre är, att vi
kan nästan alltid återerövra det som ligger ”i våra gener”. Övning och åter övning, utan tanke på resultat
ger effekt och resultat.
Tankar och känslor
Tankar sätter spår i hjärnan och påverkar vårt sätt att agera. Vi har en benägenhet att bekräfta tankar
som är i linje med det vi uppskattar och vill tro på. Vi skapar tankemönster och förklaringsmodeller för
oss själva. Vi har, många gånger, bestämt vad som är: gott, passande, opassande, fult, snyggt, klokt,
ointelligent… Vi skapar många ”sanningar” i våra tankar. Mindfulness hjälper oss att se tankar som
tankar och inte som absoluta sanningar. Vi kan slippa att sugas in i tankespiraler, som kan vara svåra att
komma ut ur.
Med ett mer närvarande förhållningssätt minskar behovet och vanan att rangordna och värdera allt och
alla. Inte sällan går vi och oroar oss för framtiden och ältar det som har varit. Men vi kan inte ändra det
som varit och frågan är vad som hjälper oss bäst inför framtiden: oro för det som eventuellt inträffar
eller kraft att med lugn möta det som verkligen inträffat. 80% av det vi oroar oss för händer aldrig.
Varje tanke påverkar dock det som händer här näst. Tankar, oberoende om de handlar om verkligheten
eller inte, ger samma reaktion i kroppen. Tankarnas ”fysiska kvalitet” betyder mycket. Fråga dig vid en
sinnesrörelse eller vid en tanke som oväntat dyker upp, hur det känns i kroppen? Omvänt, hur påverkar
det som ÄR i din kropp dina tankar och känslor? Vad händer om du ler med hela kroppen? Hur påverkar
det dina tankar och känslor? Vad händer när hela du intar en värdighet i din hållning och ditt varande?
Observera att mindfulness inte är samma som positivt tänkande.
Sömn och vila
Tankar håller oss ofta vakna och hindrar oss att koppla av. Dagens människor har långa tider ”online”
eller står i ”stand by” dvs. går aldrig till pausläge. Det gör att energin sipprar ut, vi blir trötta utan att veta
varför. Vi får idag heller få signaler om vila och paus, när samhället är igång 24 timmar av 24. Med ökad
medvetenhet blir det lättare att välja bort ”stand-by-läget” och ta paus, vila och läka när kroppens egna
läkningsförmåga får tid och kraft att verka.
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Mindfulnessövningar
I arbetet med mindfulness beskrivs nog bäst av ordet kultivera, dvs undehålla något för att få det att
växa. Övning betyder, i det här sammanhanget, att vi kan något och vill underhålla och utveckla det vi
kan. När vi kultiverar kan vi också ansa. Ansa bort det som stör, hindrar, döljer och förvränger
verkligheten. I utövandet av övningarna får vi också en vila från vardagsbruset, vilket är mer och mer
nödvändigt i dagens allt intensivare informationsbrus.
Övningarna består av meditationer och medvetenhet i vardagliga sysslor.
Andningsmedvetande; andning som förankring i nuet, i det som är just nu
Kroppsskanning; kroppsmedvetande i vila och i rörelse, som den är just nu
Andrum; inre stillhet i kortare och längre stunder, för vila och för medvetenhet
Valfri uppmärksamhet; att uppmärksamma det som är (andning, kropp, tankar, ljud) med
acceptans, utan att döma, värdera eller gå in i, att släppa taget och låta det passera
Stretch/yoga; rörelser som bekräftar kroppen och kroppens möjligheter
Närvaro i vardagsföreteelser; i samtal, i rörelse, under arbete, i vardagsysslor
OBSERVERA!
Mindfulness syftar INTE till att sluta tänka eller att tänka och göra på ett visst sätt. Mindfulness syftar
till ökad medvetenhet om vad vi tänker och gör och vad som påverkar oss – här och nu.

Attityder
I mindfulnessövningarna utvecklar vi sju attityder som påverkar vårt agerande i vardagen: icke dömande
(tillåtande), tålamod, tillit, nyfikenhet, icke-sträva (vara här & nu), acceptans (icke-förträngande), släppa
taget
Vår kompetens på området
Anneli Ekström är certifierad coach och har jobbat med mindfulness i coachingsammanhang under flera
år. Sommaren 2010 deltog hon i en utbildning ledd av PhDJon Kabat Zinn och hans kollega från
University of Massachusetts, Dr Saki Santorelli. Utbildningen ger Anneli grund för att hålla
mindfulnesskurser enligt Jon Kabat Zinns modell, MBSR. Anneli erbjuder också kurser anpassade till
ledarskap, föreläsningar och mindful coaching på företag.
Lotta Pahleteg är personalvetare, coach och mindfulnessinstruktör utbildad hos Ola Schenström, läkare
och utvecklare av mindfulness i Sverige, och ingår i hans instruktörsnätverk. Hon leder sedan 2008 kurser
och inspirationstillfällen för företag, organisationer och privatpersoner
Både Anneli och Lotta har erfarenhet med sig som ledare och utvecklare inom näringslivet och har
använt mindfulness för att skapa inre tillit och större lugn och medvetenhet. Båda tillämpar dagligen
mindfulness och deltar regelbundet i retreater.
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