
 

 
 
 
 
  

 

 

         Det sociala arbetets konstruktion 
         i mindfulnessforskning 

             En perspektivanalys 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                       Aurora Ziman Karlsson 
  
                                                                                    Kandidatuppsats SOPA 63 
                                                                                    VT 2018 
                                                                                    Handledare: Janicke Andersson 

 



Abstract  
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Title: The construction of social work in mindfulness research. A perspective 
analysis. [Translated title] 
Supervisor: Janicke Andersson  
Assessor: Kristina Göransson 
 
Mindfulness is an increasingly popular social work intervention. The aim of this 
study was to examine how the social problems addressed by mindfulness are 
framed and how the nature and goals of social work are constructed in the latest 
mindfulness research from 2017 onwards. 25 peer-reviewed articles were 
examined with the help of Håkan Jönson’s perspective analysis, which asks 
questions about the nature of the problem, its causes, consequences and range, its 
solutions and the protagonists and imagery involved. The study found that most 
research on mindfulness in social work constructs the profession from an 
individualist-reformist perspective with problem solving as the main goal. 
However, there are some studies that stress the importance of combining problem 
solving with social change and empowerment. A small number of studies based 
on humanist theories criticize the evidence-based, cost-effective type of 
intervention typical for the individualist-reformist view, recommending more 
creative and holistic methods within the reflexive-therapeutic paradigm. Further 
studies are needed, taking into account the researchers’ perspective on social work 
and social problems, in order to clarify how mindfulness is best applied and how 
the profession can be developed in a conscious and fruitful way.  
 
Key words:  Social work, mindfulness, meditation, social constructionism, 
perspective analysis. 
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1. Inledning och problemformulering 

Intresset för meditation generellt och mindfulnessmeditation specifikt har ökat 

markant under den senaste tiden inom många olika professionella arenor. Det se- 

naste World Government Summit (WGS 2018d) har samlat statschefer, ministrar 

och ledare för globala företag till ett möte med experter inom olika ämnen, bl. a. 

medvetande och mindfulness (WGS 2018a; 2018b; 2018c; 2018e; 2018f; 2018g) 

för att diskutera lösningar på globala problem. Storbritannien har tagit fram den 

parlamentariska rapporten Mindful Nation UK (Mindfulness Initiative 2015)  och 

implementerar metoden inom hälsovård, utbildning, arbetsliv och rättsväsende. 

Psykologin (Shapiro 2009) och psykiatrin (Groves 2016; Tusaie & Edds 2009; 

Zerbo et al. 2017) har införlivat mindfulness i sin teori och praktik.  

Samtidigt har det skett en explosionsartad ökning av antalet referee- 

granskade vetenskapliga publikationer om ämnet (Fig.1). Av de 19 842 studier i 

Fig. 1 är 20% inom samhällsvetenskap.  

 

 

 

Ämnet är aktuellt även inom socialt arbete. Francis J. Turners högt ansedda 

kompendium Social Work Treatment (2017) beskriver i sin senaste upplaga både 

meditation generellt och mindfulness specifikt som terapeutiska metoder. I USA 

är populariteten så stor att mindfulness håller på att bli ett normativt terapeutiskt 
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förstahandsval i alla “hjälpande professionerna”, inklusive socialt arbete (Logan 

2014).  

En viktig kritik som har lyfts inom arbetslivet är att mindfulness må öka de 

anställdas acceptans och lugn, men att detta endast avleder uppmärksamheten från 

icke fungerande organisationsstrukturer och ohållbara arbetsbelastningar 

(Mindfulness Initiative 2015). Enligt kritikerna finns det med andra ord 

strukturella samhällsproblem som inte kan avhjälpas med terapeutiska metoder.  

Mats Hilte, docent i socialt arbete och lektor vid Socialhögskolan i Lund 

skriver i sin bok Mindfulness i socialt arbete- en introduktion att praktiserandet av 

mindfulness visserligen kan bidra till att minska stress, men att det samtidigt 

behövs andra åtgärder som har med den kringvarande situationen att göra (Hilte 

2014, s. 8f.).  

Hiltes påstående pekar på en större debatt. Det finns nämligen många olika 

sätt att se på hur socialt arbete skall drivas. Malcolm Payne (2005; 2015) delar 

uppfattningarna i tre grupper: reflexivt-terapeutisk, som anser att det terapeutiska 

arbetet är centralt för att öka utsatta människors välbefinnande, 

socialist-kollektivistisk, som framhåller nödvändigheten av en transformation av 

samhället och individualist-reformistisk, som understryker vikten av att behålla 

stabiliteten för individer och samhällsstrukturer. 

Dessa tre uppfattningar hör ihop med helt skilda föreställningar om det 

sociala arbetets identitet, roll och möjligheter och de kritiserar samt sätter press på 

varandra (Payne 2015, s. 46). De är även relaterade till det sociala arbetets tre mål 

formulerade av International Federation of Social Workers och International 

Association of Schools of Social Work (Akademikerförbundet 2014) dvs. 

empowerment, social förändring och problemlösning (Payne 2015, s. 42). 

Även om mindfulness vid en första anblick kan tänkas vara förknippad 

med den första, terapeutiska uppfattningen av socialt arbete, är det inte säkert att 

forskarna som undersöker metoden utgår från den. Payne (2005, s. 14) noterar att 

man skall akta sig för att anta att forskare har en enhetlig teoretisk syn och att de 

genom sitt val av teori också bidrar till att konstruera det sociala arbetet på ett 

visst sätt som påverkar dess fortsatta utveckling. I vilken riktning utvecklingen 
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sker idag, i och med mindfulnessmetodens popularitet, är en intressant och viktig 

fråga som bildar fokus för min studie.  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur samtida mindfulnessforskning konstruerar 

det sociala arbetets mål och de sociala problemen som mindfulness är tänkt att 

lösa. 

Frågeställningar: 

- Hur konstruerar mindfulnessforskningen bilden av det sociala arbetets 

karaktär och mål? 

- Vilken karaktär tillskrivs problemen som skall lösas genom mindfulness?  

- På vilka sätt konstrueras mindfulness som användbart för socialarbetare 
kontra brukare?  

3. Mindfulness - begreppsförklaring 

Det finns ingen universellt accepterad definition av mindfulness  (Bishop et al. 

2004; Van Dam et al. 2018) men forskningen inom socialt arbete använder termen 

på tre olika sätt: som benämning för ett medvetandetillstånd eller ett personlig- 

hetsdrag, för att beteckna en teknik eller som namn på en intervention. 

Mindfulness som tillstånd och personlighetsdrag  

Mindfulness som medvetandetillstånd (på svenska även medveten närvaro) 

“betyder att ge uppmärksamhet på ett visst sätt: avsiktligt, närvarande i nuet och 

utan dömande” (Kabat-Zinn 1994, s. 4). Mindfulness har också beskrivits som 

kapaciteten att betrakta mentalt innehåll utan inblandning, där sinnet (the mind) 

“blir som en öppen hand. Man håller inte fast vid något; man stöter inte bort 

något”. Detta tillstånd gör det möjligt att undvika automatiska kognitiva 

reaktioner som ökar stress och hindrar en effektiv problemlösning (Segal, 

Williams & Teasdale 2002).  

Även om mindfulness är ett sätt att relatera till alla upplevelser på ett öppet 

och receptivt sätt, så innebär det inte att man tillåter onödigt lidande eller 
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orättvisa. Man accepterar det som är här och kan med klarhet urskilja det som 

behövs, för att kunna besvara situationen på ett bra sätt (Shapiro & Carlson 2009, 

s. 5f.). 

Med upprepat praktiserande av mindfulnesstillståndet (state mindfulness) 

kan mindfulness bli ett införlivat personlighetsdrag (trait mindfulness) (Garland 

2013). 

Mindfulness som teknik 

Mindfulness som teknik är en form av meditation. Den har sina rötter i en 

förståelse av hur man kan befria sig från lidande och öka sin lycka, förmedlad av 

Gautama Siddhartha även känd som Buddha för 2 600 år sen i Indien (Turner 

2017, s. 325f.). Praktiserandet av tekniken mindfulnessmeditation odlar 

mindfulness som tillstånd och personlighetsdrag. 

Mindfulness som intervention 

Den urgamla mindfulnesstekniken blev anpassad som västerländsk psykologisk 

behandling på 1990-talet, inom t. ex. dialektiskt beteendeterapi (DBT) (Turner 

2017, s. 326; Socialstyrelsen a)  och Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 

(Turner 2017, s.326; Socialstyrelsen b). Den amerikanska forskaren Jon 

Kabat-Zinn är bland de första som har intresserat sig för hur mindfulness kan 

användas även för fysisk läkning. Hans 8-veckors program Mindfulness Based 

Stress Reduction (MBSR) som behandlar patienter med både emotionella och 

fysiska problem är bland de mest använda och utforskade mindfulness 

programmen (Kabat-Zinn 1990). MBSR blev anpassad av kognitiva terapeuter 

och resulterade i Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) som används 

framför allt mot depression. I och med kombinationen med kognitiv terapi har 

mindfulness börjat användas och har anpassats för många olika områden inom 

socialt arbete, som ätstörningar (MB-Eat) och beroende (Mindfulness-Based 

Relapse Prevention) (Turner 2017, s. 326). 
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4. Kunskapsläge 

Eftersom min studie är en metastudie hade en avgränsning av den tidigare 

forskningen i förhållande till empirin kunnat vara problematisk, eftersom det hade 

kunnat finnas en överlappning i materialet. Men i praktiken har det inte varit ett 

problem i och med att det inte finns någon tidigare forskning som handlar om 

mindfulness och det sociala arbetets konstruktion. Inte heller finns det studier om 

konstruktionen av sociala problem i förhållande till mindfulness. Därför framgick 

det tydligt vilka studier som tillhör empirin, som handlar om mindfulnessforsk- 

ning specifikt. Jag har i detta kapitel gjort en undersökning av forskningsläget 

angående konstruktionen av det sociala arbetet och av det sociala problemet i ett 

bredare perspektiv och inte specifikt relaterat till mindfulness.  

Sökningen efter litteratur gjordes inledningsvis på LUBsearch utifrån en 

snäv ram: mindfulness och construction of social work; social work och 

construction och mindfulness; mindfulness och constructivism. Ingen av dessa 

sökningar gav relevanta resultat. En sökning gjord på Google Scholar med 

mindfulness och frasen construction of social work gav 68 resultat av vilka endast 

en handfull hade en svag anknytning till mitt forskningsområde. En ämnesmässigt 

bredare sökning med endast construction of social work gjordes sedan på både 

LUBsearch och Google Scholar och gav en större mängd material om 

konstruktionen av socialt arbete i allmänhet. Litteratur om definitionen och 

konstruktionen av socialt arbete hittades även med hjälp av bibliotekarien i 

universitetsbibliotekets hyllor.  

För att täcka även konstruktionen av sociala problem har en sökning med 

construction of social problems gjorts i alla databaser som gav över 2000 träffar. 

Av dessa presenteras några av de mest citerade.  

Litteratur om konstruktionen av det sociala arbetet 

Konstruktionen av socialt arbete diskuteras i ett antal artiklar och antologikapitel, 

huvudsakligen i förhållande till frågan om vad socialt arbete bör konstrueras till 

att vara och göra.  
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Den brittiska professorn i samhällsvetenskap Adrian L. James argumen- 

terar att varken akademiker eller praktiker har en effektiv kontroll över konstruk- 

tionen och definitionen av socialt arbete, i alla fall inte på samma sätt som de 

medicinska och juridiska professionerna har, dvs. genom en reflexiv relation 

mellan teori och praktik (James 2004, s.48). Han menar att socialt arbete inte har 

en lika självklar akademisk identitet eftersom det är så nära besläktat med 

discipliner som t. ex. sociologi, socialpolitik och psykologi. Därför har varken 

akademiker eller praktiker kraften att motstå politiska och strukturella influenser 

som påverkar yrkets konstruktion, menar James. I ett försök att vinna kredibilitet 

och professionell identitet och påverkade av det politiska klimatet har både 

akademiker och praktiker valt att konstruera socialt arbete i den evidensbaserade 

riktningen som James kallar “the McDonaldization of social work”. Han menar att 

socialt arbete genomgår samma “McDonaldization” trend som den amerikanska 

sociologen George Ritzer (2000) har beskrivit för samhället i stort, dvs. ett fokus 

på kontroll, effektivisering, standardisering, fragmentering av kompetensen och 

den evidensbaserade praktikens hegemoni (James 2004, s. 39). Priset som social- 

arbetare behöver betala för detta val är enligt James förlusten av innovation och 

kreativitet, eftersom “McDonaldiserade” tjänster är standardiserade. Men även 

den akademiska friheten att forska om viktiga sociala ämnen har gått förlorad 

enligt James.  

I kapitlet The Construction and Reconstruction of Social Work (Humphries 

2006) beskrivs hur det sociala arbetet i Storbritannien har rört sig från välfärd till 

auktoritarism under de senaste 20 åren. Professionen har historiskt pendlat mellan 

att företräda å ena sidan kontrollen över de utsatta och över resurserna, och å 

andra sidan en äkta önskan att hjälpa. Beth Humphries, som är docent i socialt 

arbete vid Lancaster University i Storbritannien, resonerar att även om social- 

arbetare har velat se sig själva som tämligen autonoma och drivna av egna värde- 

ringar och av sitt yrkes teorier så har den politiska kontexten styrt professionen 

mot en marknadsanpassning där diskursen handlar mest om förhållandet mellan 

kostnader och resultat. Socialkontoren har blivit “teknologiska maskiner, där 

arbetarna begränsas till att klassificera kunder för servicepaket” (Humphries 2006, 

s.33) och marknadsanpassningen har lett till en moralistisk, konformistisk och 

9 



normativ attityd. Socialarbetets ilska mot strukturerna som behåller maktobalan- 

sen, stigmatiseringen och fattigdomen, menar Humphries, har avtagit tack vare 

den förändrade diskursen, även om vissa socialarbetare har försökt att bara “skaka 

av sig, eller åtminstone motstå kontrollfunktionen man har ålagt dem.” 

(Humphries 2006, s. 35). Men enligt Humphries har de flesta socialarbetare nöjt 

sig med att fortsätta med individualistiska modeller för sin praktik utan att försöka 

ändra strukturella förhållanden.  

I sitt tidigare verk Taking Sides: Social Work Research as a Moral and 

Political Activity (2004) beskriver Humphries hur inte bara praktiken, men även 

forskningen inom socialt arbete är en moralisk och politisk aktivitet . Hon menar 

att all forskning, och framför allt den samhällsvetenskapliga, alltid är en tolkning 

utifrån en viss synpunkt och är i själva verket ett ställningstagande. Därför är 

enligt henne den viktigaste frågan vems sida man står på. Hon anser att konstruk- 

tionen av det sociala arbetets art och syfte under senaste tiden har influerats allt 

mer av politiken och anser att jakten på status och forskningsanslag gör att 

forskarna oftast väljer den sida som bestäms av regeringen, även om detta innebär 

en “pseudovetenskaplig positivism fokuserad på ‘det som fungerar’, som isolerar 

det individuella beteendet från den bredare sociala och politiska kontexten” 

(Humphries 2004, s. 115f.). Inte överraskande är även Humphries kritisk mot 

evidensbaserad praktik med dess “besatthet med individualism och preskription, 

framför allt betoningen på att åstadkomma mätbara förändringar i beteendet, och 

urvalet och användandet av resultat från kvantitativ forskning som den mest 

lämpliga för att informera praktiken.” (Humphries 2004, s. 116).  

Gabrielle Meagher, universitetslektor i politisk ekonomi vid Sydney 

University och Nigel Parton, professor i barnavård vid University of Huddersfield 

i Storbritannien (Meagher & Parton 2004) noterar att det har hänt en grundläggan- 

de omvärdering av det sociala arbetets natur, fokus och organisation i större delen 

av den engelskspråkiga västvärlden under de senaste åren. I Storbritannien skapas 

en vision av det framtida sociala arbetet i termer av medborgarskap och rättvisa, 

partnerskap, deltagande och ansvar, där både den statliga, den frivilliga och den 

informella sektorn samarbetar. Men i praktiken, säger författarna, har alla 

förändringarna introducerats på ett top-down sätt i den nyliberala processen av 
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marknadsanpassning. Meagher och Parton beskriver även de många kritiska och 

reflexiva postmodernistiska vetenskapliga texter som har dykt upp under senaste 

tiden, som mitt i den marknadsanpassade versionen av socialt arbete tenderar att 

vilja rekonstruera yrket i riktning mot emancipation. Enligt Meagher och Parton 

innebär detta att man återigen har börjat understryka vikten av att stå på de 

utsattas sida, att bekämpa maktstrukturer och att stärka socialt arbete som en 

profession baserad på  omtanke (Meagher & Parton 2004, s. 4). 

Jeremy Kearney, socialarbetare, terapeut och chef för Centre for Social 

Research and Practice vid University of Sunderland i Storbritannien, utgår från 

socialkonstruktionism och filosofen Ludwig Wittgensteins senare verk när han 

beskriver det sociala arbetet som en serie “språklekar” som kan möjliggöra eller 

förhindra vissa resultat (Kearney 2004, s.178). Kearneys fokus är inte produkten 

av den sociala konstruktionen utan konstruktionsprocessen i sig. Därmed ser han 

inte socialt arbete som något som har konstruerats och kan undersökas objektivt i 

efterhand, utan som något som håller på att konstrueras och rekonstrueras 

överallt där man talar om ämnet, genom sättet hur man talar.  

Litteratur om konstruktionen av sociala problem 

John Clarke och Allan Cochrane, båda professor emeritus vid Faculty of Arts and 

Social Sciences vid Open University i Storbritannien, diskuterar i antologikapitlet 

The Social Construction of Social Problems (1998, s. 10)  hur sociala problem blir 

“sociala” och fångar allmänhetens uppmärksamhet. Det sker inte bara genom 

problemens omfattning utan även för att de stämmer överens med kontemporära 

värderingar och med sådant som oroar eller känns angeläget för allmänheten. 

Sociala problem hör ihop med en specifik kulturell och historisk miljö och repre- 

senterar ett visst sätt att uppfatta och tolka förändringar i den sociala situationen, 

som t. ex. uppkomsten av hemlöshet eller fattigdom. Clarke och Cochrane 

beskriver hur processen av social konstruktion innefattar både vad som betraktas 

som ett socialt problem och framställningen av det problematiska i situationen. 

Eftersom konstruktionsprocessen grundas huvudsakligen på det som anses som 

sunt förnuft och “det som alla vet” i en specifik historisk och kulturell miljö, 
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menar författarna att den socialvetenskapliga forskaren behöver ta ett steg tillbaka 

och bete sig som en främling som inte vet någonting och som behöver få allting 

förklarat. Endast på det sättet kan man observera de uttalanden som görs om det 

sociala problemet, som kan vara motsägelsefulla. Dessa uttalanden representerar 

oftast olika sunt-förnuft uppfattningar (“common senses”) (Clarke & Cochrane 

1998, s. 15) som tävlar med varandra om statusen av “det som alla vet”.  

Ingrid Sahlin, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, har 

skrivit ett kapitel om sociala problem som verklighetskonstruktioner där hon 

definierar  problem som “ett fenomen som omfattar tre nödvändiga element: det 

existerar, det är skadligt och det har, åtminstone potentiellt, en lösning” (Sahlin 

2013, s. 131). Hon beskriver socialkonstruktivismens ståndpunkt som anser att 

sociala problem inte har en objektiv existens separat från definitionsprocesser 

genom vilka de konstrueras. Vidare beskriver hon forskningen på detta område 

som har varit mest aktiv i två riktningar. Den första är studier av fall där nya 

problem har etablerats, fått politisk acceptans och har lett till skapandet av nya 

begrepp, behandlingsmetoder och institutioner. Den andra, även kallad klient- 

konstruktion, handlar om hur individers varierande problem eller situationer 

konstrueras på så sätt att de passar in i redan etablerade problemkategorier. Ett 

exempel på klientkonstruktion är hur socialtjänsten kategoriserar sina klienter 

(Sahlin 2013, s. 145). 

Slutligen vill jag ta upp ett antologikapitel av Morten Ejrnaes  och Sören 

Kristiansen (båda lektorer vid Aalborgs universitet i Danmark) som beskriver hur 

forskningen i Skandinavien är välutvecklad när det kommer till välfärdsforskning, 

dvs. forskning om frågor som t. ex. marginalisering, fattigdom eller arbetslöshet. 

Däremot har man inte relaterat denna forskning till teoribildningen om sociala 

problem som kommer huvudsakligen från USA och man har inte heller försökt 

skapa en lokalt anpassad teori om sociala problem. Nackdelen med det, menar 

författarna, är att “socialt arbete riskerar att framstå som en självklar och oproble- 

matisk aktivitet som endast består i att avskaffa något självklart ont: de sociala 

problemen. Problemens karaktär analyseras inte grundligt” (Ejrnaes & Kristiansen 

2013, s. 76).  
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5. Teori 

Studien har sin grund i det konstruktionistiska synsättet som förstår den mänskliga 

verkligheten som en socialt konstruerad verklighet (Berger & Luckmann 2011, s. 

383) och som är en motsatt position till objektivism. Konstruktionism och 

objektivism representerar två väsentligt skilda paradigm i det sociala arbetet, en 

profession som på ett eller annat sätt ämnar att hantera sociala problem. Medan 

den objektivistiska ontologiska positionen ser problem som objektivt existerande, 

anser konstruktionismen att problem konstrueras genom kollektiva definitions- 

processer (Sahlin 2013, s. 131). Enligt den konstruktionistiska utgångspunkten är 

det därför viktigt att undersöka vilken karaktär problemen ges när de konstrueras 

samt vilka följder deras konstruktion har i termer av orsak, ansvar och lämpliga 

lösningar.  

För min analys har jag mer specifikt använt mig av Malcolm Paynes 

socialkonstruktionistiska teori presenterad i boken Modern Social Work Theory 

(2005, s. 8ff.). Den beskriver det sociala arbetets paradigm som en social 

konstruktion med en politisk bakgrund, skapad i diskursen mellan tre huvud- 

sakliga uppfattningar om hur man driver socialt arbete. På nästa sida presenteras 

en sammanfattning i tabellform av Paynes teoretiska indelning. En beskrivning av 

dessa begrepp görs direkt efter.  
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Politisk filosofi Det sociala 
arbetets 
paradigm 

Det sociala 
arbetets mål 

Teorigrupper 

liberal/nyliberal individualist- 

reformistisk 

problemlösning -psykodynamisk 
-kris- och 
uppgiftscentrerad 
-kognitiv-behavioristisk 
-system/ekologisk 
-makropraktik/ social 
mobilisering/ 
socialpedagogik 

socialdemokratisk reflexivt- 

terapeutiskt 

empowerment -makropraktik/ social 
mobilisering/ 
socialpedagogik 
-styrkor/lösning/narrativ 
-humanistisk/existentiell/ 
andlig 
-empowerment/ 
företrädarskap 

socialistisk socialist- 

kollektivistisk 

social 
förändring 

-empowerment/ 
företrädarskap 
-kritisk 
-feministisk 
-anti-diskriminerande/ 
flerkulturell sensitivitet 

Fig. 2 Sammanfattning av Paynes indelning enligt politisk filosofi, teorigrupper 

och det sociala arbetets paradigm och mål (Payne 2005; 2015). 

 

Den första uppfattningen om hur man driver socialt arbete är enligt Payne (2005, 

s. 8ff.) den reflexivt-terapeutiska, där man söker nå det högsta möjliga välbefin- 

nandet för individer och samhälle genom att främja utveckling och självförverkli- 

gande. Genom att individerna får kraft över sina känslor och sin livsstil kan de 

resa sig ur lidande och utsatthet. Den uppfattningen representerar enligt Payne den 

socialdemokratiska politiska filosofin där personlig och social förbättring uppnås 

genom ekonomisk och social mobilisering.  

Den socialist-kollektivistiska uppfattningen är en position där man strävar 

att ge stöd till de mest utsatta, för att de genom lärande och samarbete skall kunna 

bli fria från förtryck i ett ojämlikt samhälle. Här läggs fokus på social rättvisa och 
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samhällets förvandling för att de utsatta skall kunna få någon personlig och social 

makt. Det är den socialistiska politiska filosofin med planerad ekonomi som 

uttrycks genom den synen. 

Den tredje uppfattningen är den individualist- reformistiska, som handlar 

om att ge service till individer och stödja dem under perioder av stort behov, med 

syftet att behålla den sociala ordningen, stabiliteten och sammanhållningen. Den 

har sin grund i den liberala politiska filosofin som förespråkar personlig frihet i 

marknadsekonomier.  

Payne (2005, s. 42f.) länkar dessa tre uppfattningar med den senaste 

formuleringen av det sociala arbetets mål konstruerat av IFSW som tredubbelt, 

dvs. empowerment som representerar den socialdemokratiska filosofin, 

problemlösning som representerar den liberala/nyliberala filosofin och social 

förändring som representerar den socialistiska filosofin.  

Han delar även in de viktigaste praktikteorier som används inom socialt 

arbete idag i elva teorigrupper, som han länkar till de tre olika målen för socialt 

arbete (Payne 2015, s.56ff.). Mindfulness är en praktikteori som enligt Payne kan 

placeras i olika teorigrupper med sina respektive mål, beroende på hur metoden 

används: 

 

Medveten närvaro (“mindfulness”) [...] implementeras i huvudsak i samband med 

kognitiva terapier och därför diskuterar jag denna mer detaljerat i samband med 

just det kognitiva synsättet, men medveten närvaro har även kopplingar till 

psykodynamiska och humanistiska idéer (Payne 2015, s. 59). 

  

Begreppen listade i Fig.2 har varit användbara i min analys, eftersom de represen- 

terar tre helt skilda perspektiv. Inom var och en av dessa perspektiv finns en egen 

logik som förenar det man ser som ett socialt problem med en viss typ av orsaker 

och lösningar. Inom var och en av dem har det sociala arbetet förvandlats till 

något annat och socialarbetare har tilldelats en annan roll. De människorna som 

anses vara inkluderade i problemet har transformerats till klienter med en mer 

eller mindre grad av ansvar för det som ses som problem, och med mer eller 

mindre egen kraft att ta sig ur det. Inte minst, insatsen mindfulness kan anses som 
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ett lämpligt val eller inte samt som framgångsrik eller inte, beroende på vilket 

perspektiv man utgår ifrån.  

Genom att positionera sig i ett av dessa tre perspektiv tar forskarna 

automatiskt en viss attityd till det utforskade ämnet som de möjligtvis inte ens är 

medvetna om. En annan möjlighet är att forskarna utgår ifrån delar av alla dessa 

positioner och att detta påverkar (och kanske berikar?) deras resultat och 

slutsatser.  

Forskningsresultaten kan med andra ord förstås i ett större sammanhang 

om man tar forskarnas teoretiska perspektiv i beräkningen, oavsett om det är 

medvetet och uttalat eller inte. Med hjälp av Paynes teoretiska ram kan man på ett 

mer strukturerat sätt undersöka hur det sociala arbetets syfte och mål konstrueras 

framför våra ögon genom mindfulnessmetodens popularitet och breda 

användande, och vilken roll forskarna har i den konstruktionsprocessen.  

6. Metod 

Utgångspunkten för min studie är en ontologisk position som inte ser det som 

möjligt att utforska en given objektiv verklighet utanför forskaren, en uppfattning 

som har bl.a. kallats anti-positivistisk eller hermeneutisk (Andersson 2014, s.17f.). 

Den hermeneutiska vetenskapssynen hör ihop med en kvalitativ ansats där 

kunskap utvecklas genom teoretiska tolkningar (Lind 2014, s. 117f.) och där 

forskaren inte är utanför, utan kommer nära de utforskade miljöerna (Ahrne & 

Svensson 2015, s. 15). Eftersom mitt syfte är att undersöka hur professionens 

karaktär konstrueras i forskningen om mindfulness i socialt arbete genom 

forskarnas perspektiv på  problem och lösningar,  har jag valt att använda Håkan 

Jönsons kvalitativa perspektivanalys som metod (Jönson 2010).  

Bearbetning och analys 

Håkan Jönson menar att sociala problem inte är objektiva företeelser utan 

problemperspektiv som är “mentala produkter, vilka människor bär omkring på i 

sitt huvud- ungefär som man bär på en tro” (Jönson 2010, s. 9). Han menar att hur 

t.ex. problemets lösning framställs implicerar  en viss karaktär och orsaker för 
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problemet man konstruerar, eftersom problemperspektiv handlar om samman- 

hängande resonemang.  

Jönson har skapat ett analysschema som gör det möjligt att analysera dessa 

problemperspektiv i detalj. Schemat strukturerar undersökningen av olika 

problemkomponenter, nämligen problemets karaktär, orsaker, konsekvenser och 

omfattning, lösningar, aktörer och illustrationer/exempel (Jönson 2010, s. 8). Han 

menar att man kan få viktig information om problemperspektivet genom att ställa 

vissa frågor i förhållande till texten inom dessa sex olika problemkomponenter. 

För att undersöka problemets karaktär rekommenderar han frågor som “Vad för 

slags problem är det?” och “Var är det lokaliserat?” (ibid.). Under komponenten 

orsak tittar han på bl.a. vilken eller vilka orsaker som anges, om de är implicita 

eller explicita och om det anges länkar emellan dem (Jönson 2010, s. 28). 

Problemkomponenten konsekvenser och omfattning handlar om hur skador eller 

hot beskrivs och om problemet anses vara litet eller stort. Komponenten lösningar 

undersöker vilka förslag på lösningar som ges och vem som anses ansvarig och 

kapabel att lösa problemen. Vidare tittar Jönson på de huvudsakliga aktörerna och 

vilka dramatiserade beskrivningar av dessa som ges, samt i sista komponenten, på 

metaforer, slagord eller ikoner som används för att illustrera problemperspektivet 

(Jönson 2010, s. 8).  

Jönsons indelning i problemkomponenter - specifikt komponenterna 

karaktär, orsaker, konsekvenser och omfattning, lösningar samt illustrationer - har 

hjälpt mig organisera undersökningen av problemkonstruktionen inom 

forskningen om mindfulness i socialt arbete. Men jag har även varit intresserad av 

att analysera hur karaktären och målet för socialt arbete framställs i min empiri. 

Den analysen har främst gjorts med hjälp av komponenten aktörer, eftersom det är 

där jag kunde undersöka vilken karaktär och roll som ges socialarbetare och hela 

yrket i förhållande till problemet, dess bärare och till andra möjliga aspekter. På 

det sättet har Jönsons analysschema visat sig vara ett välfungerande analytiskt 

verktyg inte bara för problemkonstruktioner men även för andra konstruktioner, i 

mitt fall konstruktionen av det sociala arbetet. 

Utöver manuell bearbetning har jag använt ett program för datorassisterad 

kvalitativ analys (Nvivo) för att kunna arbeta snabbare och se fler teman och 
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samband. Texterna matades in i programmet och varje studie i min empiri blev en 

s.k. källa (source), som tilldelades vissa egenskaper. I början var endast den 

geografiska tillhörigheten tänkbar som särskiljande egenskap, men efter en första 

läsning av materialet blev det tydligt att man kunde dela in källorna även enligt 

deras karaktär som egen forskning eller artikel samt enligt huvudkategorierna 

Socialarbetare och Brukare med deras underavdelningar Blivande socialarbetare 

och Praktiserande socialarbetare respektive Medicinskt socialt arbete, Familjer, 

Ungdomar, Äldre och Allmänt. En utförlig beskrivning av dessa kategorier görs i 

Kapitel 8 (Resultat och analys). 

Efter det att empirin matades in i programmet som separata källor med 

vissa egenskaper började kodningsarbetet. Kodning görs i s.k. “nodes” i 

programmet Nvivo, därför skapade jag först sex nodes som motsvarade Jönsons 

problemkomponenter: karaktär, orsaker, konsekvenser och omfattning, lösningar, 

aktörer och illustrationer/exempel. Efter det skapade jag “subnodes”, dvs. 

underkategorier till dessa, som motsvarade min teoretiska ram 

(reflexivt-terapeutisk, socialist-kollektivistisk, individualist-reformistisk). Även 

andra användbara underkategorier skapades, t.ex. stort och litet för problemets 

karaktär, hjälte, offer, ansvarig och maktlös för aktörer samt internt och externt 

för orsaker.  

Kodningen gjordes i första hand genom en noggrann genomläsning av 

texterna och  i andra hand genom en sökning med vissa ord som kunde avslöja 

passager jag hade tidigare missat (t. ex. cause, responsible, problem, solution, 

implications, etc). Varje problemkomponent fick en egen färg och programmet 

gjorde det möjligt att följa dessa markeringar direkt i texten, eller att se 

färgmarkeringar i textens kant. Men det har också varit möjligt att ta fram alla 

citat kodade under en (sub)komponent i utvalda eller samtliga texter. Den 

sistnämnda programfunktionen har gett en utomordentligt bra möjlighet till 

överblick och har underlättat i arbetet av att se samband och likheter och även 

skillnader i de olika typer av empiri. Användningen av ett datorprogram har även 

gjort det möjligt att vara mer flexibel och ändra kodningen efter behov, till 

exempel i arbetet med underkategorier, när det visade sig att vissa var användbara 

medan andra inte var det. Vissa kvantitativa inslag förekommer i analysen, till 
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exempel överblicken som baseras på de mest använda orden i olika kategorier av 

empirin, en överblick som möjliggjordes av datorprogrammets funktioner. 

Även om jag givetvis har en teoretisk ram för min undersökning som även 

speglas i sättet hur jag har kodat, har jag huvudsakligen använt en induktiv 

analysstrategi  (Lind 2014, s. 96) som innebär att jag har undersökt det empiriska 

materialet utan större fokus på teoretiska utgångspunkter. Däremot har jag 

intresserat mig för teman, mönster och samband som har vuxit fram genom 

analysen, för att kunna dra teoretiska slutsatser.  

Urval 

I denna kvalitativa studie är jag inte intresserad av att generalisera mina slutsatser, 

därför har jag gjort ett icke-sannolikhetsurval, närmare bestämt ett målinriktat 

urval (“purposive sampling”) (Bryman 2011; Denscombe 2010). Det målinriktade 

urvalet baseras på principen att man kan få den bästa informationen från ett 

mindre urval som har “plockats för hand” enligt vissa kända attribut och deras 

relevans för det studerade ämnet (Denscombe 2010, s. 34f.). Detta överens- 

stämmer med den kvalitativa ansatsens perspektiv, där dataunderlaget inte kan 

eller bör vara för stort, eftersom det är viktigare med en ingående och mång- 

facetterad beskrivning av materialet (Lind 2014; s. 126). 

Jag har bedömt att en analys av refereegranskade vetenskapliga 

publikationer är mest lämpad för att belysa mindfulnessforskningens mest 

inflytelserika perspektiv. Som ett resultat av den begränsade tidsramen har jag valt 

att endast söka efter artiklar som är tillgängliga vid Lunds universitet. För att 

avgränsa mängden material och behålla det aktuella perspektivet har endast 

artiklar från 2017 och 2018 inkluderats.  

Det har varit viktigt att materialet är relevant i förhållande till forsknings- 

syfte och frågeställningar (Boréus 2015b; Lind 2014), därför har sökningen gjorts 

i flera steg som har avgränsat materialet. Inledningsvis fick jag 492 träffar från en 

sökning genom LUBsearch i alla databaser med sökorden mindfulness och social 

work både på svenska och engelska, för refereegranskade studier fr.o.m. 2017. 

Efter att ha undersökt materialet märkte jag att jag hade fått en mängd irrelevanta 
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träffar och avgränsade genom att söka med frasen social work. Jag fick fort- 

farande många irrelevanta träffar från alla databaser utom två. Därför begränsade 

jag sökningen till databaserna SocINDEX och Social Sciences Citation Index som 

gav 55 träffar. Slutligen gjorde jag en manuell sortering  för att eliminera de 

studierna som inte hade specifikt med mindfulness och socialt arbete att göra. 

Antalet analyserade studier är därmed 25. En mer ingående beskrivning av dessa 

studier görs i Kapitel 8 (Resultat och analys).  

Metodens tillförlitlighet 

I en kvalitativ studie är det viktigt att säkerställa det empiriska materialets 

autenticitet, pålitlighet och träffsäkerhet (Lind 2014, s. 132).  

Empirins autenticitet är svår att ifrågasätta, eftersom det handlar om 

offentliga publikationer. För att säkerställa pålitligheten har jag varit konsekvent i 

mitt forskningsarbete och har gjort en transparent och detaljerad redovisning av 

tillvägagångssättet. Träffsäkerheten handlar om att underlaget skall vara relevant 

för forskningssyfte och frågor. Jag har säkerställt detta genom att ha genomtänkta 

sökord, genom att steg för steg avgränsa sökningen och genom att även göra en 

manuell sortering.  

Ett problem jag mötte i avgränsningen av empirin har varit att ett flertal 

studier undersökte mindfulness från ett medicinskt perspektiv och var utförda av 

blandade forskarteam från institutioner för både socialt arbete och medicin. Dessa 

studier uttryckte inget specifikt samband med socialt arbete. Eftersom man i vissa 

länder, t.ex. Kanada, Storbritannien och USA, utövar även kliniskt socialt arbete, 

har jag frågat mig om dessa studier ändå tillhör min empiri. Efter samråd med min 

handledare beslutade jag att utesluta dem, eftersom de inte kan anses bidra till 

konstruktionen av yrket socialt arbete. Hade dessa studier inkluderats i empirin 

hade resultaten troligen påverkats. 
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7. Forskningsetiska överväganden 

Skriften God forskningssed diskuterar hur man kan hålla balansen mellan 

forskningskravet, som anses vara en etisk förpliktelse att bedriva god forskning 

för samhällets nytta, och individskyddskravet, som fastställer att “individer som 

medverkar i forskning ska skyddas från skada och kränkning” (Vetenskapsrådet 

2017).  

 Min studie har enligt min bedömning inte en inriktning som kan anses 

utgöra en risk för varken kränkning av människovärde eller mänskliga rättigheter. 

Inte heller behöver man inhämta ett informerat samtycke vid analys av offentliga 

publikationer.  

Att man har bockat av dessa deontologiska, regelstyrda aspekter av etiken 

betyder däremot inte att man som forskare och människa inte skall vara noggrann 

med sin etiska position. Att fråga sig, i enlighet med den teleologiska synen på 

etiken (Svensson & Ahrne 2015, s.28) vad intentionen bakom ens forskning är, 

vad konsekvenserna kan tänkas vara och om studiet bidrar till en bättre värld, är 

som jag ser det skillnaden mellan en blind, mekanisk vetenskap och en intelligent, 

meningsdriven sådan. 

Min undersökning utgår från önskan att ödmjukt bidra till en ökad 

förståelse runt processer som inte bara har betydelse för det sociala arbetet som 

yrke och akademiskt område, men som även påverkar brukarnas liv, välbefinnan- 

de, självbild och möjligheter. Det är svårt att förutspå konsekvenserna av en 

handling men som jag ser det kan studien i värsta fall bidra till att befästa viss 

okunskap eller missförstånd och i bästa fall till att expandera kunskapen och 

möjligheten att ta medvetna beslut om angelägna frågor. Min förhoppning är 

förstås det senare alternativet.  

En annan fråga jag har behövt ställa mig är om min bakgrund som 

meditationslärare, som är så nära det undersökta ämnet, kan tänkas ha oetiska 

konsekvenser i min forskning. Men eftersom jag inte gör positivistiska anspråk på 

att som forskare vara utanför det undersökta ämnet och bedöma objektiva fakta så 

låter jag mig inspireras av Eline Thornquist (2012, s. 119) som ser subjektivitet 
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som en resurs. Hon menar att kvalitativ forskning skulle vara oansvarig och djupt 

oetisk utan subjektiviteten som hon är noga med att markera, inte betyder privata 

föreställningar, utan en kapacitet att med hjälp av sin mänsklighet komma nära det 

som blir undersökt. Jag anser att de många åren av regelbunden meditation, 

reflektion och undervisning i medvetandehöjande tekniker har hjälpt öka min 

kapacitet att närma mig perspektiv som inte nödvändigtvis är mina personliga. Att 

kunna sätta sina personliga åsikter åt sidan och betrakta från en position som 

erkänner giltigheten i alla perspektiv kan sannolikt resultera i bra och etisk 

forskning, och det är ett mål jag strävar efter i detta arbete. Vidare anser jag att det 

hade varit oetiskt att ignorera min kunskap om ämnet och med hänvisning till en 

komprometterad objektivitet, avsäga mig ansvaret att bidra till “better accounts of 

the world”, som Donna Haraway (1988, s. 590) menar är vad forskning faktiskt är.  

8. Resultat och analys 

Av de 25 analyserade texterna presenterar 16 egna forskningsresultat kring 

effekterna av mindfulness som intervention eller personlighetsdrag och 1 är en 

metastudie av forskningsresultat. De resterande 8 är artiklar som gör litteratur- 

genomgångar och diskuterar tänkbara fördelar med implementeringen av 

mindfulness i olika sammanhang inom socialt arbete. 

Medan de 17 forskningsstudierna inklusive metastudien baserar sin diskurs 

på effekterna av de specifika terapeutiska insatserna de har implementerat och 

undersökt, är de 8 artiklarna mer inriktade på att resonera om fördelarna med 

mindfulnesstekniken utifrån redan existerande studier och forskarnas egna idéer 

och teorier.  

Jag har reflekterat över vad det kan innebära att vissa studier är 

forskningsstudier och en är en metastudie, medan andra är litteraturgenomgångar, 

ifall de behöver analyseras separat. Den enda skillnaden mellan dessa typer av 

empiri som kan vara relevant för min studie är mängden text som bidrar till 

konstruktionen av det sociala arbetet och det sociala problemet. Artiklarna som 

gör litteraturgenomgångar har nämligen längre och utförligare resonemang, 

medan forskningsstudierna inklusive metastudien är mer fokuserade på att 
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beskriva metoder och resultat och ger användbar material för min studie mest 

(men inte enbart) i introduktionen och slutsatsen. Eftersom längden på 

argumenten inte är en viktig faktor i min analys har dessa olika typer av empiri 

inte analyserats separat annat än angående deras inställning till 

mindfulnessmetodens effekter, som i forskningsstudierna och metastudien handlar 

om resultaten av interventioner och i litteraturgenomgångarna handlar om 

forskarnas teoretiska slutsatser angående fördelarna med mindfulness.  

 Av de 17 studierna (inklusive metastudien) som presenterar 

forskningsresultat kring mindfulness rapporteras signifikanta positiva resultat i 14, 

medan de resterande tre noterar både signifikanta förbättringar för vissa variabler 

och inga förbättringar för andra. De 8 artiklarna är alla positivt inställda till och 

rekommenderar användningen av mindfulness.  

I drygt hälften av studierna kombineras mindfulnessinterventioner med 

andra terapiformer som KBT, hästterapi eller origami, men det är intressant att 

notera att ingen av studierna undersöker en kombination med någon annan, 

icke-terapeutisk form av insats.  

Studierna gjordes i USA (14), Storbritannien (4), Kanada (4), Sverige (1), 

Kina (1) och Australien (1). Detta är viktigt att notera, eftersom dessa länder har 

olika politiska system som kan tänkas påverka det sociala arbetets antaganden och 

val av teorier, metoder och utbildningsgrund (Reisch & Jani 2012; Welbourne 

2011). Enligt Payne (2005) är det socialdemokratiska systemets filosofi 

förknippad med en reflexivt-terapeutisk uppfattning av socialt arbete där olika 

former av terapi är en logisk insats för empowerment. En socialistisk politisk 

filosofi menar Payne leder till en socialist-kollektivistisk uppfattning där kampen 

om social rättvisa är viktigast, medan en liberal politik hänger ihop med en 

individualist- reformistisk uppfattning av socialt arbete där man stödjer individer 

genom marknadsanpassad service för att behålla samhällets struktur som den är 

(Payne 2005). En överblick av empirins geografiska ursprung visar att dessa 

studier, som alla fokuserar en terapeutisk insats och skulle då enligt Payne vara 

mest logiskt förknippade med en socialdemokratisk politisk bakgrund, kommer 

mest från liberala välfärdssystem (USA, Storbritannien, Kanada, Australien). 

Endast en studie gjordes i ett land med ett socialdemokratiskt välfärdssystem 
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(Sverige) och en annan kommer från Kina som befinner sig i en övergång från 

socialistisk planekonomi till liberal marknadsekonomi (Bigsten & Ljungwall, s. 

352). Relationen mellan den politiska bakgrunden och sättet hur relevansen av 

terapi konstrueras i studierna kommer att diskuteras mer specifikt i ett senare 

skede av analysen.  

 Studierna täcker 7 olika områden av det sociala arbetet (Fig. 3): 

socialarbetarnas arbetsliv (7 studier), utbildning av socialarbetare (4 studier), 

medicinskt socialt arbete (6 studier), socialt arbete med ungdomar (4 studier), 

socialt arbete med familjer (2 studier), socialt arbete med äldre (1 studie) och 

allmänt socialt arbete (1 studie).  

 

 USA Storbritannien Kanada Sverige Kina Australien 

Arbetsliv 4 2 1    

Utbildning 2 1 1    

Medicinskt 5  1    

Ungdomar 1 1 1   1 

Familjer 1    1  

Äldre  1      

Allmänt    1   

Fig. 3- Forskningsområden och antal studier från de olika länderna representerade 

i min empiri. 

 

Det medicinska (eller kliniska) sociala arbetet är en vanlig form av socialt arbete i 

USA och Kanada där dessa 6 studier gjordes, till skillnad från Sverige där 

liknande forskning om mindfulness och fysisk/psykisk hälsa inte anses tillhöra 

socialt arbete utan den medicinska vetenskapen (se t. ex. Sundquist et al. 2017). 

Den amerikanska National Association of Social Workers (NASW 2018) be- 

skriver det medicinska sociala arbetets fokus som “bedömning, diagnos, 

behandling och förebyggande av psykisk sjukdom, känslomässiga och andra 

beteendestörningar”. Canadian Association of Social Workers i sin tur beskriver 
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den medicinska socialarbetarens roll inom mental hälsa i termer av förebyggande, 

behandling och rehabilitering, samtidigt som mental hälsa anses som “oskiljaktig” 

från hälsa allmänt (CASW 2018). I båda länderna anses dock att den relationella, 

sociala aspekten är viktigast inom det medicinska sociala arbetet. I Sverige 

däremot finns endast ett varsamt akademiskt närmande mellan de två professio- 

nerna medicin och socialt arbete, via sektionen för socialt arbete inom Karolinska 

Institutets Institution för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (Karolinska 

Institutet 2016). Dessa skillnader förklarar frånvaron av studier om medicinskt 

socialt arbete i Sverige.  

De 7 olika områdena av socialt arbete där mindfulness studeras, som är 

representerade i min empiri, har en varierad karaktär. En jämförelse av de 25 

vanligaste orden som används inom varje område ger en intressant första 

överblick av likheter och skillnader. Medan fokus inom medicinskt socialt arbete 

verkar ligga på opioider, diabetes, spelberoende, hälsa, ångest och smärta, riktar 

sig uppmärksamheten mot föräldrarnas ångest och stress i familjesammanhang, 

mot förlåtelse inom forskningen om äldre och mot konst, trauma, hjärna och 

utveckling när det handlar om ungdomar. Inom det allmänna området kombineras 

orden mening och existentiell med socialt arbete. Termerna socialt arbete, själv, 

medkänsla och praktik dominerar de två områden som handlar om mindfulness för 

praktiserande och blivande socialarbetare. Dessa första, ytliga observationer 

baserade på de mest använda orden visade sig senare stämma bra överens med vad 

studierna faktiskt handlar om.  

Efter ytterligare undersökning delades materialet in i två huvudkategorier 

(Fig. 4) som korresponderar med de undersökta populationerna: mindfulness- 

intervention för socialarbetare och studerande inom socialt arbete (11 studier) 

respektive mindfulnessintervention för brukare (14 studier). De två 

huvudkategorierna kommer hädanefter att nämnas Socialarbetare och Brukare. 

Kategorien Socialarbetare inkluderar forskning om blivande och praktiserande 

socialarbetare, medan kategorien Brukare innefattar områden medicinskt socialt 

arbete, familjer, ungdomar, äldre och allmänt (Fig. 4).  
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Mindfulness för  
SOCIALARBETARE 

Mindfulness för  
BRUKARE 

Blivande socialarbetare 
Praktiserande socialarbetare 

Medicinskt socialt arbete 
Familjer 
Ungdomar 
Äldre 
Allmänt 

       Fig. 4 - Två huvudkategorier enligt undersökt population, med de tillhörande  

        forskningsområden. 

 

Dessa första intryck behöver fördjupas genom en noggrann kodning och analys av 

texterna med hjälp av Jönsons perspektivanalys schema (Jönson 2010), applicerat 

på studierna inom de två huvudkategorierna Socialarbetare och Brukare. 

Analys av kategorin Socialarbetare 

I kategorin Socialarbetare  ingår materialer som handlar om mindfulness för både 

blivande och praktiserande socialarbetare.  

För att underlätta besvarandet av mina forskningsfrågor vill jag presentera 

resultaten och analysen i två grupper: problemets karaktär och det sociala arbetets 

karaktär. En sammanfattning koncentrerar mina observationer om forskningen 

inom varje område. 

Blivande socialarbetare 

Jag har börjat med att undersöka artiklarna som handlar om mindfulness- 

interventioner inom socialarbetarutbildningen. I och med att jag har använt 

Jönsons analysschema har jag kodat texterna enligt frågor om problemets 

karaktär, orsaker, konsekvenser och omfattning, lösningar, aktörer i dramat och 

illustrationer. Bilden som uppstår är förvånansvärt enhetlig, trots att de 4 studierna 

kommer från 3 olika länder (USA, Storbritannien och Kanada).  
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Problemets karaktär 

Problemets karaktär konstrueras som fyrdimensionellt. Det beskrivs som relaterat 

till studenternas mentala och emotionella tillstånd och moraliska hälsa, till 

utbildningens utmaningar, till yrkets art och slutligen till situationen i samhället. 

Studenternas mentala och moraliska hälsa diskuteras delvist genom att 

fastställa icke önskvärda eller skadliga tillstånd, egenskaper och beteenden, men 

mest genom att lista de önskvärda, som uppnås genom mindfulness, ibland i 

kombination med andra utbildningsinslag.  

Ett exempel på hur problemet presenteras som studenternas icke önskvärda 

beteende är följande:  

 

...higher mindfulness may help reduce reactivity and the tendency to categorize 

prematurely in order to avoid uncomfortable uncertainty—behaviors antithetical 

to honest observation, critical thinking, and collaborative goal-setting. (Thomas 

2017)  

 

Andra icke önskvärda tillstånd, egenskaper och beteenden som nämns är 

impulsivitet, reaktivitet, förvirring, självförsvar (Thomas 2017), stress, ångest, 

grubblande, vanemässig etikettering eller dömande av sig själv eller andra 

(Roulston et al. 2018). Vidare diskuteras utbrändhet, att vara oförberedd och 

överväldigad, medkänsletrötthet (compassion fatigue), rädsla för misslyckande, 

isolering, tillbakadragande, självömkan (Iacono 2017), samt implicit partiskhet 

(implicit bias). Implicit partiskhet innebär starka negativa associationer, 

automatisk kategorisering av nya människor som medlemmar av en in- eller 

utgrupp med ofta omedveten mikroaggression, nonchalering och förolämpande 

beteende mot utgruppen som följd (Dupper 2017). 

Listan av önskvärda egenskaper som har uppnåtts eller kan uppnås genom 

mindfulness är mycket längre och verkar vara det som forskarna lägger mest upp- 

märksamhet på. Interpersonell och social empati diskuteras i alla studier och även 

en förbättring av den mentala hälsan allmänt. Vidare nämns bl.a. en ökning av 

medkänslan och självmedkänslan (self-compassion), av den upplevda professio- 
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nella förmågan (self-efficacy), av kapaciteten att lyssna, uppmärksamheten och 

närvaron, samt en signifikant ökning av välbefinnandet och mer altruism och 

självinsikt (Iacono 2017).  

Även en ökad resiliens diskuteras ingående som effekt av mindfulness- 

träning för studerande av socialt arbete (Roulston et al. 2018). Genom tekniken, 

sägs det, kan studenterna förbli mer närvarande i nuet och med klienter och de kan 

vara mer reflexiva och ha omtanke om de som lider. Slutligen beskrivs en ökad 

känsla av psykologisk trygghet och konnektivitet,  mer närhet i relationer och mer 

öppenhet och acceptans (Thomas 2017). 

Dessa önskade, respektive icke önskade tillstånd, egenskaper och 

beteenden målar en klar bild av vad som anses vara en bra respektive dålig 

blivande socialarbetare i den givna kulturella kontexten.  Ingen diskussion förs 

runt denna bild, utan det anses som självklart att det är bra att vara empatisk, 

resilient, fokuserad och altruistisk som student i socialt arbete, och dåligt att vara 

förvirrad, isolerad, impulsiv eller oförberedd. Studenterna själva presenteras 

ibland som oskyldiga offer till en svår utbildningsmiljö, som i följande citat där 

själv-medkänsla (self-compassion förkortat SC) diskuteras som en önskvärd 

kapacitet odlad med hjälp av mindfulness träning:  

 

… as students’ schoolrelated stressors (e.g., competition, competing demands) 

and the challenges of reaching established academic goals all can be fraught with 

stressors. Hence, fostering SC in students may be especially useful in enabling 

them to cope with the challenges of being a student. (Iacono 2017) 

 

Utöver offer för skolmiljön presenteras studenterna ibland som framtida offer för 

professionens utmaningar:  

 

Students are the future of the social work profession; if the profession and  

its practitioners are to thrive, they should be adequately trained to protect 

themselves from the inevitable occupational hazards… (Iacono 2017) 
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En annan roll för studenterna målas genom en antydan till skuld inför perspektivet 

att bli en dålig socialarbetare om man inte odlar “bra” kapaciteter:  

 

… this recognition that they can intentionally down-regulate from anxious states, 

and that they have responsibility to learn how to do so in order to effectively 

serve the client, is a critically important piece of learning. (Thomas 2017) 

 

Därmed konstrueras studenterna som både oskyldiga offer och potentiella skurkar 

ifall transformationen från dålig till bra student och blivande socialarbetare inte 

sker. Ingen diskussion förs angående den eventuella förekomsten av de “goda” 

egenskaperna inom studenterna redan före utbildningen, som gör att de målas som 

implicit “dåliga” för att börja med, och i automatiskt behov av intervention. 

Transformationen från dålig till bra anses ske på universitetet genom utbildning, 

och “hjältarna” som skall få det att ske är lärarna. Lärarnas hjälteroll konstrueras 

främst genom att på olika sätt understryka vikten av deras insats:  

 

Equipping undergraduate social work students with the knowledge and skills 

necessary to convey empathy across all levels of social work practice with 

increasingly diverse clients and groups of clients has never been more important. 

(Dupper 2017)  

 

Men även lärarnas arbetsmiljö presenteras på ett sätt som understryker hur viktig 

deras uppdrag är och hur svår situationen:  

 

Despite the compelling evidence in social work and related professions that 

mindfulness approaches offer potential benefits to students, the reality for many 

clinical and practice teachers is that it is difficult to make room in the 

already-crowded curriculum for any ‘extras’... (Thomas 2017) 

 

Lärarnas dubbla roll som räddare av studenter men även som offer konstrueras 

inte bara i förhållande till utbildningsmiljön utan även till socionomyrket: 

“because what we do is hard work and our profession is fraught with occupational 

risks that may cause much suffering” (Iacono 2017). 
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Endast en studie diskuterar huruvida de “goda” egenskaperna kan läras ut, och 

forskning ges som exempel för att man kan göra det och att mindfulness är en 

fungerande intervention i det syftet. De andra studier utgår implicit ifrån att 

studenterna är ett oskrivet eller redan “dåligt” blad och att de “goda” egen- 

skaperna behöver läggas till eller tränas upp med hjälp av experter/lärare. Detta 

står i en intressant och grundläggande kontrast med den ursprungliga buddhistiska 

uppfattningen om mindfulnesstekniken. Den ser mindfulness som ett verktyg 

menat att rensa och befria sinnet från sociala förväntningar och yttre krav (Payne 

2015, s. 216) och anser att det är dessa sociala, inlärda begränsningar som skapar 

de oönskade tillstånden. “Det goda” och välbefinnandet allmänt behöver enligt 

den traditionella synen inte tillföras eller odlas, utan det är alla människors 

naturliga tillstånd och mindfulness är ett verktyg som kan rensa bort den sociala 

betingningen som begränsar det. Det är intressant att notera att forskarna inte 

verkar vara medvetna om denna väsentliga skillnad eftersom de utan diskussion 

utgår från en motsatt uppfattning om att mer samhällspåverkan behöver utövas på 

studenterna för att få dem att bli goda och välmående.  

Det sociala arbetets karaktär 

Mindfulnesstekniken och de övriga terapeutiska insatserna man diskuterar i 

empirin kan antas tillhöra den reflexivt-terapeutiska synen på socialt arbete med 

empowerment som mål (Fig. 2). Men i studierna om blivande socialarbetare har 

de mycket mindre karaktären av empowerment än man kan tro, eftersom 

empowerment insatser är menade att utgå ifrån vad klienterna (i detta fall 

studenterna) upplever att de behöver (Payne 2015, s. 43). Dessutom är målet med 

empowerment tänkt att vara klienternas välbefinnande och självförverkligande, 

som inte står i direkt fokus i min empiri. I studierna upprepas det på olika sätt att 

studenternas transformation behöver ske för att de skall kunna utföra sitt framtida 

jobb på ett tillfredsställande sätt trots yrkets utmaningar. Det är alltså inte 

studenternas välbefinnande i sig utan deras professionella kapacitet och 

kompetens som står i fokus. Den sortens inramning tillhör den 

individualist-reformistiska synen på socialt arbete och problemlösning som mål, 

där det viktigaste är att ge service till de som behöver det, för att de skall kunna 
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fortsätta delta i samhället och behålla den sociala strukturen som den är (Payne 

2015, s. 45). Detta stämmer väl överens med den liberala politiska filosofin som 

förknippas med de tre länderna där studierna har sitt ursprung (USA, 

Storbritannien, Kanada).  

Socialarbetets tredje mål, social förändring, tas implicit upp i två av 

studierna, båda från USA, i samband med beskrivningen av en ytterligare 

dimension av problemet, nämligen samhällets tillstånd. En av artiklarna (Dupper 

2017) beskriver de demografiska förändringarna som förutspås i USA, med en 

stark ökning av befolkningsgrupper som är stigmatiserade, parallellt med 

införandet av ny lagstiftning som tillåter socialarbetare att vägra vissa 

klientgrupper hjälp på grund av religiösa eller moraliska övertygelser. Den andra 

artikeln beskriver världssituationen allmänt som det underliggande problemet: 

 

... the complex needs of a rapidly changing world require a shift in thinking about 

educational priorities that ‘go beyond the mere transfer of facts and theories … 

and teach to the whole person’ (Barbezat & Bush, 2013, p. 3) in order to develop 

students who are prepared to the [sic!] tackle the urgent, complex, and 

interrelated problems we currently face in the world. (Thomas 2017)  

 

Men det är endast den kanadensiska studien (Iacono 2017) som explicit tar upp 

den tredje, socialist-kollektivistiska uppfattningen om socialt arbete med målet 

social förändring. En diskussion förs om kritiken riktad mot terapeutiska insatser 

av forskare som anser att de är ett sätt att öka toleransen inför orättvisa samhälls- 

förhållanden. Men författaren förenar den reflexivt-terapeutiska och den 

socialist-kollektivistiska synen på socialt arbete på följande sätt, där SA står för 

self compassion:  

 

In response to these concerns, Hick and Furlotte (2009) contend that it is certainly 

feasible to combine these approaches, arguing that mindfulness can help social 

workers create greater awareness of how oppressive dynamics play out and can 

enhance understanding of their work as it relates to oppression in society. (Iacono 

2017) 
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Den sistnämnda studien är den enda som avviker från situationen beskriven i den 

tidigare forskningen, där man menar att det sociala arbetets ilska mot sociala 

förhållanden har avtagit och socialarbetare nöjer sig med att fortsätta med 

individualistiska modeller i ett marknadsanpassat system (Humphries 2006). 

Iacono (2017) menar tvärtom, att både forskare, lärare och studenter fortfarande 

ser social rättvisa som ett viktigt mål.  

Av de 4 studierna använder ingen icke-terapeutiska interventioner. Endast 

i en studie (Iacono 2017) förs en diskussion om behovet av en kombination med 

strukturella interventioner.  

Sammanfattning 

Studierna om mindfulness för studenter inom socialt arbete diskuterar metoden i 

första hand som en serviceinriktad lösning enligt den individualist-reformistiska 

uppfattningen om socialt arbete och med problemlösning som mål, där problemet 

är det stora samhällsbehovet av bra socialarbetare. Samtidigt anser forskarna att 

interventionen i andra hand är även terapeutisk, dvs. välgörande för studenterna, 

och dessutom samhällsförändrande. Även om inga icke-terapeutiska 

interventioner används så nämner en studie att strukturella metoder behöver 

kombineras med mindfulness för att uppnå social förändring.  

Praktiserande socialarbetare 

Av de 7 studierna som undersöker mindfulness i socialarbetarnas arbetsliv 

kommer 4 från USA, 2 från Storbritannien och 1 från Kanada, som alla har en 

liberal välfärdsmodell. Fyra av dem rapporterar signifikanta resultat av 

mindfulnessinterventioner för alla variabler utom en där inga förändringar mättes. 

En studie har hittat en signifikant korrelation mellan en hög grad av mindfulness- 

tillstånd (state mindfulness) och en låg grad av medkänsletrötthet (compassion 

fatigue) och de resterande två är artiklar som är positivt inställda till och 

rekommenderar användningen av mindfulnessinterventioner.  

Den undersökta populationen är barnmedicinska socialarbetare, 

socialarbetare som leder sorgbearbetningsgrupper, nya socialarbetare och i 
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resterande fall socialarbetare allmänt. En studie undersöker både praktiserande 

och blivande socialarbetare.  

Problemets karaktär 

Kodningen gjord med hjälp av Jönsons analysschema visar en liknande bild som 

inom området Blivande socialarbetare, där professionen i sig konstrueras som 

allmänt accepterad orsak till problemen som skall lösas: 

 

Burnout, compassion fatigue, and other stress outcomes appear to be generally 

accepted as consequences of involvement in the social work profession, and their 

high prevalence among professionals has been documented. (Crowder & Sears 

2017)  

 

Ordet som används mest frekvent för att benämna problemet är stress, ett begrepp 

som inkluderar andra tillstånd som  utbrändhet (definierad som utmattning, 

cynism och ineffektivitet) och medkänsletrötthet, som innebär utvecklingen av 

trauma-liknande symtom som svar på arbete med traumatiserade klienter. Även 

ångest, panik och depression tas upp som problem.  

Tillståndet som eftersträvas mest är resiliens, men självtillit, reflektions- 

förmåga, professionell effektivitet, mental hälsa och välbefinnande är också 

termer som används för att beskriva målet med insatsen.  

Mindfulness presenteras som en fungerande lösning eftersom social- 

arbetarna uppvisar önskvärda självupplevda förändringar efter interventionen:  

 

Results suggested that the mindfulness-based intervention signicantly decreased 

the treatment group’s perceived stress compared to those on the waitlist and 

continued to decline for 26 weeks post-intervention. Intervention participants 

reported positive changes in attitudes, perspectives, behaviours, and energy in 

relation to their workplace relationships with peers and supervisors. (Crowder & 

Sears 2017)  

 

Det mest besvärliga med yrket som orsakar stress hos socialarbetare beskrivs vara 

den höga nivån av lidande och stress hos klienterna. Det anses finnas en linjär typ 
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av orsakssammanhang där stressade, lidande klienter orsakar en stressfull 

arbetsmiljö och i sin tur, stressade, lidande socialarbetare ger sämre service till 

klienterna. Det ger en intressant dubbelroll för socialarbetare som målas som 

räddare av klienter men samtidigt även som offer för klienternas tillstånd. Det 

finns en tendens i studierna att försöka undvika bilden av socialarbetare som lika 

stressade och lidande människor som klienterna, och avgränsningen mellan de 

professionella och klienterna rekonstrueras gång på gång genom att upprepa 

målet: att socialarbetare skall kunna ge bra service till klienterna. I en enda studie 

nämns det att lidande finns hos både klienter och socialarbetare, och att 

situationen hanteras med medkänsla: 

 

...an intention to bring compassion to clients—particularly suffering clients, and 

to cope with one’s own current and historic suffering. One participant 

commented, “It is encouraging to face my own stressors with this good group of 

colleagues who understand what we face with grievers, equipping me to ‘walk 

the walk I recommend for clients.’” (Supiano & Overfelt 2018)  

 

Det linjära sättet att leta efter orsaken till ett problem och att sedan applicera en 

intervention för att avlägsna problemet och skapa välbefinnande är karakteristiskt 

för västerländsk socialarbetarpraktik (Payne 2015, s.361). Men mindfulness- 

tekniken, som forskarna i min empiri vill använda som ett problemlösande 

verktyg inom det västerländska, linjära synsättet, kommer från en annan syn på 

livet. Enligt Payne härstammar idéerna om medveten närvaro från en uppfattning 

om livet som en kontinuerlig process av förändring, där allting är en helhet som 

inte kan brytas ner i delar och som kan bäst förstås genom en direkt upplevelse 

och inte genom en rationell analys och försök till kontroll. Enligt detta 

österländska synsätt finns det en balans och en ömsesidighet i allt som händer 

(ibid.) som är ett mer holistiskt sätt att betrakta situationen där socialarbetarnas 

och klienternas lidande ökar (eller minskar) gemensamt. Om man betraktar 

socialarbetare och klienter som oskiljaktiga aspekter av en enhetlig situation, kan 

man förstå mindfulnesstekniker som ett sätt att balansera situationen för alla 

inblandade på en gång.  
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Missförstånd kan tänkas uppstå när ett västerländskt teoretiskt perspektiv 

inriktat på rationell kontroll av separata delar appliceras på en österländsk teknik 

baserad på en holistisk filosofi där helhetens balans är central. Som exempel, en 

forskare spekulerar att den ökade graden av mindfulness som har uppmäts efter 

interventionen kan tänkas leda till en förbättring av socialarbetarnas arbetsinsats 

tack vare en klarare gränsdragning mellan socialarbetare och klient samt dennes 

familj: 

 

If so, differentiation may occur as the social worker recognizes that the patient 

and family is distinct and separate from his or her own life and that a boundary 

exists between social worker and patient and family. (Trowbridge et al. 2017)  

 

Sättet hur forskarna uttrycker sig antyder att de ser separation mellan social- 

arbetare och klienter som en lösning, som går emot teknikens holistiska bakgrund.  

Inkongruensen mellan den ursprungliga holistiska filosofin bakom 

mindfulnesstekniker och det behavioristiska perspektivet tas upp i detalj i en av 

artiklarna i empirin (Trammel 2017). Författaren uttrycker mindfulnessteknikens 

problemlösande potential på följande sätt: “mindfulness can produce change not 

only to the person practicing, but to others as well, by bringing about peace in the 

world with the practice itself” (Trammel 2017). 

Det sociala arbetets karaktär 

Alla studierna inom området Praktiserande socialarbetare utom en (Trammel 

2017) utgår från en behavioristisk synpunkt och en typiskt problemlösande roll för 

det sociala arbetet sett från det individualist-reformistiska paradigmet. Den enda 

avvikande studien är från USA och riktar kritik mot det behavioristiska sättet att 

använda mindfulness, skilt från insikterna om den transcendenta upplevelsen som 

är central i de religiösa traditionerna (Trammel 2017). Detta motsäger tidigare 

forskning, där kritiken mot behavioristiska metoder beskrivs som uteslutande från 

den socialist-kollektivistiska riktningen (Clarke & Cochrane 1998; Humphries 

2006; James 2004) och som dessutom menar att den kritiska postmodernistiska 

rörelsen vill rekonstruera yrket mot emancipation och social förändring (Meagher 
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& Parton 2004). Som vi ser i min empiri kommer kritiken här från det 

reflexivt-terapeutiska, andliga hållet istället och den förespråkade riktningen är 

empowerment.  

En annan typ av kritik som uttrycks i min empiri handlar om längden på 

MBSR programmet som med sina 8 veckor anses för lång för tidsbristen som 

råder inom det medicinska socialarbetaryrket (Trowbridge et al. 2017). Hänvisnin- 

gen till tidsbrist tillhör en diskurs där förhållandet mellan kostnader och resultat 

dominerar och är enligt den tidigare forskningen (Humphries 2006) typiskt för ett 

marknadsanpassat socialt arbete, där de verksamma inte längre är så autonoma 

och värdegrundsdrivna som de vill tro. Därmed utgår även denna studie från det 

individualist-reformistiska paradigmet. 

Inga studier använder eller rekommenderar en annan, icke-terapeutisk 

intervention utöver mindfulness. Det är intressant att notera att den angivna 

huvudorsaken till problemet (yrkets stressfulla karaktär) inte diskuteras mer 

ingående och inga förslag till förändringar i yrkets mål, organisation eller praktik 

ges. Det yttre problemet bemöts med inre, terapeutiska insatser för socialarbetarna 

istället, en lösning som inte är helt logisk.  

Sammanfattning 

Studierna om mindfulness för socialarbetare anser att det huvudsakliga problemet 

är yrkets utmaningar, dvs. klienternas lidande, som orsakar negativa tillstånd och 

sämre professionell prestation för socialarbetarna. Lösningen presenteras mest 

som en insats som skall återställa socialarbetarnas professionella förmåga och 

med det, kapaciteten att erbjuda service. Det individualist-reformistiska paradig- 

met dominerar, men det finns en röst som nyanserar bilden. Kritiken kommer från 

ett reflexivt-terapeutiskt perspektiv där både socialarbetare och klienter hittar 

vägen ut ur problemet (lidandet) med hjälp av inre utveckling och mindfulness 

sett som empowerment insats. 
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Analys av kategorin Brukare 

Den andra delen av analysen undersöker problemkonstruktionen och fram- 

ställningen av det sociala arbetets mål i forskningen om mindfulness för brukare. 

De fem områden som är representerade i empirin är: medicinskt socialt arbete, 

socialt arbete med familjer, ungdomar, äldre och allmänt socialt arbete. För var 

och en av dessa kommer jag att analysera framställningen av problemets karaktär 

och av det sociala arbetets karaktär. En sammanfattning avslutar varje område.  

Medicinskt socialt arbete 
De sex studierna som behandlar medicinskt socialt arbete kommer från USA (5) 

och Kanada (1). Tre av dem presenterar egna forskningsresultat och en är en 

metastudie, som alla visar signifikanta förändringar till följd av 

mindfulnessintervention. De sista två är artiklar som diskuterar ämnet och är 

positivt inställda till metoden.  

Problemets karaktär 

Problemet presenteras som huvudsakligen medicinskt med en större, psykosocial 

räckvidd. Ämnen som behandlas i studierna är diabetesstörning, opioidberoende 

vid behandling för kronisk smärta, ångest, spelberoende, beroende allmänt samt 

hjärnans läkning och traumabehandling hos kriminella ungdomar.  

Det finns ingen vidare diskussion angående sociala eller miljömässiga 

bakgrundsfaktorer till det huvudsakliga medicinska problemet. I en studie anges 

kort att rättssystemets påfrestningar är orsaken till inblandade ungdomars trauma 

och i en annan anges statistiska korrelationer mellan spelberoende och genus samt 

social bakgrund, där “disordered gambling prevalence rates are higher among men 

[...], minority groups [...] and nonimmigrant adults” (Maynard et al. 2018). 

Problemet i sig konstrueras oftast som stort och växande i termer av antal fall och 

tillståndets allvar och konsekvenser för hälsa och livskvalitet: 

 

Type 2 diabetes mellitus (DM) is a chronic, progressive condition affecting 29.1 

million adults in the United States, about 9.3% of the adult population, with 
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prevalence expected to increase dramatically in the coming decade... (Whitebird 

et al. 2018)  

 

Trots att många psykosociala faktorer som självuppfattning, självrespekt, coping 

och relationer diskuteras som del av problemet så finns en tendens att ge den 

medicinska dimensionen en central roll, och även att presentera den fysiska 

förändringen som det primära syftet med interventionen, t. ex: “Mindfulness 

meditation may be a way to redress damage to the brain and facilitate healthy 

brain development, thus impacting prosocial behavior.” (Winters & Beerbower 

2017). Eftersom problemet presenteras som huvudsakligen medicinskt diskuteras 

mindfulnessinterventionen i termer av behandling. 

De flesta studierna inkluderar en beskrivning av mindfulnessinterventio- 

nens positiva sociala effekter utifrån det typiskt västerländska synsättet, där en 

linjär rationell förklaring ges för omgivningens förvandling. Men en studie 

avviker genom att se “a paradoxical simplicity to mindfulness that almost defies 

explanation” (Montero 2017). En annan beskriver teknikens sociala effekt på 

följande sätt: 

 

These benefits not only impact the one who is meditating but also have an 

influence on the people around the meditator. Such as a case where parents were 

trained in MM, and the behavior of their children started improving 

commensurate with brain changes measured in the parents. (Winters & 

Beerbower 2017)  

 

Ingen linjär rationell förklaring ges i exemplet ovan, som lämnar plats för en 

eventuell holistisk tolkning. 

Det sociala arbetets karaktär 

Det medicinska sociala arbetet porträtteras som en väsentlig, uppskattad del av 

hälsovården. Socialarbetarna ger sig ut i frontlinjen av kampen mot sjukdomar 

och är allt annat än offer i sin problemlösande roll:  
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Social workers are an integral part of the provision of health care (Golden, 2011). 

From providing mental health services to individuals and families, to working on 

interdisciplinary teams in acute and chronic care settings (Moore et al., 2016), 

social workers are often on the front lines of serving people... (Whitebird et al. 

2018)  

 

Definieringen av problemets omfattning i termer av antal och procent och 

hänvisningar till kostnader för samhället antyder att förhållandet mellan kostnader 

(pengar och lidande) och resultat är ett självklart fokus för det sociala arbetet. Ett 

exempel är följande: 

 

DM is a serious metabolic disorder [...]. It reduces life expectancy by more than 6 

years, quality of life by 20–30%, and substantially increases costs of medical 

care... (Whitebird et al. 2018)  

 

Detta stämmer överens med det individualist-reformistiska paradigmet och även 

med vad tidigare forskning har konstaterat när de har undersökt den nutida 

konstruktionen av socialt arbete (Humphries 2006). Även om lidandet nämns som 

motivation för insatser handlar det fortfarande om effektivisering, dvs. en 

“McDonaldization of social work” i en evidensbaserad, marknadsanpassad 

riktning (James 2004).  

Det saknas en mer detaljerad diskussion runt sociala eller andra bak- 

grundsfaktorer till det huvudsakliga medicinska problemet och man resonerar inte 

om förändringsmöjligheter för dessa faktorer. Inga studier undersöker eller 

rekommenderar insatser utöver de strikt terapeutiska.  

Sammanfattning 

Forskarna inom området medicinskt socialt arbete anser att det huvudsakliga 

problemet som skall lösas genom mindfulness är klienternas fysiska och psykiska 

sjukdom som även leder till minskad livskvalitet och kostnader för samhället. 

Problemet konstrueras som stort och socialarbetarnas insats som väsentlig och 

uppskattad. Här dominerar det individualist-reformistiska synsättet, där det sociala 

arbetet är en kostnadseffektiv insats, för att hjälpa patienterna med ett specifikt, 
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avgränsat problem. Mindfulnessinterventionen är därmed huvudsakligen ett 

verktyg för problemlösning, som blir det främsta syftet med det sociala arbetet. 

Inga interventioner utöver de terapeutiska diskuteras.  

Ungdomar 
De fyra studierna om mindfulness för ungdomar kommer från Storbritannien, 

Kanada, Australien och USA. Tre av dem presenterar resultat av egna 

interventioner där mindfulness kombineras med hästterapi, konstterapi respektive 

origami terapi, som alla visade signifikanta förbättringar. Den fjärde är en mindre 

metastudie där olika kognitiva interventioner för institutionaliserade ungdomar 

undersöks. I metastudien visar två av tre mindfulness komponenter signifikanta 

förbättringar.  

Problemets karaktär 

Problemet konstrueras i termer av institutionaliserade ungdomars trauma. Det 

förklaras dels med att ungdomar tack vare sin ålder, omogna utveckling och 

åldersspecifika stressorer är en särskilt känslig och utsatt grupp, dels med att dessa 

institutionaliserade ungdomar inte har fått den omsorg de behöver och har en 

mycket lägre chans än andra ungdomar att få ett bra liv. Traumatiserade ungdomar 

menar man, har en högre risk att bli intagna på olika institutioner, inklusive för 

kriminella: 

 

In 2008, research found that 75% of youth involved in the criminal justice system 

had experienced trauma (Ko et al., 2008). Youth who are exposed to adverse 

experiences are more likely to adopt risky and deviant behaviors, such as 

aggression…(Jones & Nonas-Barnes 2017)  

 

Ansvaret för problemets uppkomst är med andra ord uteslutande lagt på samhället 

och de vuxna, och det är samhällets självklara ansvar att ta hand om ungdomarna, 

“because responsibility for child welfare rests with society as a whole” (Lougheed 

& Coholic 2018). 

Det finns en skillnad i sättet hur forskningen ramar in problemen, som är 

mjukare och mer diffust i de tre konst- och hästbaserade studierna än i den fjärde, 

40 



kognitiva metastudien. I dessa tre studier ligger fokus inte på att från experternas 

sida avgränsa problemet och snarast uppnå mätbara resultat, utan på den naturliga 

processen som sker inom brukarna. Ungdomarna blir medvetna om sina problem 

och befriar sig från dem i sin egen takt. Process illustreras genom längre och 

personliga exempel av casework där man i större grad låter läsaren dra slutsatser 

om problemets natur och det sociala arbetets effektivitet och relevans. Forskarna 

beskriver hur ungdomarna upptäcker ett mindfullt tillstånd olikt deras invanda 

tillstånd, genom att uppmärksamt gå på olika underlag, genom att fika tillsam- 

mans i en trygg omgivning, eller som i följande exempel, genom att iaktta 

hästarnas andning: 

 

With hands and then heads resting gently against Daisy’s stomach, Charlie found 

he could calm his own breathing. [...] It was a real achievement for him to remain 

so still and focused for this length of time. (Burgon, Gammage & Hebden 2018)  

 

Genom att studien återger det som sägs i mötet mellan brukare, socialarbetare och 

häst, får man som läsare bevittna hur pojken själv kommer till slutsatsen att hans 

problem är rädsla, och att han kan hantera det.  

Det sociala arbetets karaktär 

Den kognitivt inriktade metastudien skiljer sig tydligt från de andra tre genom sin 

problemlösande inställning som härstammar från ett individualist-reformistiskt 

perspektiv.  

De tre studierna som presenterar forskning om häst- och konstbaserade 

metoder är tydligt reflexivt-terapeutiska och beskriver sin typ av socialt arbete i 

mycket positiva termer. De menar att deras terapier är mindre kända och 

utforskade, men fulla av potential, framför allt för traumatiserade ungdomar som 

har svårt att anpassa sig till de vanliga interventionerna. Just den annorlunda, 

okonventionella karaktären understryks som särskilt viktig, och metoden lyfts som 

bättre och holistisk i jämförelse med interventioner som endast inriktas på fysiska 

och kognitiva/behavioristiska resultat: 
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There is a connection between the arts and a holistic viewpoint. For instance, arts 

and spirituality can help people come to terms with their existence and express 

moral and ethical dilemmas that are difficult to put into words (Damianakis, 

2007). Also, embracing a holistic framework can mean that the process of 

learning mindfulness is less prescribed than a manualized 

cognitive-behavioral-based approach that emphasizes specific tasks and clinical 

outcomes. Even now, as mindfulness has gained popularity in the mainstream, the 

majority of studies with young people focus on interventions that seek prescribed 

outcomes… (Lougheed & Coholic 2018)  

 

Här märker man samma typ av kritik mot det rationellt-linjära sättet att se socialt 

arbete som målinriktade insatser för konceptuellt isolerade problem som tas upp i 

tidigare forskning. Vi ser ett exempel på att kritiken mot evidensbaserad praktik 

med dess “besatthet med individualism och preskription” (Humphries 2004) inte 

endast kommer från det socialist-kollektivistiska hållet som beskrivet i den 

tidigare forskningen, utan även från det reflexivt-terapeutiska.  

Socialarbetarnas yrkesroll är inte framträdande i de tre konst- och 

hästbaserade studierna; det enda som nämns i en kort introduktion är att de är 

erfarna och att de är konstant närvarande med ungdomarna. Även i den fjärde, 

kognitiva metastudien är socialarbetarna relativt osynliga, men deras roll beskrivs 

som fullständigt fokuserad på att nå vissa resultat, som ger ett mycket mer aktivt, 

involverat intryck där eventuella framgångar har mer med socialarbetarnas insats 

att göra än med ungdomarnas egna kapacitet till transformation. Även denna 

skillnad speglar uppfattningar typiska för den reflexivt- terapeutiska, respektive 

den individualist-reformistiska synen på socialt arbete.  

En ytterligare stark kritik och avgränsning mot evidensbaserade metoder 

fokuserade på unidimensionella resultat görs i ett av de tre reflexivt-terapeutiska 

studierna. Forskarna menar att den individualist-reformistiska evidensbaserade 

praktiken saknar flexibiliteten som behövs för att skapa kreativitet och sam- 

hörighet och kan inte besvara de mångfacetterade frågorna som unga personer 

ställs inför: 
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... a consequence of utilizing only evidence-based practices in the helping/health 

professions is that much of what is then called group work is actually “curriculum 

driven” [...]. this agenda flies in the face of what works in strengths-based group 

work that celebrates a much more flexible process that promotes creativity and 

belonging. [...] Put simply, young persons’ existential questions in early 

adulthood related to identity, culture, their sense of belonging, and spirituality are 

not likely to be answered if their well-being is only viewed as one dimensional 

(e.g., physical health). (Lougheed & Coholic 2018)  

 

Ingen motsvarande avgränsning görs i den kognitivt-inriktade metastudien, som 

inte diskuterar andra sätt att driva socialt arbete. Den ensidiga avgränsningen från 

de “nytänkande” studiernas sida sker delvis som kritik och delvis för att förtydliga 

deras annorlunda karaktär.  

Även i studierna om mindfulness för ungdomar saknas kombinationer med 

icke-terapeutiska insatser, och inga diskussioner om samhällsförändring enligt den 

socialist-kollektivistiska uppfattningen om socialt arbete tas upp.  

Sammanfattning 

I studierna om mindfulness för ungdomar presenteras problemet i termer av 

ungdomarnas trauma där ansvaret ligger på de vuxna och på samhället. Den 

dominerande uppfattningen om det sociala arbetets roll är reflexivt-terapeutisk, 

men en studie av fyra skiljer sig med sitt individualist-reformistiska perspektiv. 

Inga insatser utöver de terapeutiska diskuteras.  

Familjer 
Undergruppen omfattar två studier, en från Kina, den andra från USA. Båda 

diskuterar resultat av egna experiment och har fått signifikant positiva resultat för 

tre av fyra variabler och inga förändringar för den fjärde.  

Problemets karaktär 

Problemet presenteras att vara föräldrarnas tillstånd och beteende som påverkar 

barnen negativt, som är mycket vanligt och drabbar hela familjen. Därför är 

föräldrarna centrala i problemformuleringen, även om bakgrundsorsaker till 
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föräldrarnas tillstånd också inkluderas. I den kinesiska studien till exempel, som 

handlar om en intervention för ångestfyllda föräldrar, anges samhällets press och 

kulturella antaganden som orsak för föräldrarnas ångest:  

 

Under the inuence of collectivist Chinese culture, parents are expected to assist 

their child in succeeding academically because educational achievement is widely 

believed to be a means for upward mobility and is an indicator of parental 

achievement and family pride [...] Most Chinese parents prefer to put aside their 

own hobbies, aspirations, social lives, and personal earnings to reserve resources 

for children’s tutorial classes and extra-curricular activities. This holds true even 

for families under nancial stress… (Leung & Khor 2017)  

 

I den amerikanska studien ges en annan bakgrundsförklaring till föräldrarnas 

problematiska tillstånd. Här handlar det om missbrukande föräldrar som missköter 

sina barn, och problemet är även här presenterat som stort. Forskarna menar att 

både föräldrarnas missbruk och misskötseln av barnen egentligen är symtom och 

inte orsaker, och att det är ett misstag att socialarbetare oftast riktar insatserna mot 

dessa symtom. Den underliggande orsaken presenteras som föräldrarnas stress och 

trauma: 

 

...child welfare services tend to focus on addressing the symptoms of substance 

misuse and parenting, rather than their shared underlying causes, including 

parental stress and trauma. Child welfare-involved parents have experienced their 

own histories of trauma as a population (National Child Traumatic Stress 

Network, 2011). For example, Oliver (1993) found that approximately one-third 

of parents who maltreated their children have experienced abuse in childhood. 

(Brown & Bellamy 2017)  

 

Föräldrarna som missbrukar och misshandlar sina barn är därmed porträtterade 

som oskyldiga offer som i sin tur blev traumatiserade som barn. Ingen diskussion 

förs angående orsakerna för det upprepade mönstret. 
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Det sociala arbetets karaktär 

I den kinesiska studien görs interventionen i form av gestaltterapi, som enligt 

Payne tillhör den humanistiska teorigruppen och en reflexivt-terapeutisk riktning 

(Fig. 2). Men socialarbetarna “uppmuntrar” föräldrarna genom övningar som är 

menade att minska ångest och självdömande och att öka självmedkänsla och 

graden av mindfulness som personlighetsdrag. Studien presenterar genomgående 

föräldrarnas tillstånd som något som behöver påverkas utifrån, av socialarbetarna. 

Detta är karaktäristiskt för den individualist-reformistiska uppfattningen om 

socialt arbete som ser socialarbetarna som problemlösare och servicegivare.  

Även om denna studie kommer från ett land med en socialist-kollektivis- 

tisk politisk miljö implementeras inte samhällsförändrande insatser, utan 

individuella insatser. Därmed kan även den kinesiska studien inkluderas i trenden 

beskriven i tidigare forskning, där det sociala arbetet håller på att förvandlas från 

social aktivism till individuella insatser (Humphries 2006; James 2004). En sådan 

förändring är kritiserad i den tidigare forskningen som kommer från den 

engelsktalande västvärlden, men kan eventuellt ses som ett utvecklingssteg i det 

kinesiska sammanhanget, eftersom landet befinner sig i en övergång till ett liberalt 

politiskt system.  

Även den amerikanska studien förespråkar en typiskt 

individualist-reformistisk problemlösande insats i form av både undervisning och 

mindfulnessmeditation. Interventionen har kognitiva och meditativa komponenter 

och består av 6 träffar á en timme, med en specifik struktur. Deltagarna får 

besvara frågeformulär efteråt för en mätning av olika variabler. Precis som i de 

andra problemlösande interventionerna används ett standardiserat program för att 

linjärt lösa ett isolerat problem. Ett sådant tillvägagångssätt är karakteristiskt för 

den individualist-reformistiska uppfattningen av socialt arbete.  

Socialarbetarens roll porträtteras som viktig, hen är ledare av interven- 

tionen och behöver vara kunnig: “it is recommended that providers delivering 

mindfulness are trained in implementation and engage in their own mindfulness 

practice” (Brown & Bellamy 2017). Hur pass professionell socialarbetaren lyckas 
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vara i Brown och Bellamys egna studie, efter en 24 timmars utbildning och en 

onlinekurs i mindfulness, är naturligtvis en relativ fråga.  

Det sociala arbetets syfte i denna kognitivt-behavioristiska studie 

presenteras vidare som att lösa problemet genom att hjälpa föräldrarna få kontroll 

över sitt inre liv och beteende: 

 

However, teaching mindfulness to parents has the potential to disrupt automatic, 

maladaptive coping patterns [...]. When parents have more attentional control 

over their thoughts, feelings, and sensations, they may be better equipped to 

respond in a more controlled, rather than reactive, manner even under conditions 

of stress. (Brown & Bellamy 2017)  

 

Syftet att kontrollera inre upplevelser och beteenden hänger också ihop med den 

problemlösande, individualist-reformistiska uppfattningen om vad socialt arbete 

bör göra. Men syftet att kontrollera motsätter sig mindfulnesspraktikens grund- 

pelare som enligt den moderna mindfulnessforskningens huvudgestalt och 

MBSR-teknikens grundare Jon Kabat-Zinn är bl. a. att släppa taget (Hilte 2014, s. 

23). Enligt Mats Hilte, svensk docent i socialt arbete som även är mindfulness- 

instruktör, minskar impulsiviteten och reaktiviteten som följd av brukarnas ökade 

balans och medvetenhet och inte som följd av större kontroll. Använd på det sättet 

som Hilte beskriver är mindfulness en reflexivt-terapeutisk insats som ger effekter 

genom brukarnas fria inre transformation, och inte en individuell-reformistisk 

insats som är tänkt att fungera genom brukarens självkontroll som följd av social- 

arbetarnas påverkan, som i sin tur är en form av kontroll över brukaren.  

Även om problemet i dessa två studier anses ha sociala bakgrundsorsaker 

så diskuteras inga sociala förändringar som del av lösningen, utan interventionen 

är uteslutande terapeutisk.  

Sammanfattning 

Inom området Familjer definieras problemet som föräldrarnas trauma, orsakat av 

krävande samhällsnormer eller av misshandeln och traumatiseringen föräldrarna 

själva har utsatts för. Även forskningen om familjer kan sammanfattas som 
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baserad på en individualist-reformistisk uppfattning om socialt arbete där 

problemlösning ses som målet med insatsen. Detta gäller oberoende av studiernas 

geografiska och politiska bakgrund som i ett fall är liberal och i ett annat 

socialist-kollektivistisk.  

Äldre 
Den enda refereegranskade studien under de senaste två åren som undersöker 

mindfulness i socialt arbete med äldre personer kommer från USA. Det handlar 

om en intervention på 8 veckor som är menad att hjälpa äldre vuxna att förlåta sig 

själva och andra. Studien rapporterar signifikanta positiva förändringar för alla 

undersökta variabler.  

Problemets karaktär 

Problemet presenteras som äldre personers behov av att förlåta, eftersom att bära 

på skuld eller ilska för en överträdelse man har gjort eller varit utsatt för kan leda 

till sämre mental hälsa. Författarna menar att kapaciteten att förlåta är speciellt 

viktigt för äldre personer, eftersom de ofta tittar tillbaka på sitt liv och har en 

tendens att älta. Brukarna konstrueras därmed som människor som mer än andra 

grubblar och har sin uppmärksamhet på det förflutna, och därför kan drabbas av 

mental ohälsa. Dessutom målas denna åldersgrupp som automatiskt i behov av 

anpassade interventioner som kuddar och stolsryggar att hålla sig i.  

Samtidigt som personer över 60 år målas som automatiskt i dåligt fysiskt 

skick och utan några andra önskemål än att förlåta och få inre frid, verkar 

författarna vilja balansera genom att anmärka att det är inspirerande att vandra 

med klienterna på deras förlåtelseresa. Problemet och behovet av intervention 

presenteras därmed som brukarnas egna. 

Det sociala arbetets karaktär 

Socialarbetarna konstrueras som en viktig del av processen och deras 

professionella kunskap anges som väsentlig. Det är intressant att man även i detta 

område nämner yrkesträning i mindfulness som nödvändig, men inte mindfulness 

som tillstånd eller personlighetsdrag. Den formella kompetensen anses med andra 

ord vara viktig, men socialarbetarens personliga utveckling förblir ogranskad: 
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The success of any group therapy depends, in part, on the skills of the  

social worker. In preparing to facilitate an MBF group, gerontological social 

workers should obtain training in several areas including mindfulness-based 

interventions, forgiveness, and group work. (Foulk, Ingersoll-Dayton & 

Fitzgerald 2017)  

 

Interventionen presenteras dels i termer av att lära ut nya färdigheter, dels som 

skapandet av en tyst inre plats där nya insikter kan ske i sin egen takt. Det innebär 

att man använder två olika metoder parallellt: kognitivt inriktad terapi (problem- 

lösning) och humanistisk/andlig/existentiell terapi (empowerment). Forskarna 

beskriver skillnaden som följer:  

 

In addition to the traditional use of discussion through which one gains insight, 

the mindfulness approach creates quiet space inside each participant’s psyche, 

where compassion and non-judgmental awareness may arise over time through 

meditation exercises. (Foulk, Ingersoll-Dayton & Fitzgerald 2017)  

 

Därmed är denna studie varken helt individualist-reformistisk eller helt 

reflexivt-terapeutisk, utan förenar de båda perspektiven. Även om studien 

utmärker sig genom användningen av insatser från två olika teorigrupper så är 

båda fortfarande terapeutiska.  

Sammanfattning 

Studien om mindfulness för äldre är ett exempel på en kombination av 

reflexivt-terapeutisk och individualist-reformistisk syn på socialt arbete, där en 

insats inriktad dels på empowerment och dels på problemlösning är det 

huvudsakliga målet. Problemet är formulerat i termer av äldre personers behov av 

att förlåta.  

Allmänt 
Den sista studien i min analys är en artikel av Håkan Nilsson, adjunkt i 

socialpsykologi vid Högskolan i Skövde, som vill definiera och konceptualisera 
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en typ av socialt arbete kallad existentiellt socialt arbete (ESA). Artikeln 

analyseras under rubriken “Allmänt” eftersom brukarna för den här formen av 

socialt arbete inte är specificerade utan kan vara vem som helst.  

Problemets karaktär 

Problemet som skall lösas genom ESA (med mindfulness som ett av verktygen) 

konstrueras som allvarligt, globalt, existentiellt och nästintill överväldigande. 

Otaliga människor beskrivs som lidande på grund av krig, förlusten av sina 

närmaste och konstant rädsla, ett tillstånd som påstås ha blivit vanligt. Forskaren 

målar problemet med hjälp av exempel på katastrofer och slagkraftiga uttryck som 

har tagits upp i media under senare år (“the largest graveyard”, “our global 

village”). Därmed ges problemet karaktären av “det som alla vet” precis som 

beskrivet av Clarke och Cochrane (1998) i den tidigare forskningen: 

 

We live in a time of severe social and existential turmoil. In Europe, there are 

approximately 12 million Syrian refugees on the move (cf. Fargues, 2014). 

People fleeing oppression and unrest in Africa regularly jeopardizing their lives 

crossing the Mediterranean Sea (known in Europe as the largest graveyard) in 

search of safety (cf. Fargues & Bonfanti, 2014). Our global village lives in 

constant fear of worldwide terror factions. And then there is nature itself, which 

reminds us how frail we are when we are struck with hurricanes such as Katrina 

(which hit New Orleans in 2005) or Harvey, Irma, and Maria in 2017, and 

tsunamis such as the one that devastated Phuket, Thailand, 2004 and earthquakes 

such as that experienced in Amatrice, Italy, in 2016. (Nilsson 2018)  

 

Genom att problemet konstrueras i termer av världens kaotiska tillstånd där 

människor är offer till det som sker, presenteras problemet som något utanför 

människan, något som påverkar och hotar människan utifrån.  

Det sociala arbetets karaktär 

Artikeln skiljer sig från de andra i och med att författaren explicit förklarar sin och 

ESAs syn på det sociala arbetets art och syfte, och på metoden som förespråkas. 

Han benämner den vetenskapsteoretiska bakgrunden som hermeneutisk 
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fenomenologi och teorigruppen som humanistisk. Därmed positionerar sig artikeln 

uttryckligen inom empowerment synen på socialt arbete som enligt Payne hör 

ihop med humanistiska teorier, en reflexivt-terapeutisk syn på det sociala arbetet 

och den socialdemokratiska politiska filosofin (se Fig.2).  

Mitt i en mörk bild av aldrig sinande problem och faror beskrivs målet 

med interventionerna inom ESA som existentiell mening och existentiellt 

välbefinnande. Målet skall uppnås med hjälp av olika terapeutiska insatser, 

nämligen logoterapi och andligt inriktade tekniker. Som i flera andra studier, 

förespråkar forskaren hanteringen av ett problem definierat som externt (världens 

objektiva tillstånd) med hjälp av interna lösningar (att hitta subjektiv mening och 

välbefinnande). Mer logiskt hade kanske varit att förespråka social aktivism som 

huvudsaklig insats om problemen anses vara objektiva och externa. Alternativt 

hade forskaren behövt definiera problemen som relaterade till människans 

subjektivitet och inre tillstånd om terapeutiska lösningar förespråkas. 

Håkan Nilsson försöker undvika motsättningen genom att citera en 

definition av socialt arbete som en aktivitet som har tre mål (social förändring, 

problemlösning och empowerment) och genom att porträttera den existentiella 

socialarbetaren som en yrkesperson som täcker alla tre domänerna: 

 

Handling and navigating among different and demanding tasks  

requires existential social workers to develop skills that demand social pathos, a 

relational competence (i.e., empathy and compassion), ethical judgment, and a 

social analytical mind.[...] It is also important not to forgot that (existential) social 

workers meet people’s existential shortcomings, be they physical and mental 

illness (cf. Acker, 1999), suffering (cf. Turner, 2009), or traumas (cf. Thompson 

& Walch, 2010), and that they also mediate in crises and conflicts within families 

... (Nilsson 2018)  

 

Socialarbetaren blir därmed en allt-i-allo som täcker alla målen med det sociala 

arbetet och hjälper klienter hitta mening och välbefinnande mitt i överväldigande 

externa situationer. Det finns en paradox mellan studiens starkt negativa 

konstruktion av världens tillstånd (problemet) och den förespråkade logoterapi- 

lösningens s.k. optimistiska triad, som anser att man kan uppnå mening genom 

50 



bl.a. sin attityd och genom att uppleva “the good, the true, and the beautiful in 

nature” (Nilsson 2018).  

Sammanfattning 

Denna sista artikel gör ett välvilligt försök att förena en humanistisk teori med alla 

tre målen inom socialt arbete, och att presentera den reflexivt-terapeutiska 

insatsen som central, men samtidigt behålla både den socialist-kollektivistiska 

aktivistiska pathos och den individualist-reformistiska pragmatismen. 

Problemet anses vara världens tillstånd allmänt och forskaren anser att både aktiv 

social förändring och problemlösning är viktiga vid sidan av de huvudsakliga 

terapeutiska insatserna.  

9. Avslutande diskussion 

Man hade kanske inte förväntat sig att den röda tråden av en enda terapeutisk 

metod kan ta en genom så många olika landskap. Mindfulnessmetoden är omtyckt 

och fungerar, men- för vad?  

Utövningen av det sociala arbetet har visat sig innebära allt möjligt för 

forskarna, från att rädda studenter och patienter till att hjälpa människor förlåta 

och hantera det som livet kommer med. Problemen som skall lösas hittas ibland 

inom människan och ibland anses de komma “utifrån”, från samhället eller 

världen. Forskarna lägger sällan skuld, men de söker gärna förklaringar och hittar 

dem delvis inom människor, och delvis i en inte så tydligt avgränsad omgivning.  

Ibland är forskarna konsekventa i valet av lösning, när de använder inre, 

terapeutiska verktyg för inre problem. Men det krävs en hel del kreativitet för att 

motivera en inre, terapeutisk lösning för problem som konstrueras att ha yttre 

ursprung eller orsaker. Forskarna är oftast inte intresserade av yttre lösningar, dvs. 

andra lösningar utöver de terapeutiska, men om problemet är tydligt “externt” 

brukar de måla med mer aktivistiska penseldrag, och påminna om att social 

förändring är en självklar del av målet med yrket.  

Vilken typ av socialt arbete anses som viktigast har visat sig inte ha något 

samband med den politiska filosofin som dominerar i forskarnas land. Detta skulle 
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kanske motsäga Paynes teoretiska antaganden (Fig. 2), om det inte var så att varje 

forskare kan ha sin personliga politiska utgångspunkt som skiljer sig från landets.  

Det som socialt arbete är mest till för enligt forskarna är effektiv och 

evidensbaserad problemlösning i form av terapi, i enlighet med den 

individualist-reformistiska synen på socialt arbete. Undantaget är rösterna som 

lutar mot den socialist-kollektivistiska uppfattningen och som ser även social 

förändring som viktig, dock endast sekundärt. Det finns dessutom några få studier 

(3 av 25) som beskriver det sociala arbetets syfte som något sällsynt: att enligt den 

reflexivt-terapeutiska uppfattningen bry sig uteslutande om brukarnas 

empowerment, i vetskap om att välbefinnandet kommer att spridas i samhället av 

sig självt.  

Dessa sistnämnda socialarbetare, som målas som mest lyckliga och minst 

framträdande, och som verkar ha det lättaste och mest behagliga jobbet, är de som 

tillåter klienternas egen vilja, styrka och läkning att visa sig i sin egen takt, medan 

de medvetet leker med papper och färger eller sköter om hästar. Dessa 

socialarbetare har brukarnas empowerment som mål (Fig. 2) och utgår från 

brukarnas självupplevda, skiftande behov. De humanistiska teorierna som används 

har omtanke och kreativitet i centrum och kritiserar alltför teknisk och byråkratisk 

praktik samt linjära förklaringar för människors beteende (Payne, s. 347ff.). 

Socialarbetarna som däremot konstrueras som mest framträdande, ibland 

som hjältar och ibland som offer, är de som löser problem, helst stora och 

allvarliga, i enlighet med det individualist-reformistiska paradigmet (Fig. 2). 

Dessa socialarbetare beskrivs som viktiga och uppskattade när de utan dröjsmål 

använder de effektivaste evidensbaserade metoderna för att rädda konstant ökande 

procentsatser av sjuka och lidande människor. Deras uppgift beskrivs som väldigt 

svår, men i nivå med deras kompetens, som därför behöver öka oavbrutet. Men 

när blicken vänds till hur socialarbetarna själva mår mitt i allt mätande och 

lösande av problem, så träder offerbilden fram, både för de som utövar yrket och 

för de som ger sig in i det. Det finns med andra ord en tydlig skillnad i graden av 

välbefinnande som beskrivs för socialarbetare som aktivt mäter och löser stora 

problem, jämfört med de som tillåter problemen, vilka de än är, att medvetande- 
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göras och lösas. Problemlösning beskrivs därmed som mer allvarlig, men mindre 

välgörande än empowerment.  

Trenden med en “McDonaldization” av socialt arbete som beskrivs i den 

tidigare forskningen (James 2004) märks tydligt i majoriteten av studierna. Precis 

som James noterar är både interventioner och forskning huvudsakligen fokuserade 

på kontroll, effektivisering och standardisering.  Både James och Humphries 

(2004; 2006) anser att detta leder till en urvattning av socialarbetarnas värde- 

grund, som de ser i termer av omtanke om de mest utsatta.  

Min observation är att denna trend kan dessutom leda till en minskning av 

välbefinnandet för både socialarbetare och brukare, som skulle gå emot yrkets 

övergripande syfte oavsett politisk ideologi. Bakom “McDonaldization” finns en 

övertygelse om att samhällets och socialarbetarens tid och resurser är begränsade 

och behöver hushållas hårt med. Socialarbetarna som accepterar den yrkesbilden 

klär sig rollen av hög professionell kompetens och självuppoffring. Men analysen 

gör det tydligt att bilden av den högeffektiva, alltid jäktade professionella 

socialarbetaren hänger ihop med bilden av ett konstant växande problem som 

bekämpas. Istället för att kämpa vidare trots ständig brist på tid och andra resurser 

behöver socialarbetare kanske stanna till och fråga sig om det är meningsfullt att 

implementera och forska om insatser som kortas av till ett minimum, i vissa fall 

endast ett antal minuter, eftersom man tar för givet att socialarbetare inte har tid. I 

kontrast till det finns all tid i världen för både socialarbetare och brukare i de tre 

studierna som undersöker konst- och hästterapier. Att ha eller inte ha tid (och 

andra resurser) visar sig vara konstruktioner med djupgående effekter inte bara på 

hur socialt arbete drivs, utan på våra samhällen i stort och allas välbefinnande.  

Analysen har inte bara klargjort de viktigaste tendenserna i konstruktionen 

av det sociala arbetet och det sociala problemet inom forskningen om mindfulness 

i socialt arbete, utan har även visat intressanta skillnader när tekniken presenteras 

som användbar intervention för socialarbetare respektive brukare. Medan social- 

arbetare anses behöva mindfulnessmeditation huvudsakligen för att klara av sitt 

svåra arbete och stressen som uppstår på grund av brukarnas lidande ses 

mindfulness som ett verktyg som kan hjälpa brukarna komma ut ur sitt eget 

lidande. Genom en sådan beskrivning osynliggörs likheten mellan socialarbetare 
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och brukare, som alla upplever lidande, och den artificiella skillnaden mellan 

yrkesperson och brukare förstärks. Man beskriver inte gärna socialarbetaren som 

lidande annat än i egenskap av yrkesperson påverkad av sitt arbete.  

En annan skillnad märks i beskrivningen av mindfulness för praktiserande 

respektive blivande socialarbetare. Studenterna beskrivs i högre grad som i behov 

av personlighetsförändring än praktiserande socialarbetare, som mest porträtteras 

som i behov av kompetenshöjning och verktyg för att klara av det tuffa arbetet. 

Återigen tas fokus bort från likheten mellan socialarbetare och motparten, i detta 

fall studenterna. Praktiserande socialarbetare beskrivs inte som lika sårbara och i 

samma behov av egen utveckling som studenterna. Även här konstrueras därmed 

en tydlig skillnad som kan tänkas ha som syfte att stärka bilden av den 

professionella socialarbetaren som kapabel att ta hand om alla andra. 

Analysen har visat att mindfulnessinterventioner används på många olika 

sätt. En intressant fråga är hur det kommer sig att tekniken ger signifikant positiva 

resultat i alla studier, oavsett inom vilken konceptuell ram den används. 

Förklaringarna om problemen och sättet hur mindfulness löser dem skiljer sig och 

är linjära eller holistiska, men forskarna är överens om att metoden fungerar. Det 

kan innebära att fler studier behövs för att klargöra vägen från det som uppfattas 

som problem till de önskvärda effekterna.  

För att den framtida forskningen skall ge en bredare förståelse är det 

viktigt, som visat i denna studie, att inte bara forska om mindfulnessmetodens 

effekter, utan att även ta forskarnas teoretiska position och ofta omedvetna 

problemkonstruktion i beräkning.  

Det som blev tydligast i och med denna analys är att socialt arbete inte är 

ett färdigt koncept utan något som konstrueras av forskare, praktiserande social- 

arbetare, studenter och alla som deltar i diskursen just nu, genom vad Kearney i 

den tidigare forskningen kallar “våra språklekar” (2004). Det är min förhoppning 

att analysen har kunnat bidra till insikter som underlättar en medveten 

konstruktion av det sociala arbetet, men fler studier behövs för att klargöra på 

vilket sätt vi kan skapa ett yrke och en värld som vi alla önskar uppleva. 
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