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Henrik Bodlund och Jens Lovind 

 

Abstract	  
The interest of mindfulness has grown steadily during the last two decades. Mindfulness 

presence in the area of social work is mostly as an intervention offered to clients. However, 

the purpose of this study is to examine what implications the social worker’s mindfulness 

may have for the relationship with the clients. There is a lack of scientific studies focusing on 

mindfulness and the relationship between the client and the social worker. To fill this void we 

turned to psychology and psychotherapy research. The method used was a narrative review. 

The results were analyzed using a theoretical framework consisting of a theory viewing social 

work as reflexive-therapeutic and theories about the working alliance. The research about 

mindfulness effects on the relationships is still very new and contains a wide variety of 

definitions, operationalizations and study designs. The results show that mindfulness may 

enhance the social worker’s ability to create and establish a strong and constructive 

relationship with the clients. For example it seems like mindfulness cultivates the social 

worker’s ability to be less judging as well as more accepting, present, attentive and 

empathetic. 
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Förord 
”There is no end to relationship. There may be the end of a particular relationship; but 

relationship can never end. To be is to be related”.   

(- Jiddu Krishnamurti) 

 

Den här uppsatsen handlar framför allt om mänskliga relationer. Mer specifikt om relationen 

mellan klient och socialarbetare. I alla tider har denna mellanmänskliga företeelse bestått som 

en konstant komponent i det sociala arbetets fält. Vi kommer i denna kunskapsöversikt 

försöka bryta ner denna professionella relation i mindre beståndsdelar och söka efter de 

komponenter som påverkar dess styrka och vitalitet. Relationer rymmer alltid en ömsesidig 

dimension och påverkas av olika yttre omständigheter. Men vi kommer främst försöka 

beskriva och analysera vad hos den enskilda socialarbetaren som påverkar denna relation. När 

vi gav oss ut på denna resa insåg vi föga att denna uppgift i sig självt hade kunnat vara 

tillräcklig för minst ett dussintal avhandlingar och studier, i bemärkelsen att det är ett 

omfattande, komplext och till viss del tvetydigt forskningsområde. Vi tog oss dessutom an 

denna uppgift genom att inkludera fenomenet mindfulness. 

 

Tack Inger, för din kreativa och inspirerande handledning! 

 

/ Henrik och Jens 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
Vi som författat detta arbete är både socionomstudenter och arbetar som socialarbetare på 

fritiden, vilket betyder att vi ständigt närmar oss det sociala arbetet på olika nivåer och från 

olika perspektiv. Varje ny erfarenhet och lärdom vi erhållit har inneburit en ökad insikt om 

den komplexitet och diversifiering som vi uppfattar präglar det sociala arbetet. Sohlberg 

(2006) beskriver det sociala arbetet som en mötesplats där flera olika vetenskaper möts och 

samverkar. Till exempel ställer Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), som reglerar stora delar av 

det sociala arbetet, stora krav på socialarbetarens juridiska kunskaper då den är en 

förhållandevis öppen och odetaljerad lagstiftning. Lagen betonar bland annat socialarbetarens 

lojalitet gentemot sina klienter och ger ofta den enskilda socialarbetaren både ett 

handlingsutrymme och ett ansvar att i stor utsträckning utforma sitt arbete efter bästa 

förmåga. Samtidigt begränsas den enskilda socialarbetarens handlingsutrymme av 

samhälleliga och organisatoriska förväntningar, som ofta är befästa med krav på effektivitet 

med knappa resurser. Socialarbetaren förväntas under dessa omständigheter ta beslut som för 

klienten kan vara livsavgörande eller som åtminstone får betydande konsekvenser för deras 

livssituation. Det kan bli en komplicerad balansgång mellan lojalitet till organisationen och 

lojaliteten till klienten. Socialarbetarens relation till klienten kan kompliceras ytterligare av de 

inslag av tvång eller krav på motprestation som det sociala arbetet rymmer. Vår uppfattning är 

att ovan nämnda faktorer är en del av förklaringen till varför socialt arbete enligt Evans et al. 

(2006) är ett arbetsfält med höga nivåer av stress och känslomässig utmattning. 

I vårt sökande efter någon slags teoretisk ”mittpunkt” i det sociala arbetet har vi ofta 

hamnat i en diskussion om relationen mellan socialarbetaren och dennes klienter. Stefan 

Morén (1996), forskare i socialt arbete, beskriver en grundsyn på socialt arbete där han 

konstaterar att en nödvändig förutsättning för att möta klienten där denne befinner sig är att 

upprätta en god relation. Vi uppfattar likt Morén relationen som väsentlig och ständigt 

närvarande i praktiskt socialt arbete, och därmed relevant att diskutera och studera mer 

utförligt än vad vi upplever är fallet idag. Vi vill förtydliga att vi därmed inte förringar andra 

faktorer eller strukturers betydelse för det sociala arbetets effektivitet. Allt från ett 

socialkontors miljö till subtila maktförhållanden påverkar såklart det sociala arbetet. Vi ser 

snarare på relationen som en central och avgörande faktor, som i växelverkan med andra 

omständigheter, är kapabel att skapa förändring.  



	   	   	  2	  

Vi delar också Moréns syn på relationen som en grundläggande förutsättning för att vi med 

större framgång ska förstå andra och kunna lära oss nya saker i samspel med varandra och 

därmed främja en positiv förändring. Vi menar då inte uteslutande förändring hos den person 

som vi ofta har betalt för att hjälpa, utan även för att möjliggöra en förändring hos oss själva – 

ett ömsesidigt lärande. Vi tror att en förändring hos oss socialarbetare ibland är en viktig 

förutsättning för att en förändring ska möjliggöras för klienten. En förändring hos 

socialarbetaren kan till exempel innebära ett mindre moraliserande bemötande av en person, 

eller en förändrad syn på vikten av att en människa, med stora svårigheter, tränar på någon 

normaliserande och vardaglig syssla med återkommande misslyckanden som resultat. En 

berättigad fråga är om relationen verkligen är så viktig i socialt arbete som vi och vissa 

forskare beskriver. Är relationen verkligen det centrala i allt socialt arbete? Det råder 

säkerligen delade meningar kring detta, och rimligtvis varierar relationens betydelse beroende 

på kontext.  Vi tror dock att respektfulla, nära relationer är en grundläggande förutsättning, 

oavsett kontext, för vårt välmående men även för att omskapa oss själv, våra fördomar och 

perspektiv.  

Hill (2005) menar att relationen alltid setts som central i det praktiska sociala arbetet men 

att det gjorts få försök, inom det sociala arbetet som forskningsområde, att precisera vilka 

faktorer som utgör en god relations centrala innehåll (Hill, 2005). Denna ambition har 

däremot psykoterapiforskning haft, vilket bland annat resulterat i flera teorier och omfattande 

forskning om vilka komponenter som är av betydelse för den terapeutiska relationens1 

kvalité. Intresset för den terapeutiska relationen har sitt ursprung i teorier som med betydande 

vetenskapligt stöd hävdar att det finns gemensamma faktorer1 i psykoterapi, som utöver de 

specifika faktorerna (de terapeutiska teknikerna), har stor betydelse för terapin. Enligt Denhov 

(2007) är forskningen inte helt överens om vilka de gemensamma faktorerna är, hur de ska 

definieras eller vilken roll och betydelse de ska tillskrivas. Men tydligt är att den 

gemensamma faktor som det ägnats mest intresse åt, och som generellt anses ha störst 

betydelse i psykoterapi, är arbetsalliansen (Denhov, 2007; Drisko, 2004; Hick, 2008; Hill, 

2005; Johansson, 2006). Edward Bordin, ansedd som en av de mest betydelsefulla 

teoretikerna och forskarna på området, menar att fenomenet arbetsallians och dess betydelse 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Terapeutisk relation, arbetsallians, terapeutiskt band, hjälpande relation, hjälpande allians, terapeutisk allians 
förekommer ofta synonymt i litteraturen (Denhov, 2007). Vi kommer fortsättningsvis att använda oss av 
begreppen terapeutisk allians alternativt arbetsallians för att beskriva den professionella relationen mellan klient 
och terapeut i psykoterapi. Olika forskare har föreslagit delvis olika gemensamma faktorer, till exempel ett 
läkande sammanhang, känsloutlevelse, bekräftelse, uppbyggande av självkänsla och reflektion, en motiverad och 
hoppfull patient, en terapeut som erbjuder en varm och respektfull kontakt, (a.a). Den terapeutiska alliansen 
beskrivs utförligare i kapitel 2.	  
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inte är isolerad till psykoterapi, utan att det är något allmängiltigt för alla sammanhang där en 

person uppsöker en annan person för stöd och vägledning i hopp om förändring (Denhov, 

2007). Drisko (2004) anser att teorier och forskning om arbetsalliansen är av intresse även för 

det mellanmänskliga arbete som socialt arbete innebär. Vi ansluter oss till Bordin och Driskos 

uppfattningar om att teorier och forskning om den terapeutiska relationen är relevant även i 

socialt arbete och har därför inkluderat dem i vår teoretiska referensram. Enligt	  dessa	  teorier	  

är	   bland	   annat	   terapeutens	   omtanke,	   värme,	   empati,	   acceptans,	   intresse	   och	   närvaro	  

viktiga	   för	  att	   skapa	  en	  konstruktiv	   relation	   till	  klienten	   (Denhov,	  2007;	  Drisko,	  2004;	  

Hill,	  2005;	  Horvath,	  Del	  Re,	  Flückiger	  &	  Symonds	  2011).	  Dessutom	  nämns	  självreflektion	  

som	  en	   viktig	   faktor	   då	   terapeutens	   förmåga	   att	   upptäcka	   egna	   känslor	   och	   tankar	   är	  

väsentliga	   för	   att	   denne	   inte	   ska	   agera	   i	   affekt	   gentemot	   klienten	   då	   detta	   kan	   vara	  

negativt	   för	  relationen	  och	   för	  klienten	  (Johansson,	  2006;	  Horvath	  et	  al.,	  2011).	  Stefan	  

Morén	   nämner	   i	   sin	   teori	   om	   relationer	   i	   socialt	   arbete	   respektfullhet,	   närhet,	   icke-‐

moraliserande	   och	   ömsesidighet	   som	   grundläggande	   faktorer	   för	   att	   en	   bra	   relation	  

mellan	   klient	   och	   socialarbetare	   ska	   kunna	   skapas.	  Mot	   bakgrund	   av	   denna	   forskning	  

och	   dessa	   tankar	   om	   professionella	   relationer	   är	   det	   kanske	   ingen	   överraskning	   att	  

mindfulness	  ofta	  omnämns	  med	  positiva	  ordalag	  i	  samband	  med	  relationer.	   

	  

1.1.1 Mindfulness  
Mindfulness tycks kunna bidra till ett mer empatiskt, accepterande och icke-dömande 

förhållningssätt (Brown, Ryan, & Creswell, 2007; Davis & Hayes, 2011; Hick, 2008; Kabat-

Zinn, 2005) vilket i sin tur ter sig som grundläggande komponenter för positiva relationer. 

Forskningen på området är tämligen ny men det finns exempel på olika mindfulnessbaserade 

insatser som anses effektiva för bland annat relationer mellan föräldrar och barn (Dumas, 

2005) eller som en typ av terapi för romantiska par (Barker, 2010; Carson, Carson, Gil & 

Baucom, 2006; Pruitt & McCollum, 2010). Steven Hick (2009) som är professor i socialt 

arbete ser likt Morén relationen mellan klient och socialarbetare som central. Han betraktar 

mindfulness som ett ännu relativt outforskat fenomen med stor potential att bli en tillgång i 

det sociala arbetet (Hick, 2009). Han argumenterar för detta med utgångspunkt i de positiva 

effekter mindfulness visar i studier från andra forskningsfält.  

Mindfulness, som är ett mer än två tusen år gammalt buddistiskt fenomen, har i nutid blivit 

allt mer vanligt förekommande i den västerländska kulturen (Black, 2011). Medveten närvaro 

eller sinnesnärvaro, som det ofta kallas på svenska, återkommer i allt från 
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kvällstidningsbilagor och självhjälpsböcker till ledarskapsutbildningar och inom de flesta 

människovårdande yrken. Förutom ökad acceptans tycks mindfulness kunna bidra till en ökad 

förmåga att stanna upp i nuet, iaktta det som sker och med en medveten intention förhålla sig 

till det som sker (Turner, 2009). Våra inledande litteratursökningar visar att denna ökande 

närvaro av fenomenet mindfulness även gäller den vetenskapliga produktionen. Forskningen 

visar bland annat evidens för att mindfulness positivt påverkar stress, ångest, depressioner och 

vissa områden i hjärnan som reglerar uppmärksamhet, medvetenhet och emotioner (Greeson, 

2009). Mindfulness finns idag etablerat inom en rad yrkesområden, bland annat inom 

sjukvården och psykoterapin, och även inom socialt arbete. Inom dessa yrkesområden 

används till exempel olika mindfulnessbaserade metoder för att påverka olika kliniska och 

icke kliniska tillstånd, som till exempel depressioner och olika beroendetillstånd (Hick, 2009). 

Vi har båda egna erfarenheter av meditation och mindfulness. Det handlar till stor del om 

egna initiativ, ofta i form av sporadiska meditationer i hemmamiljö, även om en av författarna 

deltagit i en introduktionskurs i buddistisk meditation. Våra erfarenheter av meditation och 

mindfulness är övervägande positiva även om vi inte på något vetenskapligt sätt utvärderat 

dess påverkan på våra liv. Däremot ökar dessa erfarenheter vår nyfikenhet inför mindfulness. 

Våra inledande litteratursökningar visade till exempel att det finns begränsat med forskning 

som fokuserar på hur mindfulness kan påverka socialarbetaren och denne i relationen med 

klienten. Detta vetenskapliga tomrum väckte ytterligare vår nyfikenhet. Vi formulerade 

därefter vårt syfte med ambitionen att ta reda på om mindfulness för med sig några effekter på 

mellanmänskliga relationer, och om och hur det i så fall kan hjälpa socialarbetare i det 

komplicerade arbete de utför tillsammans med klienter. Kan socialarbetarens mindfulness2, 

enligt forskningen, ha någon betydelse för relationen med klienten, och i så fall vilken?  

 

 

 
 
 

 
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Med	  socialarbetarens	  mindfulness	  avser	  vi	  ett	  särskilt	  tillstånd,	  förhållningssätt	  eller	  en	  egenskap	  som	  
socialarbetaren	  kan	  vara	  i,	  utveckla	  eller	  har	  förmågan	  att	  uppnå.	  Fenomenet	  mindfulness	  beskrivs	  i	  
kapitel	  4.	  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att utifrån teorier om socialt arbete och arbetsalliansen analysera 

befintlig forskning för att skapa en större förståelse för vilken betydelse socialarbetarens 

mindfulness möjligen kan ha för relationen med klienten.  

 

Frågeställningar: 

- Vad är mindfulness? 

- Hur kan mindfulness enligt forskningen påverka möjligheterna att skapa och upprätthålla 

relationer? 

-Vad har mindfulness för vetenskapligt studerade effekter som är av relevans för 

klientrelationen i socialt arbete?  

 

1.3 Avgränsningar 
I vår studie har vi för avsikt att öka förståelsen av mindfulness möjliga påverkan på 

socialarbetaren därigenom relationen mellan socialarbetaren och klienten. Vi är medvetna om 

att det finns många faktorer utöver socialarbetarens personliga egenskaper och 

förhållningssätt som påverkar denna relation, självklart är klientens egna unika egenskaper, 

erfarenheter och nätverk högst relevanta för hur relationen mellan klient och socialarbetare 

kan se ut. Även den lagstiftning som reglerar arbetet eller hur den miljö arbetet bedrivs i är 

utformad har såklart betydelse. Ytterligare en viktig faktor är huruvida relationen baseras på 

frivillighet och självbestämmande för klienten eller om det finns inslag av tvång. Enligt 

Bourdieu (1982) präglas till exempel en hjälpande relation alltid av en viss maktojämlikhet. 

Andra faktorer som påverkar klientrelationen är hur beslutsprocesser, ärendestyrning och 

arbetsklimat ser ut i den organisation arbetet bedrivs i. Även om vi inte förnekar dessa 

faktorers betydelse för relationen mellan klient och socialarbetare faller de utanför studiens 

direkta syfte. Vårt syfte är inte heller att undersöka mindfulness effekter på socialarbetarens 

hälsa eller mindfulness som en insats eller metod som klienten tar del av. Vi har inte för 

avsikt att, mer än i begränsad utsträckning, presentera och diskutera vilka mer strukturella och 

övergripande konsekvenser som mindfulness möjligtvis kan få för det sociala arbetet. 
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1.4 Uppsatsens disposition 
Denna uppsats är indelad i sju olika kapitel. Det första kapitlet är inledning vilken innehåller 

bland annat en bakgrund, problemformulering och syfte. I inledningen åskådliggörs även 

relationer i kontexten socialt arbete och introducerar begreppet mindfulness. Nästa kapitel, 

teoretisk referensram, innehåller en redogörelse för vår teoretiska utgångspunkt och 

tolkningsram vilket bland annat innebär en beskrivning av arbetsalliansen och en kortare 

problematisering av begreppet empati. I kapitel 3, metod, beskriver vi hur vi gått tillväga och 

diskuterar bland annat studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Om mindfulness är 

ett kapitel där vi besvarar frågeställningen ”Vad är mindfulness?”. Vi har valt annat separera 

denna frågeställning från övriga frågeställningar som uttryckligen berör socialarbetares 

mindfulness i relationer med klienter och innehållet analyseras inte. Vi ser kapitlet som 

nödvändigt för att kunna ta oss an analysen av empirin. Kapitel 5, resultat, är en presentation 

av vår empiri där de åtta olika studierna presenteras både i text och överskådlig tabell. I 

kapitlet analys analyserar vi huvudsakliga resultat från vår empiri med hjälp av centrala 

begrepp från vår teoretiska referensram, vi preciserar även en del begrepp ytterligare, till 

exempel empati. I det avslutande kapitlet, diskussion, för vi en diskussion om vårt resultat och 

om den problematik som vi upplever finns inom detta forskningsområde. Vi för också en egen 

metoddiskussion och presenterar våra tankar om framtida forskning.  
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2. Teoretisk referensram 
Teori i vetenskapliga sammanhang kan beskrivas som en förklaringsmodell eller en samling 

antaganden vilka gör det möjligt att förstå och förklara det som händer inom ett visst område. 

Allt arbete i forskningssammanhang utgår ifrån någon slags teoretisk utgångspunkt (Larsson, 

2005). Till exempel sker insamlandet och den fortsatta hanteringen av den aktuella empirin 

enligt en viss förförståelse och teoretisk referensram (Larsson, 2005; Sohlberg, 2006). I detta 

kapitel redogör vi för teorier i socialt arbete och hur olika teorier beskriver relationens 

betydelse och innehåll. Vi presenterar de teorier vi valt att inkludera i vår teoretiska 

referensram som vi använder i analysen av empirin. Vi reflekterar kring och motiverar detta 

val av referensram kontinuerligt i kapitlet.  

 

2.1 Teorier om socialt arbete och relationer i socialt arbete 
För att definiera socialt arbete är det av värde att försöka peka ut det unika för just detta 

område. Det sociala arbetet är i stor utsträckning en kombination av flera olika vetenskapliga 

områden och detta är på sätt och vis det sociala arbetets signum. Det saknas en given teoretisk 

utgångspunkt, vilket gör det sociala arbetet till ett teoretiskt komplext område (Sohlberg, 

2006). Enligt Nygren (2000) har det hittills inte utvecklats en enskild teori om socialt arbete 

som lyckats fånga och beskriva det mest centrala i socialt arbete. Det finns dock ett flertal 

forskare som haft ambitionen att konstruera en teori om socialt arbete här i Sverige, bland 

annat Bengt Börjeson, Gunnar Bernler och Lisbeth Johnsson (Nygren, 2006; Börjeson, 2010). 

Enligt en av de internationellt mest kända teoribildarna inom området, Malcolm Payne 

(2008), finns det tre grundläggande synsätt på socialt arbete. Det första synsättet kallar han 

det individualistiska-reformistiska, vilket ser på socialt arbete som en välfärdstjänst som 

samhället tillhandahåller för individer med specifika behov av hjälp som de inte kan erhålla 

på annat sätt. Det reflexivt-terapeutiska synsättet kan sägas fokusera på förändring och 

progression för individen (Payne, 2008). Det tredje synsättet Payne beskriver är det 

socialistiska-kollektivistiska. Enligt detta synsätt handlar socialt arbete framför allt om att på 

ett mer strukturellt plan verka för ett mer rättvist och jämlikt samhälle, till exempel genom att 

på olika sätt ge stöd till förtryckta grupper (Payne, 2008).  

Vi har valt att använda oss av de teoretiska tankegångar i socialt arbete professor Stefan 

Morén presenterar i bland annat Förändringens Gestalt (1992) och Att utvärdera socialt 

arbete (1996). Trots att denna teori är från 1990-talet anser vi den fortfarande aktuell då den i 

förhållande till andra teorier framhåller relationen mellan klient och socialarbetare som en 
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grundförutsättning i socialt arbete på ett konkret och tydligt sätt. Detta fokus är betydelsefullt 

för oss med tanke på att vi i denna studie är intresserade av att öka förståelsen av just 

relationen i socialt arbete och hur mindfulness kan påverka denna. Vi känner också igen oss i 

Moréns betraktelse av relationen som absolut centralpunkt utan att för den skull förneka andra 

delar av det sociala arbetet.  

Stefan Moréns teori kan anses tillhöra det Payne beskriver som det reflexivt-terapeutiska 

synsättet på socialt arbete (Nygren, 2000). Ett reflexivt-terapeutiskt synsätt innebär enligt 

Payne (2008, s. 24) att det sociala arbetet ”syftar till största möjliga välfärd och välbefinnande 

för individer och grupper i samhällen genom att främja och underlätta utveckling och 

självförverkligande”. Enligt detta synsätt är relationer mellan människor är en central del för 

att förändra individers uppfattning om vår värld. Nya tankar som vi fått i en relation för vi 

sedan vidare i en annan. Den beskrivna växelverkan mellan människor är det som utgör det 

reflexiva i socialt arbete. Med hjälp av denna ömsesidiga påverkan kan vi bättre bemästra vårt 

känsloliv och vår livssituation, och när vi är i kontroll klarar vi på ett bättre sätt av att möta 

och hantera kriser och handskas med vårt underläge (Payne, 2008).  

Hill (2005) menar att oavsett om det rört sig om behandling, utredning eller planering inom 

det praktiska sociala arbetet, har det under lång tid funnits en samstämmig medvetenhet om 

relationens många gånger avgörande betydelse. Både psykologen Carl Rogers och professorn 

Helen Perlmans teorier har enligt Hill (2005) haft en stor påverkan på det praktiska sociala 

arbetets syn på klientrelationen. Rogers menar bland annat att empati, autencitet, ovillkorlig 

respekt och uppskattning är nödvändiga beståndsdelar för att skapa en terapeutisk relation. 

Perlman anser att värme, empati, accepterande, omsorg och äkthet är betydelsefulla för att få 

till stånd en konstruktiv relation med klienten. Det praktiska sociala arbetets medvetenhet om 

relationens betydelse återspeglas däremot inte i forskning om socialt arbete, utan relationen är 

där mycket begränsat studerad (Drisko, 2004; Hill, 2005). I litteratur om socialt arbete ses 

ofta klientrelationen som central medan forskning om socialt arbete sällan utforskat hur 

relationen mer specifikt påverkar arbetet eller vad som påverkar relationen (Drisko, 2004; 

Hill, 2005). Hill (2005) anser att relationen kanske har varit alltför självklar i socialt arbete 

och därav inte rönt någon större uppmärksamhet från forskningshåll. Han menar vidare att 

socialt arbete kanske har varit för upptaget med att beskriva olika insatser och ägnat begränsat 

med tid åt deras resultat. Både Drisko (2004) och Hill (2005) anger avsaknaden av adekvata 

mätinstrument som en möjlig orsak till den torftiga forskningsproduktionen om relationens 

betydelse i socialt arbete och dess viktiga komponenter. Drisko (2004), som är professor i 

socialt arbete, påpekar att kontextuella faktorer och relationer är centrala för det sociala 
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arbetets värderingar. Han anser att socialt arbete, i större utsträckning, ska använda sig av 

teorier och forskning om gemensamma faktorer och arbetsalliansen men även påverka och 

utveckla denna forskning för att bättre passa det sociala arbetets perspektiv och metoder. 

Avsaknaden av en teori som berör relationen på detaljnivå menar vi skulle försvåra och 

begränsa vår analys av mindfulness. Vår erfarenhet från socionomutbildningen och litteratur 

om socialt arbete är dessutom att teorier och forskning om arbetsalliansen brukar användas för 

att fylla detta tomrum i kunskapsområdet socialt arbete. Utöver Moréns teori använder vi oss 

således av teorier och forskning om den terapeutiska relationen för att öka våra möjligheter att 

besvara våra frågeställningar och uppnå vårt syfte. 

 

2.2 Stefan Moréns teori om socialt arbete 
Stefan Morén har under mer än 15 års tid forskat kring socialt arbete och benämner socialt 

arbete som mänskligt bistånd. I sitt teoretiska arbete beskriver han vad ett förändringsarbete 

med socialt utsatta människor innebär, både på individnivå och strukturell nivå. I sin teori 

placerar Morén det sociala arbetet inom några olika spänningsfält, till exempel Mig själv – 

Den andre. Spänningsfältet innebär att det sociala arbetet på individnivå alltid handlar om ett 

möte mellan två människor, utöver mötet mellan de två rollerna klient och socialarbetare 

(Morén, 1996). Detta möte mellan två människor medför en ömsesidighet där klienten och 

socialarbetaren speglar och påverkar varandra. Enligt Morén är just ömsesidigheten en viktig 

princip för relationen i socialt arbete. Krav och förväntningar på att klienten ska vara öppen 

för förändring förutsätter att även socialarbetaren är öppen och beredd att omvärdera sitt 

förhållningssätt.  

Morén menar också att socialt arbete rör sig mellan Distansens princip och Närhetens 

princip. Enligt distansens princip ses socialt arbete som ett problemlösningsarbete vilket 

bygger på en diagnostisk modell där klienten har ett problem som socialarbetaren ska åtgärda. 

Socialarbetaren fungerar till stor del som en administratör eller förvaltare som gör en objektiv 

utredning kring problemet och erbjuder den bäst lämpade åtgärden som finns i 

organisationens verktygslåda. Relationen mellan klient och socialarbetare får enligt denna 

princip en underordnad betydelse och präglas av distans och fasta, tydliga professionella 

roller. Enligt närhetens princip är däremot den personliga relationen mellan klient och 

socialarbetare central, och det sociala arbetet handlar om att tillsammans med klienten 

omgestalta dennes livssituation. Det sociala arbetet är enligt Morén en ömsesidig 

upptäcktsresa som klienten och socialarbetaren ger sig in i utan att egentligen veta var man 
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ska. Socialarbetarens uppgift handlar i första hand om att erbjuda medmänsklighet och en 

trygg närvaro för klienten, i den ångest och oro en omgestaltande process ofta medför. Målet 

med socialt arbete är att klienten genom en nära, bärkraftig och personlig relation med 

socialarbetaren ska (åter-) upptäcka sin livssituation med avseende på problem och alternativa 

möjligheter. Enligt Morén innebär en nära, personlig relation ett sätt att hantera och minska 

det ojämlika maktförhållande som råder mellan klient och socialarbetare. Närheten är också 

ett skydd mot utbrändhet hos socialarbetaren eftersom detta enligt Morén bland annat kan ses 

som en följd av att socialarbetare ofta får ta beslut som har avgörande betydelse för utsatta 

människor, utan att egentligen känna individen i fråga (Morén, 1992; Morén, 1996). 

Enligt Moréns teoretiska resonemang utgör nära relationer en grundbult i socialt arbete. 

Han förnekar inte att socialt arbete i vissa fall handlar om administration och handläggning, 

till exempel vid ekonomiskt bistånd. Att anpassa ett visst ärende till mest lämpliga synsätt är 

en komplicerad balansgång och är i sig en del av det sociala arbetets komplexa verklighet. 

Relationen är dock alltid ett grundläggande villkor och bör komma i första hand, trots det 

sociala arbetets varierande kontext då det rör sig mellan ytterligheter som terapeutiskt arbete 

och ren handläggning. En personlig och nära relation är alltid nödvändig för att över huvud 

taget kunna avgöra vilken situation och eventuell problematik klienten befinner sig i. Fokus 

på relationen kan således inte begränsas till de ärenden där det handlar om omgestaltande 

arbete. (Morén, 1992; Morén, 1996). 

Utöver ömsesidighet och närhet pekar Morén ut två ytterligare viktiga principer för goda 

relationer i socialt arbete, respektfullhet och icke-moraliserande. Enligt Morén krävs en 

vaksamhet inför det som ofta uppfattas som självklarheter för att upprätthålla respektfullheten 

gentemot klienten. Alla människor är lika mycket värda och deras uppfattning av verkligheten 

ska respekteras utifrån detta värde. Att se socialt arbete enligt distansens princip innebär att 

socialarbetare objektivt ska bedöma vad klientens problem är och hur denne bör förändras för 

att problemet ska försvinna. Det kan i någon mån beskrivas som ett moraliserande 

förhållningssätt. Att istället närma sig det sociala arbetet enligt närhetens princip är ett tydligt, 

och enligt Morén, önskvärt avsteg från detta moraliserande (Morén, 1996). 

  

2.3 Arbetsalliansen 
Forskning har i många studier visat att psykoterapi åstadkommer en positiv förändring hos 

klienten, men även att det finns få signifikanta skillnader mellan olika typer av psykoterapier 

(Denhov, 2007; Drisko, 2004). Resultat från bland annat metaanalyser har visat att olika 
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terapiformer har fler likheter än olikheter, att ingen ”vinner”. Detta brukar inom vetenskapliga 

kretsar kallas the dodo bird verdict (baserat på en fågel i sagan Alice i underlandet som efter 

en tävling utbrister: alla vinner! alla får pris!) och har resulterat i sökandet efter generella 

gemensamma faktorer i olika terapeutiska inriktningar (a.a.). Det finns delvis olika 

förklaringar till vad det är som är verksamt i terapin, det vill säga, vilka faktorer som påverkar 

resultatet om det inte uteslutande är de terapeutiska teknikerna. Den förklaring som 

vetenskapssamhället bedrivit mest forskning kring är den som menar att det finns 

gemensamma generella faktorer (common factors) i alla psykoterapimetoder (a.a.).  

Enligt teorier om de gemensamma faktorerna är det inte bara de specifika terapeutiska 

teknikerna som är de aktiva ingredienserna i psykoterapi, utan även ytterligare komponenter 

påverkar terapins resultat (Denhov, 2007; Drisko, 2004). I drygt 60 år har det bedrivits 

forskning för att försöka ta reda på vilka dessa gemensamma faktorer är och hur stor påverkan 

de har på resultat i psykoterapi. Att de gemensamma faktorerna är av större betydelse för en 

positiv förändring än den valda terapimetoden har föreslagits i flera olika metaanalyser (Hill, 

2005). Men de vetenskapliga studierna har inte unisont lyckats fastslå hur stor påverkan som 

kan tillskrivas de gemensamma faktorerna. Det finns vetenskapliga studier som har föreslagit 

att 70 procent av resultatet av psykoterapi kan hänföras till de gemensamma faktorerna och 22 

procent till de specifika teknikerna, men det finns andra forskare som tillskriver 33 procent till 

de gemensamma faktorerna och 67 procent till de specifika terapeutiska teknikerna (Denhov, 

2007). Ett skäl till de skilda resultaten och som försvårat jämförelser mellan studier är att 

olika forskare har konceptualiserat, definierat och operationaliserat de gemensamma 

faktorerna delvis olika (Denhov, 2007; Drisko, 2004). Drisko (2004) menar att resultaten i 

forskningen om de gemensamma faktorerna stödjer den syn på världen som socialt arbete haft 

under lång tid.  

De gemensamma faktorer som rönt mest intresse från vetenskapligt håll är till exempel 

patientens aktiva deltagande, empati, terapeutens äkta intresse och närvaro, patientens 

förtroende för terapeuten, den ömsesidiga respekten och sympatin mellan parterna. 

Gemensamt för dessa faktorer är att de alla har en direkt påverkan på relationen mellan klient 

och terapeut och att de utgör grunden till begreppet den terapeutiska alliansen. (Denhov, 

2007; Hill, 2005). I litteraturen anges vanligen den terapeutiska alliansen som en gemensam 

faktor, och som den gemensamma faktor som har störst betydelse för psykoterapin (Drisko, 

2004). Även om det saknas en samstämmig definition av begreppet är betoningen av 

samarbete och de känslomässiga banden i relationen mellan klient och terapeut något som 

återfinns i samtliga definitioner av begreppet (Drisko, 2004; Hill, 2005; Johansson, 2006). 
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Forskning med olika operationaliseringar av begreppet har funnit ett signifikant samband 

mellan de känslomässiga banden och utfallet av behandling, med andra ord när alliansen 

mellan klient och terapeut är positiv finns det starka skäl att tro att även resultatet av 

behandlingen kommer vara positivt (Drisko, 2004; Hill, 2005; Johansson, 2006).  

Sigmund Freud var den som först presenterade funderingar kring den terapeutiska alliansen 

(Hill, 2005). I sina tidiga verk framhöll Freud att det bör skapas en ”analytisk pakt” mellan 

patient och analytiker som har sin grund i patientens bidrag av fria associationer och 

analytikerns kliniska kunskaper och empatiska förståelse (Hill, 2005). Freuds tankegångar 

utvecklades inom psykoanalysen och det resulterade i att det formulerades en psykoanalytisk 

teori om den terapeutiska alliansen (a.a.). Hill menar att detta var den första gången som den 

ömsesidiga påverkan mellan klient och terapeut blev uppmärksammad. Hill (2005) anser att 

man inom dagens psykodynamiska teoribildningar verkar vara överens om att den 

terapeutiska alliansen är en viktig beståndsdel av behandlingen och att den är ett samspel 

mellan klienten och terapeuten och består av både omedvetna och medvetna processer. Under 

en längre tid var teorier om den terapeutiska alliansen en psykodynamisk angelägenhet. 

Numer är flera terapiinriktningar intresserade av alliansforskning, men det är även en av 

anledningarna till att begreppet kan te sig lite spretigt eftersom de olika inriktningarna betonar 

lite olika aspekter av fenomenet (a.a.). Till exempel betonar de humanistiskt orienterade 

terapierna (till exempel gestaltterapi, existentiell terapi samt klientcentrerad terapi) relationen 

mellan klient och terapeut som den avgörande komponenten för ett gynnsamt utfall av 

terapin, medan till exempel kognitiv beteendeterapi ansett att den terapeutiska relationen 

enbart måste etablerats för att möjliggöra användning av de terapeutiska teknikerna (a.a.). 

Johansson (2006) menar att en starkt bidragande orsak till ett ökat intresse för den 

terapeutiska alliansen från andra teoretiska inriktningar utgjordes av Edward Bordins arbete 

som publicerades 1979. Bordin använde benämningen arbetsallians och förändrade begreppet 

genom att göra det mer generellt och försökte därmed göra det mätbart inom all terapi. Hans 

arbete är grundläggande för dagens utformning av begreppet (Johansson, 2006). Bordin 

menade att alliansen bestod av tre komponenter som samverkar, mål, uppgifter, och 

relationellt band. Mål är vad klienten önskar uppnå med terapin, och är något som diskuteras 

fram tillsammans med terapeuten. Uppgifter innefattar att klient och terapeut tillsammans 

kommer överens om vad som ska utföras för att målen ska kunna uppnås. Relationellt band 

handlar om den mellanmänskliga relationen och ska bygga på acceptans, ömsesidig tillit och 

förtroende (Hill, 2005). Bordins teori underströk terapeutens ansvar för att få till stånd ett 

dynamiskt samarbete mellan terapeut och klient. Han betonade att en allians förändras över 
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tid men inte alltid till det bättre och att det är terapeutens skyldighet att försöka förbättra den 

(Johansson, 2006). Samtidigt bidrog han med att förändra synen på alliansen genom att 

förflytta fokus från att studera enbart vad parterna bidrar med och istället lyfta fram den 

ömsesidiga aspekten av alliansen.  

Sedan 1950-talet har forskare hävdat att det är av avgörande betydelse att terapeuten 

uttrycker och förmedlar omtanke, värme, empati och acceptans för att möjliggöra en positiv 

förändring (Drisko, 2004). Empati är ett till synes återkommande och centralt fenomen i 

forskning om arbetsalliansen och få forskare bestrider empatins värde (Walsh, 2008). Daniel 

Batson har bedrivit omfattande forskning om just empati och beskriver det som ett 

månghövdat fenomen. Han har funnit åtminstone åtta olika koncept av empati beskrivna i 

litteraturen och de är:  
 
1) Knowing Another Person’s Internal State, Including His or Her Thoughts and Feelings  
2) Adopting the Posture or Matching the Neural Responses of an Observed Other  
3) Coming to Feel as Another Person Feels 4) Intuiting or Projecting Oneself into Another’s 
Situation 5) Imagining How Another Is Thinking and Feeling 6) Imagining How One Would 
Think and Feel in the Other’s Place 7) Feeling Distress at Witnessing Another Person’s 
Suffering 8) Feeling for Another Person Who Is Suffering (Batson, 2009, s 8)  
 

Batson anser att de åtta olika koncepten beskriver den komplexitet som empati inbegriper och 

ser denna likhet med andra psykologiska begrepp. 

Horvath et al. (2011) menar att om en klient uttrycker kritik eller har en fientlig inställning 

är det viktigt att terapeuten inte intar en försvarsposition och låter sig styras av affekter vilket 

försämrar möjligheten för en god allians. Känslan av samarbete och terapeutens (och 

klientens) förmåga till självreflektion är ytterligare faktorer som lyfts fram som viktiga för 

alliansens kvalité (Johansson, 2006). Enligt Lambert och Ogles (2004) är framgångsrika 

terapeuter mer förstående, accepterande, empatiska, varma och stödjande. De har även funnit 

att terapeuter som utvecklar bra relationer med sina klienter mer sällan utvecklar negativa 

beteenden till exempel att anklaga, ignorera, försumma, avvisa eller försöka pressa klienten 

till att acceptera en intervention som klienten visar att den inte vill delta i. Det är tydligt att 

det finns en stor mängd forskning som stödjer teorin om att det är viktigt hur en terapeut är 

och beter sig gentemot klienten, men ännu finns det inte någon klar bild av hur terapeuten ska 

kunna utveckla denna förmåga (Johansson, 2006). 
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2.4 Sammanfattning teoretisk referensram 
Utifrån Paynes synsätt på socialt arbete kan Moréns teori inte direkt anses heltäckande, då den 

till exempel inte direkt berör det sociala arbetet på en mer strukturell och politisk nivå. Vi är 

medvetna om denna brist på helhetssyn men uppfattar det inte som ett problem, då studiens 

syfte endast berör det sociala arbetet på en individuell nivå. En annan tänkbar kritik mot 

Moréns teori kan anses vara att den visserligen nämner men inte hanterar de inslag av tvång 

som förekommer i socialt arbete, liksom att teorin inte belyser det sociala arbete som sker på 

frivillig basis. Denna brist har dock ingen avgörande betydelse för vår analys, eftersom vi 

anser att faktorer hos socialarbetaren påverkar relationen oavsett kontext. Vi anser trots 

eventuella ”blinda fläckar” att Moréns breda och för kunskapsområdet allmängiltiga teori är 

väl användbar för att studera den betydelse mindfulness kan ha för socialarbetare i 

klientarbetet. Även om teorin inte i detalj beskriver faktorer i relationer anser vi att begreppen 

närhet, ömsesidighet, icke-moraliserande och respektfullhet är användbara för att analysera 

empirin (Morén, 1992; Morén, 1996).  

Anledningen till att vi använder forskning om den terapeutiska relationen i vår teoretiska 

referensram beror delvis på att forskningen om klientrelationen i socialt arbete är begränsad. I 

vetenskaplig litteratur om socialt arbete har alltid relationen mellan klient och socialarbetare 

beskrivits som central. Däremot har relationens specifika innehåll och hur den påverkar 

arbetet sällan studerats (Hill, 2005). Trots att denna del av vår teoretiska referensram främst 

rör psykoterapi och inte socialt arbete anser vi att teorier och forskning om arbetsalliansen och 

dess centrala begrepp är relevant för denna studie. En av de mest välkända forskarna inom 

alliansforskningen, Edward Bordin, menar att en arbetsallians kan uppstå i många kontexter 

där en person söker sig till en annan person för att denne vill ha förändring, även utanför 

ramen för psykoterapi (Denhov, 2007). En stor andel av det arbete socialarbetare utför 

innehåller även inslag av psykoterapi (Drisko, 2004). Enligt en rapport som publicerats av 

NASW3, tillhandahåller till exempel socialarbetare i USA fler insatser på området mental 

hälsa än vad alla övriga professioner gör sammantaget (Drisko, 2004).  

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 NASW - The National Association of Social Workers (NASW) är verksam i USA och är världens största 
medlemsorganisation för professionella socialarbetare med 145000 medlemmar (Om NASW, 2011). 
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3. Metod 
I detta kapitel redogör vi för vårt val av metod, vår urvalsprocess och hanterandet av data. Sist 

i kapitlet finns en reflektion kring validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Vår sökprocess 

illustreras i tabellformat i bilaga 1 och de sökta databaserna i bilaga 2. Vår urvalsprocess 

beskrivs och illustreras i figur 1.  

 

3.1 Vetenskapsfilosofisk utgångspunkt 
Den metod vi använder för att söka svar på våra frågeställningar och därmed vårt syfte är en 

kunskapsöversikt. Enligt Bildtgård och Tielman-Lindberg (2008) betraktas 

forskningsresultatet i en positivistisk litteraturöversikt som oberoende av forskaren. En 

positivistisk litteraturstudie för tankarna till en systematisk översikt där det genom enhetliga 

utfallsmått och forskningsfrågor är möjligt att kvantifiera och på så vis jämföra den 

sammanlagda empirin. Enligt Larsson (2005) är det tveksamt om forskare någonsin kan 

uppfatta verkligheten objektivt, utan påverkan av sin egen teoretiska referensram. Vi delar 

denna syn på forskningsprocessen och betraktar oss således som en del av den icke-

positivistiska skolan. Vår ambition är att öka förståelsen för vad mindfulness kan ha för 

betydelse för socialarbetaren i relationen med klienten, snarare än att utvärdera och ge en 

komplett bild av befintlig kunskap.  

 

3.2 Narrativ kunskapsöversikt  
Inom socialt arbete är mindfulness ett förhållandevis nytt och omtalat område, särskilt inom 

forskningsfältet. Det används av socialarbetare på olika sätt inom praktisk verksamhet, trots 

att vi tycker att det verkar vara ett relativt outforskat område. Vårt syfte är därför att genom en 

granskning av befintlig forskning öka förståelsen för vad mindfulness kan ha för betydelse för 

socialarbetaren i relationen med klienten. Avsikten med kunskapsöversikter är enligt 

Backman (2008) att ge en sammanfattande överblick över kunskapsläget. Enligt Fink (2010) 

är till exempel kunskapsöversikten en metod vars syfte är att kartlägga, utvärdera och 

analysera befintlig kunskap inom ett visst område. Utifrån detta anser vi att metoden passar 

vår studie väldigt bra. 

Den mest omfattande och vetenskapligt accepterade typen av översikter är enligt Shadish, 

Cook och Campbell (2002) de systematiska översikterna. Dessa grundar sig på all relevant 

forskningslitteratur, rör en och samma forskningsfråga och har alla jämförbara utfallsmått 
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(a.a.). Med tanke på den stora spridning som råder inom vår empiri, både avseende 

forskningsfokus, urval och utfallsmått, är denna metod knappast rimlig för oss. Vår studie är 

snarare att betrakta som en narrativ kunskapsöversikt. I en narrativ kunskapsöversikt ligger 

fokus på att beskriva den insamlade empirin och resonera kring denna (Bergmark, 2005). Vi 

höjer även ambitionsnivån genom att relatera resultaten till vår teoretiska referensram. 

 

3.3 Inklusions- och exklusionskriterier 
Enligt Bildtgård och Tielman-Lindberg (2008) är det viktigt att empirin i en kunskapsöversikt 

är relevant utifrån syftet. Utifrån våra inledande sökningar och läsning av litteratur framgick 

att det finns ett mycket begränsat antal studier som fokuserar på mindfulness och relationer i 

socialt arbete. En lösning vid en dylik situation är att höja abstraktionsnivån (a.a.). Vi kom till 

slut fram till följande inklusions- och exklusionskriterier för att nå vårt syfte: 

 

Empirin utgörs av studier 

1. som är primärstudier.  

2. som är publicerade på engelska eller ett skandinaviskt språk. 

3. som utgör ett underlag för att öka vår förståelse för vad socialarbetarens mindfulness 

kan ha för betydelse i relationen med klienten. 

4. som är gjord på vuxna kvinnor och män. 

5. som är avhandlingar eller kollegialt granskade artiklar i vetenskapliga publikationer 

(peer-reviewed).  

6. som inte studerar mindfulness som en intervention eller åtgärd för ett beskrivet 

sjukdomstillstånd eller befintligt problem. Vi exkluderar även studier som fokuserar 

på grupper till exempel familjer eller par där mindfulness ges till fler än en person i 

inbördes relationer.  

7. som går att få tag på kostnadsfritt och inom en rimlig tidsram. 

 

De studier vi använder oss av är primärstudier vilket betyder att empirin kommer direkt från 

forskning gjord på individer. Vi har alltså uteslutit olika typer av översikter d.v.s. 

sekundärstudier. Däremot har vi använt oss av översikter som en källa till studier vi eventuellt 

missat i våra systematiska sökningar. Utifrån våra språkliga resurser är engelska och 

skandinaviska språk en rimlig avgränsning. I vår urvalsprocess har vi inte satt upp någon 

avgränsande definition av mindfulness. Vi har dessutom använt oss av viss forskning gjord 
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kring mindfulness och dess påverkan på romantiska relationer och mindfulness i en 

psykoterapeutisk kontext. Det vore, med tanke på hur få studier som finns på 

forskningsområdet, alltför snävt att enbart använda empiri kring mindfulness och relationer 

inom socialt arbete. Den begränsade mängden forskning på området föranledde även att vi 

inkluderade en stor mängd databaser i våra sökningar.  I vårt urval har vi också varit öppna 

för olika typer av studier, både kvantitativa och kvalitativa, som kan öka vår förståelse för 

vad socialarbetarens mindfulness kan ha för betydelse i relationen med klienten. Av samma 

anledning har vi inte exkluderat någon studie på grund av publikationsår. Det finns såklart 

någon slags gräns för hur långt vi behöver höja abstraktionsnivån. Det innebär till exempel att 

vi exkluderar forskning som visar på generella positiva hälsoeffekter av mindfulness, som vi i 

förlängningen uppfattar som gynnsamma för relationer, då vi bedömt att det finns relevant 

forskning som på ett mer direkt sätt rörde relationer. Utifrån denna studies syfte är det inte 

relevant att inkludera forskning gjord på barn, eller att exkludera genom könstillhörighet. Vi 

har valt att använda oss av studier där respondenterna är vuxna individer. På grund av att 

kvalitén på en översikt är beroende av kvalitén på den analyserade empirin väljer vi att 

använda oss av avhandlingar eller kollegialt granskad forskning. Avhandlingar har inte 

samma vetenskapliga status som kollegialt granskade artiklar (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 

2006). Att vi trots detta inkluderar avhandlingar beror på den knappa forskning som finns och 

att även avhandlingar i någon mån är vetenskapligt granskade.  

Vi har exkluderat studier som fokuserar på interventioner där klienten av olika anledningar 

får ta del av mindfulness eller där fler än en part i en relation tar del av 

mindfulnessutbildning. Detta är helt enkelt alltför långt ifrån vår målgrupp för att vara 

relevant. Vi anser att det vore att höja abstraktionsnivån alltför långt och frångå vårt syfte. 

Vår mycket begränsade ekonomiska budget som studenter och tidsramen gör att vi exkluderar 

studier som inte är kostnadsfria eller som tar alltför lång tid att få tillgång till. 

 

3.4 Datainsamling 
Empirin i denna studie består av tidigare forskning, vald utifrån våra inklusions- och 

exklusionskriterier. Backman (2008) delar upp litteratursökandet i tre olika kategorier: 1) 

manuell sökning 2) konsultation 3) datorbaserad sökning i bemärkelsen systematiska 

sökningar. Vi har använt oss Backmans kriterier och beskriver vår sökprocess utifrån dem.  

1) Manuella sökningar. I samråd med vår handledare, Inger Linblad, kom vi fram till vilka 

databaser som kunde vara relevanta att utföra inledande sökningar i. Vi påbörjade därefter vår 
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sökprocess med manuella sökningar i bibliotekskataloger och sökmotorerna Google.com, 

Scholar.Google.com, ProQuest och EBSCO och på hemsidan Mindfulnessexperience.org (en 

hemsida som presenterar forskning om mindfulness). Detta för att få en a) överblick över 

forskningsområdet b) hitta relevant litteratur om mindfulness c) utforma rimliga inklusions- 

och exklusionskriterier för vår empiri d) utveckla vår samling av sökord och söktermer. Vi 

skapade oss även en bättre förståelse för sökmotorerna (Proquest och EBSCO) som vi 

sedermera använde oss av vid våra systematiska sökningar. Referenslistorna i de studier vi 

fann upplevde vi var särskilt hjälpsamma för att hitta intressanta studier, öka vår förståelse för 

forskningsområdet och utveckla och förfina de systematiska datorbaserade sökningarna. 

2) Konsultation. Vi tog i ett tidigt skede av uppsatsarbetet kontakt med några experter som 

är verksamma inom forskning och utbildning inom området mindfulness. Dessa kontakter gav 

oss inga konkreta tips på intressanta studier för vår empiri. Däremot fick vi bekräftat att 

forskningen på mindfulness och hjälpande relationer är mycket begränsad vilket hjälpte oss i 

utformningen av våra inklusions- och exklusionskriterier. 

3) Datorbaserade sökningar. Utifrån våra manuella sökningar sammanställde vi ett antal 

utifrån syftet relevanta söktermer4  Med hjälp av dessa konstruerade vi en systematisk 

sökstrategi som vi applicerade i de valda databaserna EBSCO och Proquest (för en 

beskrivning av sökta databaser se bilaga 2). Innan vi bestämde oss för vilka sökmotorer vi 

skulle använda oss av, diskuterade och kontrollerade vi om det fanns ytterligare någon 

relevant databas som sökmotorerna EBSCO och Proquest inte inkluderade men vi kom fram 

till att EBSCO och Proquest innehöll de databaser som var relevanta. Vi modifierade vår 

initiala sökstrategi i takt med att vår kunskap om databaserna och ämnesområdet fördjupades 

ytterligare. I vår sökning använde vi oss av trunkeringstecken (*) för att få med olika 

böjningsformer av sökorden, och citationstecken (”social work”) för att söka på begreppen 

istället för de enskilda orden. För att korsa våra sökningar använde vi boolesk sökteknik, med 

AND och OR. I olika kombinationer sökte vi i abstract, document title och subject heading i 

Proquest och all text, title och subject terms i EBSCO. 

 

3.5 Urvalsprocessen 
Urvalsprocessen illustreras grafiskt av flödesschemat nedan i figur 1. Summor som redovisas 

i flödesschemat är i fetstil i texten nedan. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  	  Mindfulness, ”social work*", ”relation*”, ”alliance*”, "therapeutic alliance*", "therapeutic relation*", 
"working alliance*", "working relation*", "therapeutic bond*", "helping alliance", "helping relation*",  counsel* 	  
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De manuella sökningarna bedrev vi mestadels var för sig. De studier som vi fann 

intressanta presenterade vi för varandra, och diskuterade sedan oss fram till om studien skulle 

inkluderas eller exkluderas. De manuella sökningarna genererade över 65 (n=+65) studier 

som vi läste titel och abstrakt på, och majoriteten av dem (n=+57) exkluderade vi utan att 

konsultera varandra. Tre (n=3) studier läst vi i fulltext för att kunna avgöra huruvida de var 

relevanta. Slutligen återstod åtta studier (n=8) som vi skrev ut och läste i fulltext. Vi var nu 

klara med våra slutgiltiga inklusions- och exklusionskriterier och använde dessa för att 

bedöma vilka studier som skulle användas i vår empiri. Med hjälp av våra manuella sökningar 

hittade vi bland annat ett par kunskapsöversikter. I dessa studiers referenslistor fann vi de 2 

(n=2) studier som vi slutligen inkluderade i vår empiri.   

Genom systematiska datorbaserade sökningar fann vi 1825 (n=1825) studier i 

sökmotorerna Proquest (1171 st.) och EBSCO (654 ST). För en detaljerad beskrivning av 

sökprocessen, se tabeller i bilaga 1.  Vi läste sedan individuellt titel och abstrakt på de studier 

vi hittat och bedömde studiernas relevans utifrån våra inklusions- och exklusionskriterier. 

Detta kallas enligt Anttila (2008) att screena och görs med fördel av fler än en person, vilket 

varit fallet i vårt urvalsförfarande. En del studier kunde vi exkludera redan efter att vi läst 

titeln medan andra (n=9), som vi tyckte var oklara, krävde att vi läste i fulltext för att kunna 

göra en adekvat bedömning. Vi anser att den vanligaste anledningen till att vi exkluderade 

studier var att de beskrev en mindfulnessbaserad insats eller intervention där respondenterna 

antingen var patienter eller klienter med en sjukdom eller annan definierad problematik, eller 

också studerades egenvård, det vill säga hur mindfulness kunde förbättra respondenternas 

allmänna hälsotillstånd. Vi valde även bort artiklar som var rena översikter eller som i 

huvudsak förde ett teoretiskt resonemang kring mindfulness i ett, för oss, ovidkommande 

sammanhang.  

Efter att individuellt ha valt ut studier sammanförde vi våra resultat och diskuterade dem. 

Vi hade, enligt överenskommelse, tillsammans valt ut 60 studier (30+30). 19 av studierna 

visade sig vara dubbletter, det vill säga vi hade valt samma studier i 19 fall.  Ytterligare fyra 

studier inkluderades och 17 studier exkluderades efter en diskussion utifrån våra inklusions- 

och exklusionskriterier. Efter denna omfattande screening hade vi exkluderat 1802 (n=1802) 

studier och kvar återstod 23 (n=23) studier. Av dessa hade vi för avsikt att skriva ut och läsa 

samtliga i fulltext. Dessvärre fick vi endast tag på 17 (n=17) av dem. De sex (n=6) studier 

som vi inte fick tag på var alla avhandlingar och vi exkluderade dem på grund av våra 

tidsmässiga och ekonomiska resurser. Så av de 23 inkluderade studierna laddade vi ner 17 i 

form av PDF-filer och skrev ut dem.  
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Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen (n= antal studier) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter en ingående, individuell genomläsning och efterföljande gemensam diskussion gjorde vi 

ett slutgiltigt urval och kom fram till att 6 (n=6) studier skulle inkluderas i vår empiri. En av 

de 17 studierna som slutligen exkluderades, exkluderades eftersom studien var en dubblett 

med en av de två studier som vi valt till vår empiri utifrån de manuella sökningarna. Att 
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egentligen bara en studie har inkluderats via manuella sökningar tycker vi antyder att vi 

konstruerat en bred och djupgående systematisk datorbaserad sökning. Vår konsultation av 

experter gav inga resultat i form av relevant empiri. Studierna som vi inkluderat är åtta (n=8) 

till antalet. Självklart hade vi kunnat inkludera fler studier i vår empiri men enligt Olsson och 

Sörensen (2007) är 5-6 vetenskapliga artiklar ett lagom och vanligt förekommande antal i 

kunskapsöversikter. 

Att vi fått relativt många sökträffar (n=1825) vid vår systematiska sökning och att vi redan 

vid en första genomläsning av titel och abstrakt kunnat exkludera en överväldigande majoritet 

av studierna (n=1802) anser vi förklaras av våra förhållandevis frikostiga inklusionskriterier. 

Dessa generösa inklusionskriterier är en följd av att vi inte vill missa någon väsentlig studie 

och samtidigt ansåg vi oss tvungna att höja abstraktionsnivån för att kunna närma oss vårt 

syfte.   

 

3.6 Databehandling och analys 
Efter att vi samlat in empirin började vår bearbetning av resultaten. Enligt Bildtgård och 

Tielman-Lindberg (2008) är det då en god idé att sortera sitt material i någon slags tabell för 

att kunna få en överblick. Vi börjar analyskapitlet med en kort presentation av empirin. 

Därefter kommer tabell 1, som i bokstavsordning visar hur vi plockar isär studierna i 

kategorierna land, studiedesign, population, inslag av mindfulness, utfallsmått och resultat. Vi 

anser att dessa kategorier ger en god överblick över empirin. Efter det plockar vi ihop empirin 

i alternativa kategorier som vi finner relevanta. Detta, att bryta ner för att sedan plocka ihop 

det på ett alternativt sätt brukar benämnas som att syntetisera materialet (a.a.). Vi analyserar 

sedan dessa nya kategorier eller teman, utifrån vår teoretiska referensram. Då vår empiri på 

många sätt skiljer sig åt tematiserar vi något olika. Dels tematiserar vi utifrån utfallsmått 

(klientutfall) medan vi i andra delar av analysen använder huvudsakliga resultat som teman 

(acceptans och icke-dömande, uppmärksamhet och närvaro och empati). Vi avslutar sedan 

med en diskussion kring vår analys utifrån vårt syfte. 

 

3.7 Etiska överväganden 
Eftersom empirin i denna studie består av befintlig forskning förekommer ingen direkt 

kontakt med respondenter. Det medför att eventuella etiska problem inte förekommer som vid 

många andra forskningsmetoder. Däremot är det enligt Forsberg och Wengström (2008) 

viktigt att reflektera kring hur man som forskare använder sig av sin empiri, till exempel 
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noggrannhet vid redovisning av källor. Vi är också noggranna vid översättning av begrepp 

från andra språk, för att inte förvränga inkluderade studiers resultat.  

 

3.8 Validitet 
Validitet är ett begrepp som handlar om huruvida en studie undersöker det som avses 

(Forsberg & Wengström, 2008). För att uppnå en god validitet försöker vi i denna studie 

bland annat minimera risken för fel i sökprocessen. Till exempel har vi varit noggranna med 

att inklusions- och exklusionskriterier för vårt urval av empiri ska vara utformade med 

utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Att vi vid de första manuella sökningarna 

inte var helt införstådda med vilka våra inklusions- och exklusionskriterier slutligen skulle bli, 

skulle kunna påverka validiteten. Det faktum att vi hade begränsade kunskaper om 

forskningen inom det valda ämnet gjorde att de manuella sökningarna i stor utsträckning 

fungerande som hjälp för att få en överblick. Vartefter vi blev mer bildade på 

forskningsområdet skapade och förfinade vi våra inklusions- och exklusionskriterier, och 

under tiden exkluderade vi flera studier. Detta skulle kunna leda till att vissa studier felaktigt 

exkluderades vid den första screeningen. Vi tror dock att vår omfattande systematiska sökning 

och vår granskning av ett stort antal studiers referenslistor borgar för att vi inte har missat 

någon studie som skulle kunnat visa sig vara central. Kvalitén hos en kunskapsöversikt är till 

stor del beroende av kvalitén på de studier som används som empiri (Forsberg & Wengström, 

2008). Utifrån detta använder vi oss av primärstudier som är peer-reviewed, vilket vanligtvis 

anses som ett tecken på god kvalité. Ett annat kännetecken hos vår empiri är att den 

huvudsakligen fokuserar på mindfulness och relationer inom psykoterapeutiskt arbete, vilket 

inte direkt svarar an mot vårt syfte. Detta riskerar försämra våra möjligheter att nå en god 

validitet. Vi anser dock att vi genom att utförligt visa på sambandet mellan denna empiri och 

vårt syfte kan hantera denna risk, och uppnå en god validitet. 

Enligt Olsson och Sörensen (2007) är respondenternas förståelse av frågorna i en 

enkätstudie av största vikt för att nå en god validitet. Om respondenternas förståelse och 

tolkning av skattningsskalor och begrepp varierar alltför mycket riskerar validiteten i dessa 

studier att försämras. Det faktum att det i vår empiri inte finns något entydigt och allmänt 

accepterat sätt att operationalisera flera av de begrepp som vi använder, till exempel 

arbetsalliansen, mindfulness och empati riskerar att äventyra validiteten i denna studie. Det 

finns också en risk för bias i och med att vissa studier i vår empiri är gjorda enbart på 

individer som kan antas vara positivt inställda till mindfulness.  



	   	   	  23	  

 

3.9 Reliabilitet 
Reliabilitet inom forskning handlar om studiens kvalité i form av mätnoggrannhet och 

tillförlitlighet (Larsson, 2005). För att en studie ska ha hög reliabilitet bör det tydligt framgå 

hur forskaren tänkt och gått tillväga, i allt från insamlande av empiri till analys. För att 

forskning ska få hög trovärdighet ska en studie kunna reproduceras av en annan forskare som 

i sin tur ska komma fram till samma resultat. Eftersom vi som forskare i denna studie är med 

och påverkar forskningsprocessen med vår specifika referensram och förförståelse, anser vi 

inte att detta är realistiskt. För att hantera detta försöker vi tydligt och med transparens 

redogöra för hur vi gått tillväga, för vår förförståelse och våra resonemang så utförligt som 

möjligt. Detta i hopp om att läsaren på bästa sätt ska kunna bilda sig en uppfattning om hur vi 

påverkat studien.  

      

3.10 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet handlar om huruvida forskningsresultat kan generaliseras till en population 

(Backman, 2008). I brist på statistiska möjligheter till generalisering i denna studie anser vi 

att det finns möjligheter för en analytisk generalisering. En analytisk generalisering innebär 

enligt Kvale och Brinkman (2009) att forskaren genom att tydligt redovisa teoretisk 

utgångspunkt, logiska resonemang och argument, gör anspråk på att generalisera resultatet till 

en annan, liknande situation. Vi använder oss i denna studie till exempel av empiri från andra 

länder än den svenska med en annan typ av samhälle och välfärdssystem, vilket kan tänkas 

påverka möjligheterna att generalisera resultatet till en svensk kontext. Dessutom använder vi 

oss till stor del av empiri som beskriver arbetsalliansen i en psykoterapeutisk kontext, vilket i 

vissa fall skiljer sig väsentligt från de sammanhang som klienter och socialarbetare möts i, till 

exempel vid en ansökan om akut försörjningsstöd. Även detta skulle kunna tänkas begränsa 

våra möjligheter att generalisera resultatet utanför denna grupp. Vår uppfattning är dock att en 

hjälpares relation med sina klienter har fler likheter än olikheter trots de kontextuella 

skillnader som förekommer, vare sig de är juridiska, organisatoriska eller kulturella. 
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4. Om mindfulness 
En av våra frågeställningar är ”Vad är mindfulness?”. Vi har inga ambitioner att besvara 

denna frågeställning genom en analys. Däremot anser vi den relevant att besvara då en 

redogörelse av begreppet mindfulness är nödvändigt för oss för att kunna analysera vår 

empiri. Förhoppningsvis ger det även läsaren en bättre möjlighet att kunna hänga med och 

förstå vår analys och vårt resultat. Med utgångspunkt i detta innehåller kapitlet ett klargörande 

kring fenomenet mindfulness, vad gäller till exempel definitioner, operationaliseringar och 

metodutveckling. Kapitlet innehåller också en beskrivning av befintlig forskning kring 

mindfulness inom socialt arbete och några av de teoretiska resonemangen kring detta.  

 

4.1 Mindfulness 
Det anglosaxiska begreppet mindfulness kommer ursprungligen från sati som är ett ord på det 

gamla indiska och buddhistiska språket Pali. Sati betyder att ha närvaro, uppmärksamhet, och 

att minnas (Davis & Hayes, 2011). Vetenskapsvärlden började intressera sig för att studera 

klinisk användning av meditativa och kontemplativa tekniker och övningar redan på 1970-

talet (Allen, 2006). Ett decennium senare introducerade Jon Kabat-Zinn begreppet 

mindfulness i ett psykoterapeutiskt sammanhang och hans arbeten tillskrivs ofta avgörande 

betydelse för det stora vetenskapliga intresse som mindfulness rönt under senare år (Allen, 

2006). Kabat-Zinn (2005) menar att mindfulness inte är en religiös eller någon specifikt 

buddistisk företeelse, utan något allmänt tillämpligt med det övergripande målet att skapa 

större insikt om sig själv, sin omgivning och att förankra sitt medvetande och sin 

uppmärksamhet i nuet. Brown et al. (2007) anser att mindfulness har starkast anknytning till 

buddistisk psykologi men att det föreligger en konceptuell likhet mellan idéer som utvecklats 

av andra filosofiska och psykologiska traditioner. Brown et al. (2007) nämner bland annat att 

det finns likheter med antik fenomenologi, grekisk filosofi, existentialism, transcendentalism 

och humanism. Nilsonne (2004) ser på mindfulness som något som kan hjälpa oss att 

handskas med oss själva och våra liv genom att vi blir mer medvetna om nuet och även 

genom att hjälpa oss att bli mer uppmärksamma på var vi är på väg. Hick (2009) menar att 

träning av mindfulness leder till att vi i större utsträckning är i kontakt med våra liv, att vi 

bättre kan hantera svårigheter med en större harmoni och fler handlingsalternativ. 
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4.2 Definitioner  
Mindfulness är långt ifrån en entydig företeelse. Det har genom åren gjorts många försök att 

finna en gemensam definition av begreppet, men hitintills har man inte lyckats komma 

överens om en enhetlig och accepterad definition (Brown, 2007; Davis & Hayes, 2011; 

Nilsonne, 2004). Enligt Brown et al. (2007) kan dessa svårigheter till viss del bero på att 

forskningen koncentrerat sig på effekterna av mindfulnessövningar snarare än försökt förstå 

mindfulness som en alldeles egen och fristående medvetande kvalitet. Brown anser även att 

forskare med olika teoretiska utgångspunkter har definierat mindfulness utifrån deras olika 

sätt att förhålla sig till medvetandet och uppmärksamhet vilket också resulterat i problemen 

att samlas kring en definition. Hick (2008) hävdar att svårigheterna med att definiera 

mindfulness med ord beror på att fenomenet behöver upplevas för att förstås. Han anser att 

mindfulness är en erfarenhet som får delvis annorlunda konsekvenser för olika människor. 

Hick (2008) menar att mindfulness är en subjektiv upplevelse som av vissa betraktas ha 

spirituella kvalitéer medan det av andra placeras i en strängt vetenskaplig kontext. Brown et 

al. (2007) har studerat hur olika forskare definierar mindfulness och funnit att det finns många 

likheter mellan olika definitioner men även en del olikheter. Enligt honom har mindfulness 

definierats som självreglering (av till exempel sinnesstämning och beteenden), som en 

förmåga att acceptera (till exempel sina känslor och tankar), som en metakognitiv kapacitet 

(till exempel att reflektera över sina tankar och känslor) och kapaciteten att reglera, vara 

flexibel och varaktig i sin uppmärksamhet och medvetenhet. Trots olikheter mellan 

definitioner av mindfulness menar Brown et al. (2007) att det finns fler likheter än skillnader, 

som till exempel medvetenheten om beteenden, upplevelser, tankar och känslor.  

Mindfulness har använts för att hänvisa till både 1) ett psykologiskt tillstånd av medveten 

uppmärksamhet 2) ett sätt att bearbeta information på 3) ett karaktärsdrag eller personlig 

egenskap 4) ett förhållningsätt 5) och för att beskriva en praxis i form av olika tekniker för att 

träna en medveten uppmärksamhet (Davis & Hayes, 2011; Hick, 2008). Davis och Hayes 

(2011) anser att en vanlig missuppfattning av mindfulness är att det är synonymt med de olika 

metoder eller aktiviteter, vanligtvis meditation, som mindfulness kan främjas genom. 

Nilsonne (2004, s. 17) anser att mindfulness ”kan uppfattas som en psykologisk process eller 

som resultatet av en psykologisk process”. Jon Kabat-Zinn, av många ansedd som den 

ansvarige för introduktionen av begreppet mindfulness i den västerländska kulturen, 

definierar mindfulness som ett medvetet sätt att vara uppmärksam på det som händer, när det 

händer, utan att värdera det (Kabat-Zinn, 2005). Denna definition delas av Davis och Hayes 

(2011, s. 198) som sammanfattar den, enligt dem, vanligast förekommande vetenskapliga 
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definitionen av mindfulness: ”a moment-to-moment awareness of one’s experience without 

judgment”. Mindfulness kan sägas handla om att med intention vara uppmärksam på det 

nuvarande ögonblicket med en attityd som är öppen, accepterande och icke-dömande (Hick, 

2009). De här definitionerna av mindfulness innehåller det som Hick (2008) anser är 

karakteristiskt för mindfulness: 1) en intention och motivation att vilja kultivera mindfulness 

2) att vara medvetet uppmärksam på det nuvarande ögonblicket som gör att vi lever i nuet. Vi 

undviker att vara i en form av autopilot läge med tankarna någon annanstans. Att inte vara 

medvetet uppmärksam riskerar att försätta oss i ett omedvetet tillstånd som innebär ältande 

och grubblande och större risk för depressioner eller andra negativa tillstånd. Med en 

medveten uppmärksamhet förbättras möjligheterna att bli varse om kroppsliga 

varningssignaler. 3) Icke-dömande, acceptans och öppenhet är också viktiga element av 

definitionerna. Vi måste vara öppna för att acceptera, och först då kan vi vara mer deltagande 

i det som händer här och nu och verkligen förändra det (a.a.). Hick (2009) menar att inslaget 

av acceptans ofta missförstås som en passiv underkastelse men att det istället innebär till 

exempel en acceptans av det som inte går att kontrollera eller det som redan händer.    

I svensk litteratur figurerar ofta begreppet medveten närvaro som översättning till 

mindfulness (Nilsonne, 2004). Att vara medveten och närvarande är bara två av flera begrepp 

som förekommer i definitioner av mindfulness. Vi tycker därför att användandet av det 

svenska begreppet kan medföra att betydelsen av mindfulness reduceras eller framförallt 

missförstås. Vi kommer därför använda oss av det engelska ordet mindfulness istället för den 

svenska översättningen.  

 

4.3 Operationaliseringar 
Brown et al (2007) anser att operationaliseringar av mindfulness har försvårats eftersom man 

inte har enats om en universell definition av begreppet. Hick (2008) menar att det idag 

existerar nio relativt väl använda mätinstrument som alla baseras på självskattning. Åtta av 

dessa utgår främst från en definition av mindfulness som en egenskap eller karaktärsdrag, 

medan en operationalisering utgår ifrån mindfulness som ett tillstånd. Hick (2008) menar att 

de olika skalorna tenderar att mäta olika aspekter av mindfulness utifrån olika betraktelsesätt. 

Enligt Hick (2008) fokuserar till exempel det utförligt testade mätinstrumentet MAAS på att 

mäta uppmärksamhet och medvetenhet men åsidosätter andra intressanta aspekter av 

mindfulness till exempel en icke-dömande attityd, medkänsla, öppenhet till nya erfarenheter, 

insiktsfull förståelse. Den operationalisering som baseras på en syn på mindfulness som ett 



	   	   	  27	  

tillstånd som kan framkallas och upprätthållas genom reglering av uppmärksamheten, har 

främst visat reliabilitet och validitet när det gäller att mäta reglering av uppmärksamhet i 

mindfulness-baserade interventioner (Hick, 2008). Att studera interventioner är för övrigt det 

som samtliga operationaliseringar framförallt används till. På senare tid har en ny 

operationalisering av mindfulness intresserat forskare och använts i många studier - The Five 

Facet Mindfulness Questionare (Hick, 2009). Det mäter en persons tendenser att vara 

uppmärksam i det dagliga livet utifrån fem aspekter av mindfulness: 1) förmågan att iaktta 2) 

förmågan att beskriva 3) kapaciteten att agera med uppmärksamhet 4) förmågan att vara icke-

dömande av ens inre erfarenheter (till exempel tankar och känslor) 5) och kapaciteten att 

förhålla sig icke-reaktivt till ens inre erfarenheter (a.a.). 

 

4.4 Mindfulnessövningar 
Turner (2009) beskriver läran om mindfulness som en central del av buddistisk meditation. 

Hick (2009) menar att mindfulness kultiveras genom kontinuerlig träning, även om böcker 

kan vara till hjälp. Hick (2008) anser att man öka sin mindfulness på tre olika sätt; formella 

tekniker, informell praktik och med hjälp av det han benämner som icke-meditationsbaserade 

övningar. Formella tekniker beskrivs oftast som meditation och innefattar bland annat 

själviakttagelse genom koncentration på till exempel andningen, kroppsliga förnimmelser, ett 

bestämt tema eller på vad som än uppkommer i ens medvetande. Enligt Hick (2008) innebär 

en informell praktik att idéerna om mindfulness tillämpas i vardagen till exempel på 

tunnelbanan eller när man duschar. En central del av mindfulness övningar är att ha en 

intention, en intention att med fullt fokus stanna kvar i en upplevelse, aktivitet eller känsla för 

att aktivt och medvetet forma ens inre och inte överlämna det till slentrianmässiga beteenden 

och automatiska känslor och tankar (Turner, 2009). När man åker tunnelbana kan man till 

exempel vara mycket koncentrerad på hur ens kropp känns mot sättet och hur tågets rörelser 

påverkar kroppen, vilken kulör och form som olika delar i vagnen har eller vilka dofter man 

känner och hur det påverkar ens sinnen. När tankar och känslor formas som för en bort från 

syftet med resan försöker man återfå kontrollen över ens uppmärksamhet och återgå till den 

ursprungliga intentionen (Kabat-Zinn, 2005). Icke-meditationsbaserade övningar används 

enligt Hick (2008) främst i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Dialektisk 

Beteendeterapi (DBT). ACT innehåller till exempel 41 olika övningar varav 9 kan ses som 

formella eller informella meditationsövningar men övriga är utan meditativa inslag. En utav 

övningarna går ut på att skatta svåra och smärtsamma händelser i ens liv, en annan övning 
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åskådliggör hur svårt det är för oss att förtrycka våra tankar.  

 

4.5 Metodutveckling 
Det är framförallt den psykologiska forskningen som har intresserat sig för mindfulness men 

intresset har på senare tid även spridit sig till andra områden. Det utvecklas ständigt nya 

träningsprogram, behandlingsmetoder och terapier som bygger på mindfulness eller där 

mindfulness spelar en central roll. Några av de vanligast förekommande och mest studerade är 

Mindfulness Baserad Stress Reduktion (MBSR), Mindfulness Baserad Kognitiv Terapi 

(MBCT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Dialektisk Beteendeterapi (DBT) 

(Greeson, 2009). Ett flertal studier av dessa interventioner har visat att till exempel MBSR 

och ACT är effektiva vid behandling av olika ångeststörningar och hjälpsamt för människor 

med kronisk smärta, att MBCT är framgångsrikt för patienter som diagnosticerats med 

återkommande depressioner och DBT har i olika studier visat sig ha en positiv effekt på 

patienter som fått diagnosen borderline personlighetsstörning. Den kanske vanligaste 

förknippade fördelen med mindfulness, stressreducering eller effekten på stressrelaterade 

symptom, är numer bara en i raden av vetenskapliga områden som forskningen om 

mindfulness intresserar sig för. På senare tid har till exempel ett antal studier visat att en ökad 

mindfulness kan förstärka positiva emotioner och öka livskvaliteten. (Greeson, 2009).  

 

4.6 Mindfulness i socialt arbete 
Steven Hick, professor och forskare kring mindfulness inom socialt arbete, menar att 

mindfulness förekommer på tre olika nivåer inom socialt arbete. Det handlar om mindfulness 

som intervention, som ett sätt att stärka relationen mellan klienten och socialarbetare, och som 

personalvårdande inslag (Hick, 2009). Enligt Hick har majoriteten av forskningen hittills 

inom området bedrivits på mindfulness som intervention. Det rör sig ofta om 

mindfulnessbaserade metoder som används till exempel mot olika typer av 

beroendeproblematik (Greeson, 2009). En annan del av den befintliga forskningen inom 

mindfulness handlar om relationer där båda parter tar del av mindfulnessövningar, eller där 

relationerna är mellan förälder och barn i familjen (Dumas, 2005). Det finns också forskning 

som fokuserar på mindfulness som en typ av terapi för romantiska par (Barker, 2010; Carson, 

Carson, Gil & Baucom, 2006; Pruitt & McCollum, 2010;). 

Hick (2009) menar vidare att det finns begränsat med forskning kring den påverkan 

mindfulness kan ha för att stärka socialarbetarens relation med klienten. Han hävdar att 
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mindfulness bland annat kan vara ett sätt att öka självmedvetenheten, vilket förbättrar 

socialarbetares möjligheter att effektivt kunna hjälpa andra. Han nämner också ökad 

acceptans och icke-dömande som ytterligare två effekter av mindfulnessträning. Hick (2009) 

skattar dessa två egenskaper som högst relevanta för att förändring över huvud taget ska 

kunna äga rum.  

Den belgiske forskaren Debaene (2009) argumenterar för en helt annan uppfattning om 

mindfulness i socialt arbete. Debaene menar att de positiva effekterna som Hick (2009) 

tillskriver mindfulness inom socialt arbete kan nås på många andra sätt, men han presenterar 

inga förslag på några alternativa metoder. Debaene (2009) anser även att det knappast är 

rimligt med en struktur där socialarbetare är tvungna att ägna sig åt religiösa meditationer för 

att orka med yrket. Enligt Debaene har mindfulness möjligtvis vissa positiva effekter inom 

psykoterapi, men som förhållningssätt i socialt arbete har det stora brister. Han nämner 

framför allt idén om accepterande av det som är, som problematiskt. Ett sådant tankesätt 

innebär enligt Debaene (2009) till exempel ett fokus på individen och ett förnekande av 

orättvisa strukturella och sociala faktorer som betydelsefulla för sociala problem och det 

sociala arbetet. Denna risk av ett ökat skuldbeläggandet av individen och Debaenes personliga 

tolkning av det accepterande inslaget i mindfulness, kan kontrasteras mot de fynd som 

Walach et al., (2007) presenterar i sin studie. Walach et al. (2007) fann att personer med 

professionella stressrelaterade problem som deltagit i mindfulness-baserad stress reduktion 

(MBSR) inte bara utvecklat bättre strategier för att hantera stress, utan även att de blivit mer 

uppmärksamma på arbetsrelaterade problem som ökade deras stress och utvecklat ett mer 

kritiskt förhållningssätt till deras arbetsmiljö. Debaenes syn av det accepterande elementet av 

mindfulness skiljer sig från hur Hick (2009) och Kabat-Zinn (2005) beskriver det. Enligt Hick 

(2009) handlar det om att acceptera det som händer och sina egna reaktioner på händelser och 

situationer. Accepterandet handlar enligt honom om ett icke-dömande perspektiv. Jon Kabat-

Zinn utvecklar och förklarar det enligt följande: 

 
Våra tankar färgar våra upplevelser, men för de mesta är våra tankar inte hundraprocentigt 
rättvisande. Vanligtvis består de av privata åsikter, reaktioner och fördomar som bygger på 
begränsade kunskaper och är huvudsakligen påverkade av våra egna tidigare erfarenheter. Trots 
detta kan våra tankar, när vi inte ser dem för vad de är och ger dem ett namn, hindra oss från att 
se klart i nuet. Vi tror att vi vet vad vi ser och känner och omedelbart projicerar vi våra 
bedömningar på det vi uppfattar av omvärlden genom vårt kikarsikte. Bara att vara medveten 
om detta djupt präglade mönster och iaktta det när det ger sig till känna, kan leda till en större 
opartisk receptivitet och acceptans. En icke-dömande inställning innebär naturligtvis inte att 
man glömmer allt om hur man ska bete sig ansvarsfullt i vårt samhälle, eller att alla människor 
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får göra precis som de vill. Det betyder helt enkelt att när vi är på det klara med att vi står upp 
till halsen i en flod av omedvetna sympatier och antipatier, som avskärmar oss från världen och 
det ursprungliga och äkta i vårt liv, kan vi handla med mycket större klarsyn, balans, effektivitet 
och moral. (Kabat-Zinn, 2005, s. 69-70) 

 

Kanske antyder detta att mindfulness kan bidra till att individen får en distans till sin upplevda 

verklighet och därur kan utveckla och använda fler perspektiv för att kritiskt granska och 

hantera sin situation? 

Liora och Aiton Birnbaum (2008) anser att mindfulness kan ha en viktig betydelse i det 

sociala arbetet. De hävdar att mindfulness som förhållningssätt kan hjälpa människor få 

tillgång till alternativa medvetandetillstånd. Hos socialarbetare kan dessa medvetandetillstånd 

öppna upp för nya och bättre möjligheter att lösa sociala problem. De menar också att ett 

införlivande av mindfulness i socialt arbete innebär ett accepterande av en metafysisk 

dimension av verkligheten och ett mer intuitivt förhållningssätt gentemot klienten vilket länge 

varit vanligt i terapeutiskt arbete (Birnbaum & Birnbaum, 2008). Denna nya dimension 

medför enligt Birnbaum och Birnbaum (2008) dessutom en vidgad syn på verkligheten, 

bortom det som kan mätas med befintliga positivistiska forskningsmetoder. Detta är något 

även Hick (2009) berör. Han varnar i samband med detta för att befintliga forskningsmetoder 

för att utvärdera socialt arbete inte är utvecklade för att mäta något så abstrakt som 

mindfulness. Paul Grossman (2008) problematiserar kring bland annat detta i sin 

forskningsöversikt. Han menar att det finns en risk att dagens vetenskapliga paradigm inte är 

anpassat för att hantera ett så alternativt och omfattande begrepp som mindfulness och dess 

effekter. Det kan förslagsvis handla om hur man operationaliserar mindfulness. Enligt 

Grossman (2008) är det till exempel troligt att respondenternas tolkning av befintliga 

skattningsskalor varierar beroende på erfarenhet av mindfulnessträning. Även Davis och 

Hayes (2011) beskriver detta faktum som problematiskt. De spekulerar kring möjligheten att 

individer med hög nivå av mindfulness troligtvis skulle skatta sig själva lägre på en 

skattningsskala då de i högre utsträckning är medvetna om sin låga nivå av mindfulness. 

Individer med låg nivå av mindfulness kan i sin tur tänkas skatta sig själva högre på samma 

skala då de inte inser sina brister. Med utgångspunkt i detta konstaterar Davis och Hayes 

(2011) att faktisk mindfulnessträning möjligen är en bättre och säkrare metod att mäta 

mindfulness än självskattning. 
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5. Resultat 
Det här kapitlet innehåller en presentation av den empiri vi använder oss av, dels i text och 

dels i tabellformat. De studier som ingår i vår empiri skiljer sig åt på många sätt, bland annat 

studiedesign och utfallsmått. I vissa av studierna är de redovisade resultaten signifikanta, 

vilket innebär att de inte beror på slumpen. I vår beskrivning av empirin redovisar vi så långt 

som möjligt huruvida resultaten är signifikanta eller inte. Studierna presenteras i 

bokstavsordning. För en kortfattad beskrivning av de skattningsskalor som används i empirin, 

se bilaga 3.  

 

5.1 Presentation av empiri 
- Aggs och Bambling (2010). Teaching mindfulness to psychotherapists in clinical practice: 

The Mindful Therapy Programme. Studien utvärderar hur ett standardiserat program i 

mindfulness påverkar anställda inom mental hälsa med avseende på välbefinnande, färdighet, 

kunskapsinhämtning, acceptans gentemot utbildningen och attitydförändringar.  47 anställda 

inom mental hälsa genomförde ett 8 veckor långt träningsprogram i mindfulness. Via för- och 

eftermätningar med hjälp av enkäter och 5 olika självskattningsskalor (MT-Q, MT-S, FMMS, 

Stress and tension ratings, Participant Satisfaction Survey) mättes huruvida denna 

mindfulnessträning påverkat respondenterna kring välbefinnande, färdighet, 

kunskapsinhämtning, acceptans gentemot utbildningen och attitydförändringar. Resultatet 

visar att ett introducerande program i mindfulness kan stärka viktiga faktorer hos terapeuter, 

till exempel en mer accepterande och en mindre reaktionsbaserad inställning gentemot 

klienten. Respondenternas förmåga att reglera uppmärksamhet förbättrades signifikant enligt 

en av de skalor som användes. Däremot visade andra använda skalor inga signifikanta 

förbättringar avseende faktorer relaterade till reglering av uppmärksamhet.  

 

- Barnes, Brown, Krusemark, Campbell och Rogge (2007). The role of mindfulness in 

romantic relationship satisfaction and responses to relationship stress, undersöker 

kvantitativt vilken betydelse mindfulness har i avseende nöjdhet i romantiska relationer och 

känslomässig stress i relationer. Studien innehåller två olika studier, gjorda på liknande sätt 

och med liknande syfte. Respondenter i studierna utgjordes av studenter från olika universitet 

i USA, som vid tillfället för studien befann sig i någon form av romantisk relation. 

Respondenterna fick själva skatta sin mindfulness (MAAS) och sin uppfattning kring nöjdhet 

i romantiska relationer och känslomässig stress i relationer. (SCS, DAS, IMS, Accomodation, 
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POMS). Resultatet visar ett positivt samband mellan nivå av mindfulness, nöjdhet i 

romantiska relationer, och minskad känslomässig stress vid konflikter i relationer. 

 

- Chambers, Lo och Allen (2007). The Impact of Intensive Mindfulness Training on 

Attentional Control, Cognitive Style, and Affect utvärderar den påverkan en intensivkurs i 

mindfulness har på människor, med avseende på kognitiva och affektiva funktioner. En icke-

klinisk population om 20 personer, utan tidigare erfarenhet av mindfulness eller meditation, 

deltog i en 10-dagars intensivkurs i mindfulness. Både innan och efter kursen mättes 

respondenternas nivå av mindfulness (MAAS), ruminering, affekt, arbetsminne, förmåga att 

bibehålla uppmärksamhet och byta fokus (RRS, BDI, BAI, PANAS, IST, DSB, ANEW). Vid 

sidan av gruppen som deltog i mindfulnesskursen deltog också en kontrollgrupp. Studiens 

resultat visar att ett deltagande i en intensivkurs i mindfulness leder till signifikanta 

förbättringar vad gäller depressiva symptom, ruminering, arbetsminne, uppmärksamhet och 

nivå av självskattad mindfulness. 

 

- Christopher et al. (2011). Perceptions of Long-Term Influence of Mindfulness Training on 

Counselors and Psychotherapists: A Qualitative Inquiry, är en studie som undersöker 

långtidseffekterna av mindfulnessträning hos counselors5 och psykoterapeuter. 16 counselors 

och psykoterapeuter som under sin utbildning deltog i en 15-veckors kurs vid namn 

”Mind/Body Medicine & the Art of Self-Care” telefonintervjuades om hur denna utbildning 

påverkat dem i deras privat- respektive yrkesliv. Kursen innehöll både vanlig teoretisk 

undervisning men också praktiska övningar i form av olika meditationer. När denna studie 

gjordes var det mellan 2 och 6 år sedan respondenterna gick kursen och 13 av de 16 

respondenterna rapporterade att de fortfarande aktivt tränar mindfulness i någon form. 

Resultatet av undersökningen visar att utbildningen påverkat respondenterna positivt, både 

privat och yrkesmässigt. I resultatet avseende arbetet med klienter beskrivs många olika 

faktorer som påverkats positivt, bland annat självmedvetenhet, öppenhet, förmågan till empati 

och till att acceptera det som händer.  

 

- Greason och Cashwell (2009). Mindfulness and Counseling Self-Efficacy: The Mediating 

Role of Attention and Empathy, är en enkätstudie som avser kartlägga eventuella samband 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Counselor - Kurator eller en person som utför psykologisk rådgivning inom normalpsykologiska problem och 
svårigheter. 
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mellan 1) mindfulness, 2) empati, 3) uppmärksamhet och 4) self-efficacy 6  hos 

counselingstuderande på masters- och doktorandnivå. De 421 respondenterna har alla 

genomfört minst en termin praktik men har nödvändigtvis inte någon konkret erfarenhet av 

träning av mindfulness. Studien undersöker via olika skattningsskalor (FFMQ, CAS, IRI, 

CASES) sambanden mellan de fyra undersökta faktorerna. Resultatet visar på ett signifikant 

positivt samband mellan mindfulness, uppmärksamhet, empati, och self-efficacy. Utifrån 

resultaten hävdar författarna att studenternas mindfulness därmed kan vara viktig i möten med 

klienter, speciellt med avseende på uppmärksamhet och empati. De menar att uppmärksamhet 

och empati kan leda till ett mindre dömande förhållningssätt gentemot klienten och en ökad 

förmåga att uppfatta klientens, både verbala och icke-verbala, berättelse.  

 

- Grepmair et al. (2007). Promotion Mindfulness in Psychotherapists in Training Influences 

the Treatment Result of their Patients: A randomized, double-blind, controlled study, är en 

enkätstudie som syftar till att fastställa huruvida daglig Zen-meditation för terapeuter kan 

påverka klientutfallet för deras klienter. Studien baseras på 18 terapeuter under pågående 

utbildning som arbetar inom sluten vård och deras klienter. För att kunna göra en jämförande 

analys utfördes mätningar av klientutfall i två olika faser. Dels under en tidsperiod då 

terapeuter deltog i en daglig, timslång zen-meditation och dels innan detta. Klientutfallet 

mättes med hjälp av olika skattningsskalor (STEP, VEV, SCL-90-R). Studiens resultat visar 

signifikant att de klienter som behandlades av de terapeuterna som deltog i zen-meditation 

minskade symptom och upplevde positiva förändringar snabbare, skattade sitt välbefinnande 

högre och upplevde sin behandling som mer effektiv än de klienter som behandlades av de 

icke-mediterande terapeuterna.   

 

- Rothaupt och Morgan (2007). Counselors´and Counselor educators´ Practice of 

Mindfulness: A Qualitative Inquiry. I denna studie beskriver 6 counselors och utbildare av 

counselors via semi-strukturerade intervjuer hur mindfulness påverkar dem i sitt dagliga 

arbete. Respondenterna hade varierande bakgrund och erfarenheter av mindfulness men alla 

betraktade sig själva som användare av mindfulness. Studiens resultat visar att mindfulness 

har stor betydelse för respondenternas när det kommer till utmaningen att vara närvarande i 

nuet, utan att fastna i funderingar på det som varit eller komma skall. Samtliga respondenter 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Self-efficacy - ”att individen har tilltro till den egna förmågan att kunna klara en specifik uppgift med ett visst 
resultat. Ju mer en person tror sig klara av en uppgift desto större är chanserna att hon eller han gör det.”  
(Om self-efficacy, 2011) 
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talar på olika vis om en ökad spirituell kontakt med omvärlden, inklusive klienten och dennes 

situation, vilket i förlängningen leder till ökad öppenhet, acceptans och icke-dömande.  

 

- Stanley et al. (2006). Mindfulness: A Primrose path for Therapists Using Maualized 

Treatments? En studie som undersöker eventuella samband mellan terapeuters nivå av 

mindfulness och deras klientutfall. 23 terapeuter vid en öppenvårdsklinik i Florida och 144 av 

deras klienter ingick i studien. Klienterna hade varierande psykiatriska diagnoser som är 

vanligt förekommande i öppenvården. Terapeuternas nivå av mindfulness skattades av 

terapeuterna med hjälp av en skattningsskala (MAAS). Klientutfallet mättes med hjälp av två 

olika skattningsskalor (CGI, GAF) som kartlägger allvarlighetsgrad och förbättringar 

avseende klientens symptom både vid behandlingens början och slut. Studiens resultat visar 

entydigt ett signifikant negativt samband mellan terapeuters mindfulness och deras 

klientutfall. Hög nivå av mindfulness hos terapeuten leder alltså enligt studien till försämrat 

klientutfall för klienten.  
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Tabell 1. Sammanställning av inkluderade studier                                                                                         
Studie Land Studiedesign Population Inslag av 

Mindfulness 
Utfallsmått Resultat 

Aggs och 
Bambling 
(2010) 

Australien Kvantitativ -
enkätstudie 

47 anställda 
inom mental 
hälsa.   

8-veckors 
träningsprogram 
i mindfulness 

- välbefinnande  
- färdighet 
- kunskaps-
inhämtning 
- acceptans 
gentemot 
utbildningen 
- attitydförändring  

Ökad acceptans och 
mindre reaktionsbaserat 
förhållningssätt. 

Barnes et al. 
(2007) 

USA Kvantitativ -
enkätstudie  

Studenter. Ingen formell. 
Självskattning. 

- nöjdhet i 
romantiska 
relationer 
- känslomässig 
stress i relationer 

Positivt samband 
mindfulness – nöjdhet i 
romantiska relationer 
och låg känslomässig 
stress i relationer. 

Chambers 
et al. (2007) 

Australien Kvantitativ -
enkätstudie, 
med kontroll-
grupp 

20 ”friska” 
personer. 

10-dagars 
intensivkurs i 
mindfulness. 

- mindfulness 
- kognitiva och 
affektiva funktioner 

Ökad nivå av själv-
skattad mindfulness. 
Minskade depressiva 
symptom och 
ruminering, förbättrat 
arbetsminne och 
uppmärksamhet. 

Christopher 
et al. (2011) 

USA Kvalitativ -
intervjustudie 

16 counselors 
och 
psykoterapeut
er. 

15-veckors 
högskolekurs. 
Teori och 
praktik – 
mindfulness. 

 Förbättrad själv-
medvetenhet, öppenhet, 
förmåga till närvaro, 
empati och acceptans. 

Greason och 
Cashwell 
(2009) 

USA Kvantitativ - 
enkätstudie 

421 studenter 
på (lägst) 
mastersnivå 
(blivande 
counselors). 

Ingen formell. 
Självskattning. 

- empati 
- uppmärksamhet       
- self-efficacy 
 

Positivt samband 
mellan mindfulness och 
förmåga till empati, 
uppmärksamhet och 
self-efficacy. 

Grepmair et 
al. (2007) 

Tyskland Kvantitativ - 
enkätstudie, 
med kontroll-
grupp, RCT 
 

18 terapeuter 
inom 
slutenvård, 
under 
pågående 
utbildning. 

Zen-meditation, 
en timme 
dagligen. 

- Klientutfall Förbättrat klientutfall. 

Rothaupt 
och Morgan 
(2007) 

USA Kvalitativ -
intervjustudie 

6 counselors 
och utbildare 
av counselors. 

Ingen formell, 
men enligt 
respondenterna 
är de användare 
av mindfulness. 

 Respondenterna uppger 
att deras närvaro, 
öppenhet, acceptans 
och icke-dömande har 
påverkats positivt av 
mindfulness. 

Stanley et 
al. (2006) 

USA Kvantitativ-
enkätstudie. 

23 terapeuter 
inom 
öppenvård. 

Ingen formell. 
Självskattning. 

- Klientutfall Negativ samband 
mellan mindfulness och 
klientutfall. 

 
Tabellen ovan är en sammanställning av de åtta studierna som ingår i vår empiri. Översikten 

presenterar studiernas författare, publikationsår, ursprungsland, studiedesign, population, 

inslag av mindfulness, utfallsmått och studiernas huvudsakliga resultat. Som framgår av 

tabellen skiljer sig studierna åt på ett flertal punkter, till exempel studiedesign och utfallsmått. 

Två av studierna studerar till exempel enbart klientutfall medan andra studier fokuserar mer 

på direkta effekter av mindfulness hos terapeuterna. I hälften av studierna har respondenterna 

deltagit i någon form av utbildning eller träning av mindfulness, till exempel meditation, 

medan övriga fyra studier baseras på respondenternas egna skattningar och erfarenheter av sin 

mindfulness.  
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6. Analys 
Detta kapitel innehåller en analys av empirin enligt temana 1) klientutfall 2) acceptans och 

icke-dömande 3) uppmärksamhet och närvaro 4) empati. Vi analyserar de åtta studiernas 

huvudsakliga resultat med utgångspunkt i vår teoretiska referensram. I analysen förs också en 

kontinuerlig diskussion kring resultatet utifrån vår kunskap om mindfulness (kap 4). Två av 

våra studier mäter mindfulness påverkan på terapiprocessen genom att mäta terapeuternas 

klientutfall. Klientutfall är ett utfallsmått som mäter behandlingsresultat i vetenskapliga 

studier. I dessa två studier är klientutfallet det enda studerade och vi har därför valt att 

analysera dem separat. Övriga studier har flera och andra typer av utfallsmått och därmed 

flera redovisade resultat. Vi har valt att tematisera analysen av dessa sex studier enligt de 

huvudsakliga resultat som presenteras, acceptans och icke-dömande, uppmärksamhet och 

närvaro och empati. Analysen innehåller även avsnitt om empirins metodologiska variation 

och dess eventuella påverkan på resultaten. 

 
6.1 Klientutfall 
I denna del av kapitlet analyserar vi de studier i vår empiri där effekten av terapeuters 

mindfulness undersöks genom att mäta deras klientutfall (Grepmair et al., 2007; Stanley et al., 

2006).  

 

6.1.2 Analys - klientutfall 
Att mäta klientutfall innebär i dessa fall att via olika skalor mäta om klientens symptom 

förbättras eller försämras, hur snabbt dessa förändringar kommer, hur klienten skattar sitt 

välbefinnande och om klienten upplever sin behandling som effektiv. Resultatet i Grepmair et 

al. (2007) visar att terapeuternas klientutfall var betydligt bättre hos de terapeuter som deltog i 

Zen-meditationen trots oförändrade faktorer i övrigt. Att denna förändring i klientutfall 

uppstår utan annan förändring än den tillkomna Zen-meditationen, visar att terapeuten utgör 

en viktig faktor i psykoterapeutiskt arbete, precis som Hill (2005) beskriver det. En förändring 

hos terapeuten till följd av meditation ger alltså i sin tur förändringar i klientutfallet. 

Resultatet i Stanley et al. (2006) visar även det på terapeutens betydelse vad gäller 

klientutfall. Denna studie visar dock, till skillnad från Grepmair et al. (2007), ett negativt 

samband mellan terapeuters mindfulness och klientutfall. Där uppmättes ett sämre klientutfall 

desto högre terapeuterna skattade sin nivå av mindfulness. Studierna pekar således på 
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motsatta resultat. Utifrån dessa två studier ser vi möjligheten att socialarbetares mindfulness 

kan påverka relationen till klienten som fullt tänkbar, om än inte på vilket sätt.  

 

6.1.3 Metodologisk påverkan 
Det finns ett antal väsentliga skillnader mellan studierna som möjligtvis kan tänkas påverka 

resultaten. Till exempel är det enda inslag av mindfulness i Stanley et al. (2006) en 

självskattning av terapeuterna. Det innebär att terapeuterna fått bedöma sig själva utifrån 

skattningsskalor för att mäta sin nivå av mindfulness, men de har inte nödvändigtvis någon 

praktisk erfarenhet av detta. I Grepmair et al. (2007) studeras istället effekten av regelbunden 

meditation medan terapeuternas mindfulness inte mäts genom någon form av skattning över 

huvud taget. Vi anser, i linje med Grossmans (2008) uppfattning, att en tänkbar förklaring till 

de motstridiga resultaten i dessa studier är deras olika sätt att mäta mindfulness. Enligt Davis 

och Hayes (2011) funderingar kring dessa metoder att mäta mindfulness är troligtvis resultatet 

i Grepmair et al. (2007) mer tillförlitligt än i Stanley et al. (2006).  

En annan faktor som kan tänkas påverka resultatet i Grepmair et al. (2007) är att det rör sig 

om terapeuter under pågående utbildning, och att den fas där terapeuterna mediterade, 

tidsmässigt befann sig efter den inledande kontrollfasen. Det kan alltså tänka sig att 

terapeutstudenterna tillägnat sig andra kunskaper eller förmågor under tiden som passerat 

mellan första och andra fasen vilket kan ha påverkat deras behandlingsresultat positivt. Något 

annat som kan tänkas påverka skillnader är hur klientutfallet mäts då studierna använder sig 

av olika skalor för att mäta detta. Dessutom handlar den ena studien om terapeuter 

verksamma inom sluten vård (Grepmair et al., 2007) och den andra inom öppenvård (Stanley 

et al., 2006). Om, och i så fall hur, detta påverkar studiernas resultat tycker vi är svårt att säga 

något om. 

 

6.2 Acceptans och icke-dömande, uppmärksamhet och närvaro, empati 
Här följer en analys av de sex studier i vår empiri där studiens utfallsmått är annat än 

klientutfall (Aggs & Bambling, 2010; Barnes et al., 2007; Chambers et al., 2007; Christopher 

et al., 2011; Greason & Cashwell, 2009; Rothaupt & Morgan, 2007). Eftersom flera av 

studierna har multipla utfallsmått och redovisar olika typer av resultat förekommer de under 

flera teman.  
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6.2.1 Acceptans och icke-dömande 
Begrepp som återkommer i flera av studiernas resultat, bland annat Aggs och Bambling 

(2010), Christopher et al. (2011), Greason och Cashwell (2009) och Rothaupt och Morgan 

(2007) är acceptans och ett icke-dömande förhållningssätt. Mindfulness hör utifrån dessa 

studier samman med terapeuters eller socialarbetares förmåga till acceptans och utvecklande 

av en mer icke-dömande attityd, både gentemot klienten och vad som sker i övrigt, till 

exempel terapeutens egna tankar och känslor. Även om den exakta betydelsen av begreppet 

acceptans inte alltid är exakt angiven uppfattar vi det som något helt annat än det 

pacificerande och nästintill likgiltiga förhållningssätt Debaene (2009) förutspår kan bli 

följden av mindfulness i socialt arbete. Vår uppfattning är mer i linje med Hick (2009) och 

Kabat-Zinns (2005) tankar vilka menar att mindfulnessträning snarare aktiverar ett kritiskt 

förhållningssätt gentemot missgynnsamma faktorer snarare än tvärtom, vilket till exempel 

Walach et al., (2007) visar i sin studie. Vi uppfattar det som nödvändigt att acceptera faktum i 

bemärkelsen att vara medveten om för att över huvud taget kunna åtgärda något, oavsett vad 

det gäller. Det kan ibland innebära att försöka betrakta saker som de verkligen förhåller sig, 

även om det är smärtsamt.  

Christopher et al. (2011) visar i sin studie att deltagande i mindfulnessutbildning bidrar till 

större respekt, nyfikenhet och acceptans hos terapeuten i relationen med klienten. Dessa 

resultat påminner om Moréns (1992; 1996) tankar om det sociala arbetet som en ömsesidig 

upptäcktsresa mellan klienten och socialarbetaren där båda parter behöver gå in med öppenhet 

för att förändring ska kunna ske. Även respektfullhet och icke-moraliserande är något som 

Morén (1996) betonar som högst relevant för relationen mellan klient och socialarbetare. 

Inom teorier om terapeutiska alliansen framhålls acceptans som en grundläggande 

förutsättning för en att en god arbetsallians mellan terapeut och klient ska kunna uppstå 

(Drisko, 2004; Hill 2005). I Rothaupt och Morgan (2007) nämns mindfulness som ett sätt att 

öka den spirituella kontakten med omvärlden, inklusive klienten, vilket sin tur leder till ökad 

öppenhet, acceptans och icke-dömande. Denna ökade spirituella kontakt må låta flummig men 

visar enligt oss på den metafysiska dimension och det alternativa förhållningssätt Birnbaum 

och Birnbaum (2008) framhåller som en tänkbar, positiv effekt av mindfulness.  

Acceptans hör också samman med affektkontroll och självmedvetenhet, vilket är något 

som dyker upp på flera ställen i vår empiri (Aggs & Bambling, 2010; Barnes et al., 2007; 

Chambers et al., 2007; Christopher et al., 2011). Att terapeuten upptäcker och accepterar 

känslor som kommer upp, både hos klienten och hos terapeuten själv, bidrar till ett mindre 

reaktionsstyrt förhållningssätt vilket i sin tur stärker relationen dem emellan. Att terapeuten 



	   	   	  39	  

intar en försvarsposition eller förlorar sig i affekter till exempel då klienten uttrycker kritik 

mot terapeuten, riskerar enligt Horvath et al. (2011) försämra möjligheten för en bärkraftig 

arbetsallians. 

Barnes et al. (2007) visar på ett positivt samband mellan mindfulness och en låg nivå av 

känslomässig stress i nära relationer, vilket vi betraktar som självskrivet positivt för relationer 

i sig. Och enligt Morén (1992; 1996) är just en nära relation en grundförutsättning för att 

kunna bedriva ett framgångsrikt förändringsarbete. På tal om nära relationer mellan 

socialarbetare och klient visar Christopher et al. (2011) dessutom på att mindfulness kan 

minska terapeutens ängslan för klientens häftiga känsloyttringar eller dennes avvisningar. 

 

6.2.2 Uppmärksamhet och Närvaro 
Uppmärksamhet och närvaro är centrala begrepp i Mindfulness och har i olika kliniska studier 

visat sig skapa en 1) klar och tydlig uppmärksamhet av tankar och emotioner 2) 

självreflektering och positiv självbild 3) och förmågan att fatta beslut med större klarhet och 

medvetenhet (Hick, 2009). Om det var möjligt för en individ att träna sin uppmärksamhet, 

förmågan att reglera den och sin kapacitet att vara medvetet närvarande skulle det 

förmodligen ses som en generell tillgång på de flesta arbetsplatser, oavsett om det gällde en 

socialarbetare, taxichaufför eller en kirurg. Men skulle det ha någon specifik implikation för 

relationen mellan socialarbetare och klient?  

I Chambers (2007) pekar resultaten på att uppmärksamhet är något som kultiveras genom 

mindfulnessövningar och i Greason och Cashwell (2009) har man hos counselingstudenter 

funnit ett positivt samband mellan uppmätt mindfulness och förmågan att strategiskt reglera 

sin uppmärksamhet i mötet med klienter. Greason och Cashwell (2009) menar att detta 

samband bland annat visar att en counselor med hög mindfulness kan bibehålla fokus och 

reglera uppmärksamheten på sin roll i mötet med klienten, bättre än en counselor med låg 

självskattad mindfulness. De anser att förmågan att metodiskt kontrollera uppmärksamheten 

till exempel hjälper counselorn att inte bli för upptagen av klientens berättelse och glömma av 

mötets syfte, men att samtidigt inte bli för upptagen med en inre dialog som kan distrahera 

socialarbetaren och leda till att delar av ett samtal inte uppfattas. Vi tror att uppmärksamhet 

och förmågan att reglera densamma kan vara betydelsefull då det kan hjälpa socialarbetare att 

vara mer närvarande och därigenom bli mer genuint intresserade av sina klienter. Både 

närvaro och ett äkta intresse har visat sig vara viktiga komponenter i terapeutiska relationer 

(Denhov, 2007; Drisko, 2004; Hill, 2005).   
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Rothaupt och Morgan (2007) är en kvalitativ studie med sex respondenter. Forskarna i 

denna studie menar att respondenterna gjort tydligt att mindfulness inte är något som en 

person endast gör utan att det handlar om en inställning till livet. Detta tror vi kan vara en av 

anledningarna till att mindfulness är svårdefinierat, det är i stor utsträckning en subjektiv 

erfarenhet som är svår att precisera eller göra allmängiltig (Hick, 2008). Respondenterna 

uttryckte även att den ökade uppmärksamheten hjälpte dem att vara mindre icke-dömande i 

relationer. Lambert och Ogles (2004) anser att de terapeuter som mer ofta är i en stark och 

god relation med klienter mer sällan utvecklar negativa beteenden till exempel att anklaga, 

ignorera, försumma, avvisa eller försöka pressa klienten till att acceptera en intervention som 

klienten visar att den inte vill delta i. Vi tycker att en mer icke-dömande attityd hos 

socialarbetaren redan i inledningen av relationen, men även under den, rimligtvis borde öka 

chanserna för starkare band till klienten. 

Enligt Morén (1992; 1996) är respektfullhet gentemot klienten en viktig förutsättning för 

en positiv relation. Vi anser att om socialarbetaren inte lyssnar uppmärksamt finns det en risk 

att klienten upplever att socialarbetaren inte är helt närvarande och därmed inte känner sig 

respekterad vilket kan få allvarliga konsekvenser för relationen (Johansson, 2006; Horvath et 

al., 2011). I Christopher et al. (2011), som är en kvalitativ intervjustudie, är det flera av 

respondenterna som anser att mindfulnessutbildning hjälpt dem att vara fullt närvarande med 

klienterna. Att vara närvarande i mötet med klienten är, med utgångspunkt i teorierna och 

forskningen om den terapeutiska relationen, mycket eftersträvansvärt. Närvaro är en av de 

gemensamma faktorer som sägs stärka alliansen mellan terapeut och klient och samtidigt är 

det ett centralt begrepp i mindfulness (Denhov 2007; Drisko, 2004, Kabat-Zinn, 2005, Davis 

& Hayes). En socialarbetares oförmåga att behålla uppmärksamheten i ett samtal med en 

klient kan enligt Greason och Cashwell (2009) leda till att det uppstår ett avstånd till klienten 

och en brist på intimitet. Trots att det saknas en samstämmig definition av arbetsalliansen så 

betonas i alla definitioner det ömsesidiga samarbetet och de känslomässiga banden som 

centrala villkor för relationens kvalitét. Vi tror att en mer närvarande och uppmärksam 

socialarbetare, tillsammans med klienten, ändrar förutsättningarna till det bättre för relationen 

(Drisko, 2004; Hill, 2005; Johansson, 2006). Uppmärksamhet om sina känslor ger en större 

möjlighet att styra dessa och enligt Horvath et al. (2011) är det viktigt att inte terapeuten låter 

sig styras av sina affekter eftersom det försämrar möjligheten för en god allians. 

Morén (1992, 1996) betonar i sin teori vikten av närhet till klienten och anser att det är 

nödvändigt för att socialarbetaren tillsammans med klienten ska kunna åstadkomma 

förändring. Hick (2008) anser i likhet med Morén att det är viktigt att socialarbetare inte blir 
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avskilda och isolerade experter. Han menar att den ökade uppmärksamhet och närvaro som 

verkar kunna utvecklas genom mindfulness skapar nya möjligheter för socialarbetare att vara 

nära klienterna. Vi ser det som rimligt att anta att en mer uppmärksam och närvarande 

socialarbetare har bättre möjligheter att förmedla omtanke, värme, empati och acceptans, 

begrepp som sedan länge är centralt förknippade med en stark arbetsallians (Denhov, 2007; 

Drisko, 2004; Hill, 2005; Horvath et al., 2011). Sammanfattningsvis tycker vi i de 

analyserade studierna se ett samband mellan mindfulness och en hög nivå av uppmärksamhet 

och närvaro vilket vi i sig anser ger socialarbetaren goda förutsättningar att klara av ett ofta 

komplicerat, stressfyllt, diversifierat och spännande arbete.    

 

6.2.3 Empati 
Under vårt arbete med denna studie har vi stött på flertal begrepp, till exempel mindfulness, 

arbetsallians och uppmärksamhet, vilka vetenskapsvärlden tycks sakna en gemensam syn på. 

Empati är ännu ett i raden av dessa begrepp som vi tycker ter sig komplicerat och 

problematiskt. Empati ges i olika studier delvis skilda definitioner och operationaliseringar 

och framstår som väldigt differentierat (Batson, 2009). Till exempel har Pedersen (2010) i sin 

avhandling gått igenom drygt 200 medicinska vetenskapliga studier och funnit över 30 olika 

operationaliseringar av empati. Trots denna brist på enhetlighet menar den amerikanska 

socialpsykologen Batson (2009) att nästan alla forskare är överens om att empati är ett viktigt 

psykologiskt fenomen. Dessutom är alla tämligen överens om att innebörden av förmågan till 

empati är särskilt väsentlig för alla som är verksamma i yrken som har till uppgift att stödja 

andra människor (Batson, 2009; Walsh, 2008; Greason & Cashwell, 2009). Samtidigt är 

avsaknaden av en djupare kunskap om hur man ska gå till väga för att stimulera utvecklingen 

av empati en realitet (Greason & Cashwell, 2009). Trots att många forskare är tämligen eniga 

om empatins avgörande betydelse, är det ett forskningsområde med betydande brister och ett 

område där vetenskapsvärlden är allt annat än överens om hur empati ska konceptualiseras. 

Batson (2009, s 11) har identifierat åtta olika vanligt förekommande koncept av empati och 

ger sin syn på sina fynd:    

 
Distinctions among the various things called empathy are sometimes subtle, yet there seems 
little doubt that each exists. Most are familiar experiences. There familarity should not however, 
lead us to ignore the significance. The process whereby one person can come to know the 
internal state of another and can be motivated to respond with sensitive care are of enormous 
importance for our life together. Some great thinkers, such as the philosopher David Hume, 
have suggested that these processes are the basis for all social perception and interaction. They 
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are certainly key elements of our social nature. 
 
Batsons konklusion av hans forskning tycker vi illustrerar det bedrägliga elementet i empati 

och det som samtidigt gör det svårfångat, det faktum att empati är en naturlig och 

grundläggande del av det mänskliga livet.  

Christopher et al. (2011) är en kvalitativ studie med 16 respondenter som deltar i en 15-

veckors kurs där deltagarna får lära sig om mindfulness och pröva på olika 

mindfulnessövningar. De menar att respondenternas erfarenheter från vad dessa övningar kan 

bidra med visar på stora likheter med de gemensamma faktorerna som framhävs som viktiga 

för arbetsalliansens kvalité. Christopher et al. (2011) nämner att de gemensamma faktorer 

som blivit tydliga i deras analys av intervjuerna är öppenhet, flexibilitet, generositet, 

genuinitet och empati. Studien visar även att respondenterna på olika sätt beskriver att deras 

self-attunement, ett tillstånd som bland annat leder till självreflektion, kan påverkas positivt 

av mindfulnessträning (Christopher et a., 2011). Walsh (2008) menar att detta är 

grundläggande för empati och det tycker vi ytterligare accentuerar studiens slutsats att 

mindfulness gynnar förmågan till empati. Förmågan till självreflektion lyfts även fram som en 

relationsstärkande faktor i teorier om arbetsalliansen (Johansson, 2006). Vi anser att 

självreflektion dels kan ses som en väg till att placera sig själv i någon annans situation, men 

även som ett sätt att bli medveten om våra fördomar gentemot en annan människa och 

därigenom göra det möjligt att bättre känslomässigt och kognitivt förstå den andre, att vara 

empatisk. 

Greason och Cashwell (2009) menar att i vanligt förekommande definitioner av empati 

presenteras det som ett multidimensionellt fenomen som innehåller både en affektiv och en 

kognitiv respons. Där en affektiv respons innebär en känslomässig reaktion på den andres 

känslomässiga tillstånd (baserat på att man känner vad någon annan känner) och en kognitiv 

respons som är ett passande valt gensvar, till exempel, förmedla trygghet, ge stöd, bekräfta 

eller trösta, som baseras på ens intellektuella förståelse för hur man tror att den andre känner.  

I Greason och Cashwell (2009) används ett mätinstrument (IRI) för att mäta både kognitiva 

och affektiva aspekter av empati i sociala situationer. Studiens syfte är att utvärdera hur 

mindfulness inverkar på terapeuten och kommer bland annat fram till att mindfulness är 

sammanlänkat med uppmärksamhet och empati. 421 studenter får, utan att delta i någon form 

av mindfulness övningar, uppskatta sin egen mindfulness, uppmärksamhet, empati och self-

efficacy. Man fann att förmågan att vara medvetet uppmärksam signifikant förutsade empati. 

Greason och Cashwell (2009) anser att mindfulness ökar förmågan att rikta sin 
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uppmärksamhet som i sin tur leder till en ökad empati vilket de hävdar stärker den 

terapeutiska relationen. Enligt resultat i Greason och Cashwells (2009) är det följaktligen den 

ökade uppmärksamheten som leder till en den ökade empatin och det tycker vi antyder att de 

övriga studier som vi inkluderat i vår empiri och som visar att mindfulness ger en ökad 

förmåga till uppmärksamhet (Aggs & Bambling, 2010; Chambers et al.; 2007), även ger visst 

stöd för att också en ökad empati hade kunnat uppmätas med till exempel det mätinstrument 

som användes av Greason och Cashwell. I teorier om den terapeutiska relationen ses empati 

som en av de mest väl studerade gemensamma faktorerna och en av de som har störst 

betydelse för att klient och socialarbetare ska kunna knyta starka band till varandra (Hill, 

2005). Enligt teorier om arbetsalliansen är den beskriven som en av de gemensamma 

faktorerna och även Morén (1992, 1996) gör tydligt i sin teori att han anser att empati är ett 

viktigt inslag i relationen mellan klient och socialarbetare för att åstadkomma förändring. Vi 

anser att den trygga närvaro och medmänsklighet som Morén anser att en socialarbetares 

huvudsakliga uppgift är, i hög grad möjliggörs av empati.  

 

6.2.4 Metodologisk påverkan 
Precis som i fallet med våra klientutfallsstudier varierar operationaliseringarna av mindfulness 

och dess effekter även i dessa sex studier. I tre av studierna mäts mindfulness genom 

självskattning (Barnes et al., 2007; Greason & Cashwell, 2009; Rothaupt & Morgan, 2007) 

och i tre (Aggs & Bambling, 2010; Chambers et al., 2007; Christopher et al., 2011) genom ett 

praktiskt inslag av mindfulnessträning. Även inom dessa två kategorier skiljer sig studierna åt 

då de använder olika mätinstrument eller mindfulnesskurser för att mäta nivå av mindfulness. 

Trots dessa skillnader är resultatet i dessa sex studier betydligt mer samstämmigt än i 

klientutfallsstudierna. Vissa huvudsakliga resultat, att mindfulness hänger samman med bland 

annat ökad empati, acceptans och medvetenhet, går att se i samtliga sex studier. Intressant nog 

visar dessutom Chambers et al. (2007) att en intensivkurs i mindfulness leder till signifikanta 

förbättringar av nivå av självskattad mindfulness. Detta går emot Grossman (2008) och Davis 

och Hayes (2011) uppfattning om att individer med hög nivå av mindfulness troligtvis skattar 

sin mindfulness lägre än individer med låg mindfulness. För i annat fall borde respondenterna 

i Chambers et al. (2007) skattat sin mindfulness lägre efter genomgången mindfulnesskurs. 

Andra saker som varierar bland dessa sex studier, och som möjligtvis påverkar resultatet, 

är studiernas respondentgrupper och utfallsmått. Till exempel utförs de flesta studier på 

yrkesverksamma inom socialt eller terapeutiskt arbete medan några studerar mindfulness 
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påverkan på människor utan fastställd yrkestillhörighet (Barnes et al., 2007; Chambers et al., 

2007). I viss mån utgörs också respondenterna enbart av individer som troligtvis är positivt 

inställda till mindfulness, vilket kan innebära ett snedvridet resultat. Vad gäller utfallsmått är 

de två intervjustudierna (Christopher et al., 2011; Rothaupt & Morgan, 2010) förhållandevis 

öppna medan de fyra andra Aggs och Bambling (2010), Barnes et al. (2007), Chambers et al. 

(2007), Greason och Cashwell (2009) använder sig av olika skattningsskalor designade att 

mäta vissa specifika teman. 
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7. Diskussion 
Detta kapitel innehåller en sammanfattning av våra resultat och diskussion där vi utifrån 

studiens syfte reflekterar kring det vi kommit fram till i vår analys. Dessutom sammanfattar vi 

de befintliga problem och svårigheter vi uppfattar existerar i forskningen om mindfulness och 

socialt arbete. Kapitlet innehåller också en kort diskussion kring hur vårt val och användande 

av metod påverkat resultatet och några funderingar kring hur alternativa metoder hade 

påverkat resultatet. Avslutningsvis några ord om framtida forskning.  

 

7.1 Resultatsammanfattning 
Vi anser att vår analys av de studier där klientutfall är utfallsmått, visar att terapeuters 

mindfulness kan ha betydelse för relationen mellan terapeut och klient. Resultaten i dessa 

studier är motstridiga och på grund av betydande metodologiska skillnader svåra att jämföra 

med varandra. Det är därmed svårt att utifrån dessa studier dra några slutsatser utöver att 

terapeutens mindfulness kan påverka relationen mellan terapeut och klient. Utifrån vår analys 

i övrigt uppfattar vi att socialarbetarens mindfulness kan ha en positiv inverkan på dennes 

empati, acceptans och icke-dömande, närvaro och uppmärksamhet.	  

 

7.2 Resultatdiskussion 
Trots en något spretig empiri anser vi att vår analys visar på olika exempel där 

socialarbetarens mindfulness kan ha betydelse för denne i relationen med klienten. Enligt vår 

förståelse av teorier om professionella relationer är empati, acceptans och icke-dömande, 

närvaro och uppmärksamhet viktiga för att en god relation ska kunna uppstå mellan klient och 

socialarbetare (Drisko, 2004; Hill, 2005; Johansson, 2006; Horvath et al., 2011). I Christopher 

et al. (2011) nämns just detta samband mellan gemensamma faktorer i psykoterapeutiskt 

arbete och effekter av mindfulnessträning. Counselingstudenternas upplevelse av 

mindfulnessträning var en positiv förändring avseende faktorer som oftast nämns som 

gemensamma faktorer i psykoterapeutisk forskning. Precis som Hick (2009) tror vi att en av 

fördelarna med att kultivera mindfulness är att man därigenom kan undvika vanemässiga 

reaktioner och bli mer medveten om de olika perspektiv och handlingsalternativ som är 

möjliga. Vi hävdar att kombination av ökad uppmärksamhet, närvaro, empati och acceptans 

och ett mindre dömande tillstånd eller förhållningssätt borde vara varje socialarbetares 

strävan.  
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Kanske kan ett starkt vetenskapligt stöd för ett samband mellan ökad uppmärksamhet och 

ökad empati ge mindfulness en mer framträdande roll och en strålande framtid i socialt 

arbete? Utifrån de resultat vi har funnit som indikerar att mindfulness kan bidra till en ökad 

empati kan vi inte annat än tycka att mindfulness är något som socialt arbete borde intressera 

sig mer för. Oavsett om det rört sig om psykiatri, psykologi eller socialt arbete tycker vi att 

empati går som en tjock röd tråd genom all litteratur som vi tagit del av som berör den 

professionella hjälpande relationen. Vi hävdar att det inte borde råda några som helst tvivel 

om att vetenskapen måste öka sina ansträngningar för att om möjligt kasta mer ljus över 

mindfulness och empati, och om mindfulness kan vara en förlösande kraft för empati.      

Vi tycker dessutom att den potentiella positiva hälsoaspekt som finns i mindfulness är 

intressant även om det inte direkt inkluderas i denna studies syfte. Dock är vår känsla att en 

individs relationer förbättras då hälsan förbättras. Kanske kan också socialarbetarens ökade 

mindfulness bidra till bättre hälsa som en följd av förbättrade relationer till klienterna? Med 

tanke på att mindfulness tycks kunna stärka nära relationer mellan klient och socialarbetare, 

och Moréns (1992; 1996) uppfattning om närhet som en hälsofrämjande och skyddande faktor 

för socialarbetaren, anser vi det vara fullt möjligt. Vi menar även att socialarbetarens 

mindfulness och dess positiva påverkan på relationen till klienten är intressant utifrån ett 

fokus på den maktojämlikhet som ständigt finns närvarande mellan klient och socialarbetare. 

Utsatta människor i en hjälpbehövande situationer upplever ofta en skam och ett underläge 

gentemot socialarbetaren i en värld där människor till stor del förväntas klara sig själva. Om 

mindfulness kan skapa bättre förutsättningar för en personlig och nära relation mellan klient 

och socialarbetaren kan detta enligt Morén (1992; 1996) bidra till ett mindre ojämlikt 

maktförhållande dem emellan.  

Vi anser att socialarbetarens mindfulness kan ha betydelse, inte bara för relationen med 

klienten, ökad effektivitet, och mindre ojämlikhet och utan även för att hjälpa till att förbättra 

allmänhetens syn på socialt arbete. Vi tror att en person som tagit mod till sig för att uppsöka 

till exempel socialtjänsten, många gånger upplever det som ett svårt beslut förknippat med 

skam och skuld. För många av oss är det säkerligen något som kräver att vi verkligen uttömt 

alla andra alternativ, vi har inga andra handlingsalternativ för att försöka förändra vår 

livssituation. Om vi i en sådan situation möts av en person som vi inte upplever är speciellt 

närvarande, som inte lyssnar mer än sporadiskt på vad vi skamset berättar och som dessutom 

börjar skuldbelägga oss, då tror vi att risken är överhängande att de flesta av oss indignerat 

och skamset går därifrån, och i bästa fall hoppas att vi inte behöver gå dit igen. I värsta fall 

odlas det i vår tillintetgjorda självkänsla en misstro mot myndigheter och om detta blir utbrett 
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kan det tänkas få ödesdigra konsekvenser för det professionella sociala arbetets legitimitet. 

Ibland höjs ett varnande finger för att socialt arbete mer och mer rör sig i just den riktning 

som det vi beskriver ovan, det som Morén (1992, 1996) benämner distansens princip, att 

socialarbetare alltmer blir experter med för stor distans till sina klienter. Vi tror att det är 

viktigt att ta reda på om klienter i socialt arbete upplever det så, och då ta reda på vad det kan 

finnas för orsaker till denna situation, för att försöka hitta ett sätt att förändra och förbättra 

framtidens sociala arbete. I en sådan process tror vi att mindfulness kan vara en del av en 

lösning med sina potentiella fördelar för relationen och även de hälsofrämjande egenskaper 

som man funnit evidens för.  

Vår uppfattning är att det finns en strävan efter ökad evidensbasering i socialt arbete. Detta 

är såklart positivt i innebörden att metoder och arbetssätt utvärderas och att det som ger bäst 

resultat erbjuds till behövande. Men vi ser en risk med att mindfulness, till viss del, ger 

effekter som svårligen låter sig mätas med befintliga forskningsmetoder. Vi tror att det skulle 

kunna innebära att mindfulness förenklas eller sållas bort i strävan efter evidens.  

 

7.3 Om mindfulnessforskning  
Vår analys om klientutfallsstudierna pekar på att det ligger något i den bild Grossman (2008) 

och Davis och Hayes (2011) målar upp kring mätning av mindfulness. Davis och Hayes 

(2011) varnar för att självskattning av mindfulness är en osäker metod och mycket väl kan 

tänkas visa motsatta resultat jämfört med att mäta mindfulness i form av faktisk 

mindfulnessträning. De menar också, i linje med Grossman (2008), att dessa två olika sätt att 

mäta mindfulness troligtvis ger olika och motstridiga resultat. Dock visar Chambers et al. 

(2007) att mindfulnessträning ger signifikanta förbättringar av självskattad mindfulness vilket 

i sin tur motsäger detta. Vi uppfattar denna osäkerhet i mätnoggrannhet som bitvis förvirrande 

och synnerligen problematisk. Det rör sig förvisso om olika varianter av skattningsskalor men 

alla utger sig ändå för att mäta mindfulness. Metodologiska frågetecken som dessa visar på 

det tillkortakommande Hick (2009) och Birnbaum och Birnbaum (2008) varnar för när det 

gäller att fånga in fenomenet mindfulness med hjälp av befintliga forskningsmetoder. 

Ytterligare något vi uppfattar som problematiskt är det faktum att många av de faktorer som 

mäts i studierna, bland annat acceptans och empati, saknar en klar och tydlig definition. Här 

kommer återigen problemet med självskattning upp då aktuella faktorer som alltså saknar en 

samstämmig definition mäts på detta sätt i en stor del av empirin. Frågan detta väcker är 

således om dessa studier verkligen mäter det de avser mäta, och i vilken mån de olika 
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skalorna mäter samma saker. Som forskningsfältet ser ut just nu tycks dock dessa frågetecken 

vara något vi är tvungna att acceptera.  

 

7.4 Metoddiskussion 
Vår forskningsprocess har utgått från en önskan om ökad förståelse för vilken betydelse 

socialarbetarens mindfulness kan ha i relationen med klienten. Vi hade båda intrycket av 

mindfulness som ett omstritt ämne. Dels uppfattade vi det som något som enligt vetenskapen 

visat goda tecken på att hjälpa människor i olika problematiska situationer men också som ett 

flummigt ämne som enligt många bäst borde hålla sig i kvar i kvällstidningarnas bilagor där 

det hör hemma. För att få en överblick över vetenskapen kring mindfulness och öka 

förståelsen så mycket som möjligt ansåg vi en kunskapsöversikt bäst lämpat för att nå vårt 

syfte. I brist på studier som fokuserar direkt på mindfulness, socialarbetare och 

klientrelationen har vi i arbetet varit öppna för andra typer av studier vilket möjligtvis kan 

tänkas äventyra vår validitet negativt. Den spridning i utfallsmått som förekommer i den 

empiri vi hittat har dessutom omöjliggjort en statistisk generalisering. En enkätmetod skulle 

till exempel gett oss dessa möjligheter. Dock skulle vi i ett sådant fall ställas inför det 

problem med mätmetoder vi stött på i denna studie. Vi skulle helt enkelt få valt en mätmetod 

och fått acceptera den osäkerheten det medför. En intervjustudie skulle kunna gett oss en ökad 

förståelse, fritt från problem med utfallsmått. Däremot skulle vi sprungit på andra problem, 

till exempel osäkerheten kring mätning av mindfulness där vi hade fått välja ett alternativ av 

flera högst osäkra.  

I brist på forskning gjord på mindfulness och socialarbetare använder vi som bekant 

forskning från en psykoterapeutisk kontext. Vi är medvetna om att detta innebär en viss risk 

med tanke på eventuella skillnader mellan dessa kontexter och att det inte är helt 

oproblematiskt att ”översätta” resultat rakt av. Detta tomrum i befintlig forskning måste 

alltjämt hanteras på något sätt. Och såvitt vi förstår det är denna studie långt ifrån första 

gången psykoterapiforskning används till att dra slutsatser om socialt arbete.  

Vi har funderat mycket över just validiteten hos begreppen som vi använder i vår uppsats 

och främst de som ingår i de åtta studierna som vi valt ut och analyserat. Vi använder 

begreppen arbetsallians och terapeutisk relation som inte är enhetligt definierat i tidigare 

forskning och begreppet mindfulness vilket rymmer flera psykologiska aspekter som kan 

anses höra ihop. Även kring begrepp som används för att mäta eller beskriva olika effekter av 

eller samband med mindfulness, till exempel empati, råder det delade meningar om hur de ska 
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förklaras, definieras och mätas. Vår uppfattning är att vetenskapen har ett gediget och 

komplicerat arbete framför sig för att skapa en större förståelse och samsyn kring dessa 

fenomen och begrepp. Detta arbete är viktigt för annars kan begreppsvaliditeten påverkas 

negativt genom att det som mäts i olika studier är mätt utifrån skilda synsätt på ett begrepp 

eller olika aspekter av det. Då blir det dels svårt att jämföra studier, men också problematiskt 

att veta om studien har mätt det den säger sig mäta.    

 

7.5 Resonemang om framtida forskning 
Människors erfarenheter och åsikter om företeelser skiljer sig åt (samtidigt som de nästan 

alltid delas med någon annan) beroende på en mängd faktorer. Så förhåller det sig även med 

olika forskares förståelse och tro om fenomen och svårgripbara begrepp. Det tycker vi är 

tydligt med tanke på alla de skilda konceptualiseringar av fenomen som vi stött på under vårt 

arbetes gång. En forskare inom socialt arbete kommer sannolikt att uppfatta och definiera ett 

fenomen annorlunda än en medicinsk forskare, och de kommer då sannolikt att använda olika 

metoder för att studera det. I bästa fall leder denna mångfald till att vetenskapen kan ge en 

rikare och mer grundlig bild av en företeelse, men i värsta fall leder det till att fenomen blir 

förvrängda, förenklade och banaliserade, just för att de från början är alltför svårgripbara för 

vår tids vetenskap.  

Ett till synes oräkneligt antal komponenter samspelar och påverkar varandra när vi 

interagerar med en annan människa. Det är strukturer och faktorer som vi tror svårligen går att 

isolera och fullständigt kartlägga. Att beskriva hur socialarbetares mindfulness påverkar 

relationen till klienter i dess naturliga reella miljö ser vi idag som en mycket problematisk 

uppgift med stora begränsningar, särskilt som vetenskapen verkar ha en benägenhet att 

använda sig av främst kvantitativa verktyg för att försöka fånga innebörden och betydelsen av 

den komplexa interaktion som en relation innebär. Vi tror att forskningen på området med 

fördel kan använda sig av mer kvalitativa inslag i studierna för att skapa en större förståelse 

för mindfulness och de effekter som mindfulness (utifrån befintlig forskning) ser ut att ha ett 

samband med, till exempel empati. Men även för att göra ett försök att förstå det ömsesidiga 

mellanmänskliga sammanhang som benämns som en relation, genom att låta de involverade i 

högre utsträckning med egna ord beskriva deras subjektiva upplevelse av innehållet och 

betydelsen av den.  

Utifrån det vi kommit fram till i denna studie är vår uppfattning att mindfulness kan vara 

hjälpsamt för socialarbetare i dennes arbete med klienter. Enligt vår analys och tolkning av 



	   	   	  50	  

befintlig forskning kan mindfulness stärka viktiga faktorer hos socialarbetare med avseende 

på relationen till klienten. Däremot ser vi en hel del brister och luckor i forskningsfältet. Dels 

saknas i stort sett forskning på mindfulness och socialarbetare med fokus på relationen till 

klienten, varför vi till stor del använt oss av forskning från en psykoterapeutisk kontext. Även 

om vi anser dessa två områden som nära besläktade är vår uppfattning att det troligtvis 

existerar skillnader. Med detta som utgångspunkt tycker vi att mindfulness eventuella 

påverkan på socialarbetare bör studeras i det sociala arbetets kontext. Om inte annat så för att 

utesluta eventuella skillnader från de forskningsresultat vi använt från en psykoterapeutisk 

kontext. För att öka trovärdigheten ytterligare anser vi det önskvärt att de brister i 

gemensamma definitioner och mätmetoder åtgärdas. Enligt oss är det ett självklart och 

nödvändigt steg, om än inte ett enkelt eller litet, att studera mätmetoderna i sig likaväl som att 

studera mindfulness i det sociala arbetets kontext. Vi ser med spänning fram emot en 

utveckling och uppföljning av de preliminära forskningsfynd som visar att mindfulness kan 

bidra till empowerment och en större medvetenhet, som skulle kunna leda till både 

personliga- och samhällsförändringar (Hick, 2008; Walach et al., 2007). Kanske kan den 

snabbt växande forskningen om hjärnans funktioner vid meditation vara en väg till att öka 

förståelsen för mindfulness och stärka dess legitimitet. 

 

 

 

 

 

- The absence of clear understanding is the basis for every knot - 

(Thich Nhat Hanh) 
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Bilaga 1. Sökprocess 
Systematiska sökningar i sökmotorn Proquest (se bilaga 2 för inkluderade databaser) efter 
dokument på engelska och skandinaviska språk.  
Sökning Sökord/Söksätt Termtyp/Avgränsning Antal träffar 

#1 Mindfulness Document title 2492 

#2 Mindfulness Subject heading (all) 2747 

#3 #1 OR #2  3333 

#4 Se sökordA Subject heading (all) 1322635 

#5 Se sökord A Abstract 1687871 

#6 #4 OR #5  2522200 

#7 #3 AND #6 Scholarly (Peer 
Reviewed) Journals 

805 

#8 #3 AND #6 Thesis and 
Dissertations 

366 

Totalt antal studier #7 + #8 1171 

 
 
 
Systematiska sökningar i sökmotorn EBSCO (se bilaga 2 för inkluderade databaser) efter 
dokument på engelska och skandinaviska språk.  
Sökning Sökord/Söksätt Termtyp/Avgränsning Antal träffar 

#1 Mindfulness Title 1863 

#2 Mindfulness Subject Terms 252 

#3 #1 OR #2  1937 

#4 Se sökord A All text 6004613 

#6 #3 AND #6 Scholarly (Peer Reviewed) 
Journals 

653 

#7 #3 AND #6 Dissertations 1 

Totalt antal studier #6 + #7 654 

 
__________________________ 
A  "social work*" OR relation* OR alliance* OR "therapeutic alliance*" OR "therapeutic 
relation*" OR "working alliance*" OR "working relation*" OR "therapeutic bond*" OR 
"helping alliance" OR "helping relation*" OR counsel*   
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Bilaga 2. Sökta databaser i Proquest och EBSCO 

 
Proquest 

1. Applied Social Sciences Index and 

Abstracts (ASSIA) 

2. ASFA: Aquatic Sciences and 

Fisheries Abstracts 

3. COS Scholar Universe 

4. ERIC 

5. International Bibliography of the 

Social Sciences (IBSS) 

6. International Index to Performing 

Arts Full Text 

7. Linguistics and Language Behavior 

Abstracts (LLBA) 

8. Meteorological & Geoastrophysical 

Abstracts 

9. PAIS 

10. PILOTS 

11. ProQuest Dissertations & Theses 

A&I 

12. PsycARTICLES 

13. PsycBOOKS 

14. PsycCRITIQUES 

15. PsycINFO 

16. Social Services Abstracts 

17. Sociological Abstracts 

18. The Vogue Archive 

 

EBSCO 

1. Academic Search Premier  

2. ATLA Religion Database   

3. Business Source Premier  

4. CINAHL  

5. Communication & Mass Media 

Complete  

6.  Communication Abstracts  

7.  Criminal Justice Abstracts  

8.  eBook Collection (EBSCOhost)  

9.  EconLit  

10. ERIC  

11. GreenFILE  

12. Library, Information Science & 

Technology Abstracts  

13. MEDLINE  

14. Philosopher's Index  

15. Regional Business News  

16. RILM Abstracts of Music 

Literature SocINDEX  

17. Academic Search Complete  
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Bilaga 3. Skattningsskalor  
Skattningsskalor som används:  

 
Accomodation. 
Mäter reaktioner på konflikter i relationer (Barnes et al., 2007). 
 
ANEW - Affective Norms for English Words.  
Normativ skala som känslomässigt värderar olika engelska ord (Chambers et al., 2007). 
 
BAI - Beck Anxiety Inventory. 
Mäter oro och ångest (Chambers et al., 2007). 
 
BDI - Beck Depression Inventory. 
Mäter dysfori (Chambers et al., 2007). 
 
CAS - Counselor Attention Scale. 
Mäter counselors förmåga att metodiskt kontrollera sin uppmärksamhet i det direkta arbetet 
med klienter (Greason & Cashwell, 2009). 
 
CASES - Counselor Activity Self-Efficacy Scales. 
Mäter counselors self-efficacy (Greason & Cashwell, 2009). 
 
CGI - Clinical Global Impressions. 
Mäter allvarlighetsgrad och förbättringar avseende klienters symptom (Stanley et al., 2006). 
 
DAS - Dyadic Adjustment Scale. 
Mäter nöjdhet i romantiska relationer (Barnes et al., 2007). 
 
DSB - Digit Span Backward subscale.  
Mäter arbetsminne (Chambers et al., 2007). 
 
FMMS - the Five-Minute Mindfulness Scale.  
Mäter förmågan att på begäran gå in i och bibehålla ett tillstånd av mindfulness (Aggs & 
Bambling, 2010). 
 
FFMQ - Five Factor Mindfulness Questionnaire.  
Mäter fem faktorer av mindfulness…medvetenhet, icke-dömande, beskrivande och 
observerande (Greason & Cashwell, 2009). 
 
GAF - Global Assessment of Functioning. 
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Mäter klienters allvarlighetsgrad avseende symptom och funktionsförmåga avseende 
interpersonella kontakter, arbetsliv och utbildning (Stanley et al., 2006). 
 
IMS - Investment Model Scale. 
Mäter nöjdhet i romantiska relationer (Barnes et al., 2007). 
 
IRI - Interpersonal Reactivity Index.  
Mäter både kognitiva och affektiva aspekter av empati i sociala situationer (Greason & 
Cashwell, 2009). 
 
IST - Internal Switching Task.  
Mäter reaktionstid när det gäller individers förmåga att bibehålla och styra sin 
uppmärksamhet Chambers et al., 2007). 
 
MAAS - The Mindfulness Attention Awareness Scale. 
Mäter individers nivå av mindfulness (Chambers et al., 2007, Barnes et al., 2007, Stanley et 
al,. 2006). 
 
MT-S - Mindfulness Therapy Scale. 
Mäter terapeuters förmåga till mindfulness under terapisessionen (Aggs & Bambling, 2010). 
 
MT-Q - Mindfulness Therapy Questionnaire 
Mäter terapeuters attityder gentemot förekomsten av mindfulness inom terapi (Aggs & 
Bambling, 2010). 
 
PANAS - Positive and Negative Affect Schedule. 
Mäter positiv och negativ upphetsning (Chambers et al., 2007). 
 
Participant Satisfaction Survey. 
Mäter hur deltagarna utvärderar den kurs i mindfulness som är aktuell i studien (Aggs & 
Bambling, 2010). 
 
POMS - Profile of Mood States.  
Mäter ångest och ilska/fientlighet (Barnes et al., 2007). 
 
RRS - The Ruminative Responses Scale. 
Mäter ruminativa tendenser (Chambers et al., 2007). 
 
SCL-90-R - Symptom Checklist. 
Mäter subjektivt uppfattade svårigheter via 90 st. fysiska och psykologiska symptom 
(Grepmair et al., 2007). 
 
SCS - the Self-Control Scale. 
Mäter självkontroll (Barnes et al., 2007). 



	   	   	  62	  

 
STEP - Session Questionnaire for General and Differential Individual Psychotherapy. 
Mäter aktiva faktorer i psykoterapeutiska processer utifrån klienters perspektiv (Grepmair et 
al., 2007). 
 
Stress and tension ratings. 
Mäter stress och anspänning (Aggs & Bambling, 2010). 
 
VEV - Questionnaire of Changes in Experience and Behaviour. 
Mäter subjektivt uppfattade förändringar i upplevelser och beteende (Grepmair et al., 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


