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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska och problematisera användningen av 

mindfulness i arbetslivet. Mindfulness i arbetslivet kan förstås som ett organisationsrecept 

och är just nu en så kallad trend. Vi anser att det kan finnas en problematik kring hur 

mindfulness i arbetslivet marknadsförs då det framställs på ett sådant sätt att den kan vara 

lösningen på flera organisatoriska problem, exempelvis minska stress, öka effektivitet, 

kreativitet och produktivitet. För att få en ökad förståelse för vad mindfulness är och vad det 

kan tillföra ett stressigt arbetsliv genomförde vi semistrukturerade intervjuer med fyra 

stycken mindfulnessinstruktörer. Vi analyserade intervjuerna utifrån en teoretisk analysram 

bestående av dels ett konstruktivistiskt perspektiv men även ett maktperspektiv. Vi prövade 

även resultatet mot att mindfulness kan förstås som en form av andlighet. Studien visade att 

då mindfulness gjort sin resa från buddhismen i öst till en ny kontext i väst och befriats från 

sina religiösa inslag har den även förändrats i processen. Den västerländska vetenskapen 

styrker mindfulness’ goda effekter och ger legitimitet, men ett av problemen är att alla 

användningsområden för mindfulness inte är lika utforskade, däribland den för arbetslivet. 

Dessutom pekar en del forskare på att studierna som finns har kvalitetsbrister och 

mindfulness goda effekter kan därför ifrågasättas. Vi har kommit fram till att mindfulness 

anpassas till arbetslivet i en dialektisk process mellan olika aktörer. I den processen finns det 

en risk att mindfulness urvattnas. Samtidigt som mindfulnessinstruktörer framhåller 

mindfulness som ”den rätta metoden” medger de att det mot stressen fungerar lika bra med 

andra avslappningsmetoder, men att de inte går att sälja på grund av att de inte har stöd i 

vetenskapen. Mindfulness fyller en funktion som en motpol till 

stressen, som likt andlighet, ger andrum och tid för eftertanke och reflektion. 

 

Nyckelord: Mindfulness, Organisationstrend, Process, Stress, Andlighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Abstract 
The purpose of this paper is to critically examine and question the use of mindfulness in the 

workplace. Mindfulness in the workplace can be understood as an organization recipe and is 

now a so called trend. We believe that there may be an issue of how mindfulness at work is 

advertised when it is described in such a way that it could be the solution to many 

organizational problems, such as reducing stress, increasing efficiency, creativity and 

productivity. To get a better understanding of what mindfulness is and what it can bring to a 

stressful work, we conducted semi-structured interviews with four mindfulness instructors. 

We analyzed the interviews from a theoretical analytical framework consisting of both a 

constructivist perspective and a power perspective. We also examined the results against that 

mindfulness can be understood as a form of spirituality. The study showed that when 

mindfulness made its journey from Buddhism in the East to a new context in the West and 

been liberated from its religious elements, it has also changed in the process. Western science 

validates mindfulness' good effects and gives legitimacy, but one of the problems is that all 

uses of mindfulness is not equally explored, including the one for the workplace. 

Furthermore, some researchers points out that the studies available have issues with the 

quality and therefore mindfulness good effects may be questionable. We have reached the 

conclusion that mindfulness is adapted to work in a dialectical process between different 

actors. In that process there is a risk that mindfulness will be eviscerated. Mindfulness 

instructors emphasize mindfulness as "the right way", but at the same time they admit that 

one can use other relaxation methods as well, but these cannot be sold because they don’t 

have support in science. Mindfulness operates as a counterweight to stress that, like 

spirituality, provides respite and time for thought and reflection. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
I arbetslivet införs ständigt nya sätt att organisera arbetet. En av de senaste årens trender är att 

använda sig av mindfulness i arbetslivet. Mindfulness är både metod och förhållningssätt och 

det är förhållningssättet som anses ge de goda effekterna. Det utlovas sänka stress och 

samtidigt öka effektivitet, kreativitet och produktivitet. Mindfulness i sig är lite 

krångligt att förstå sig på, men det handlar i grund och botten om att hitta förmågan att 

slappna av och fokusera inåt på sin egen kropp och sina reaktioner på omgivningen, för att 

försöka förändra dem. Uppsatsen ger läsaren en förståelse dels för vad mindfulness är men 

även hur den gjort en resa från sitt buddhistiska ursprung i öst till att bli en organisationstrend 

i arbetslivet i väst. Studien visar att den resan har förändrat mindfulness, dels på grund av att 

man skalat av de religiösa delarna men även att den förändrats, och fortsätter att förändras, 

när den formas om i mötet med nya användare. Vi har intervjuat mindfulnessinstruktörer för 

de ska få ge sin bild av vad mindfulness fyller för funktion på arbetsmarknaden. Det visade 

sig att den kan användas som en motpol till stressen eftersom den ger tid till eftertanke och 

reflektion, liknande roll som religionen hade en gång i tiden. Det visade sig också att för att 

motverka stress kan man använda sig av vilken avslappningsmetod som helst, enligt 

mindfulnessinstruktörerna. 
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1. Inledning 

Som blivande personalvetare har vi fått rådet att vara skeptiska mot nya trender i arbetslivet. 

Under åren har till exempel löpandet bandet, lean och olika managementkoncept varit 

aktuella recept för organisationer för att bland annat öka effektiviteten och minska stressen. 

Allt nytt är inte bra, liksom att allt gammalt naturligtvis inte är dåligt. Begreppen bra och 

dåligt kan även dessa diskuteras. Bra för vem? Och dåligt ur vilket perspektiv då? Olika 

aktörer predikar för olika saker och har dessutom olika behov. Om ett företag upplever sig ha 

problem med exempelvis stress kan konsulter utifrån hjälpa organisationen att se saker ur ett 

nytt perspektiv, medan medarbetarna sitter inne med egna funderingar på hur företaget kan 

lösa diverse svårigheter och utvecklas. Det handlar inte om vem som har rätt eller vem som 

har fel, det handlar om olika perspektiv. 

Ett av de senaste årens recept är mindfulness i arbetslivet, som sägs minska stressen hos 

individer och dessutom öka effektiviteten och produktiviteten. Som blivande personalvetare 

undrar vi om det verkligen fungerar. Det är just denna trend som vi avser att närmare 

undersöka och kritiskt granska.  

För att kortfattat beskriva vad mindfulness är vänder vi oss till psykiatrikern, professorn i 

medicinsk psykologi och tillika författaren Åsa Nilsonne och hennes bok Vem är det som 

bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro (2007). Nilsonne (2007:20) skriver att 

mindfulness i grunden är en meditationsfilosofi som härstammar från buddhistiska traditioner 

och har funnits i cirka 2500 år. När mindfulness används i exempelvis arbetslivet är de 

religiösa och kulturella delarna bortskalade. Mindfulness kan vara så mycket, Nilsonne 

(2007:31f) beskriver det som en samling meditationstekniker som hjälper individen att, med 

öppna ögon och öppet sinne, se sin omedelbara närhet utan vare sig värderingar eller 

katastroftankar. Det är på samma gång metod som förhållningssätt, och fokus ligger på 

medvetenhet. Det handlar, enligt Nilsonne (2007:24) om att lära sig vara i nuet, att koppla sig 

fri från yttre påverkningar genom att acceptera verkligheten som den är. Att vara medvetet 

närvarande i nuet sägs ha positiv inverkan på stress, och att de obehagskänslor man kan få 

inför saker i tillvaron klingar av och ibland till och med försvinner (ibid:65). Den empatiska 

förmågan sägs öka i och med att man stannar upp och lyssnar och är reflexiv (ibid:45ff). 

Mindfulness kan låta enkelt skriver Nilsonne (2007), men kräver ett flertal 

meditationövningar för att de positiva effekterna ska infinna sig. 
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I denna undersökning antar vi ett konstruktivistiskt perspektiv som utgår från att allt 

människor gör och säger är konstruerat i ett socialt samspel mellan individer och grupper. 

Detta sker ofta på ett omedvetet plan och skapandet sker i en ständig process. De teoretiska 

utgångspunkter som vi i huvudsak använder oss av är Peter Berger och Thomas Luckmanns 

tankar om hur samhället tolkas och uppfattas som beskrivs i boken Kunskapssociologi- hur 

individen uppfattar och formar sin sociala verklighet (2007). Vidare utgår vi ifrån En teori 

om organisering av Barbara Czarniawska (2005) som behandlar liknande problematik som 

Berger och Luckmann men ur ett organisationsperspektiv. Slutligen tar vi hjälp av Michel 

Foucaults terminologi som bland annat består av diskurs, makt, kontroll och styrning. 

 

1.1 Problemformulering 

Mindfulness tycks fungera för dem som är tålmodiga och villiga att lägga ner den tid och 

engagemang som mindfulnessträningen kräver. I arbetslivet verkar just tid vara något av en 

bristvara. Vi vill därför problematisera och kritiskt granska användningen av mindfulness i 

arbetslivet.  

Mindfulness i arbetslivet marknadsförs på ett sådant sätt att den ska vara lösningen på flera 

organisatoriska problem: exempelvis minska stress, öka effektivitet, kreativitet och 

produktivitet. Den säljs in som en mirakelmetod helt enkelt. Mindfulness populariseras i väst 

och legitimeras genom vetenskapliga belägg. Organisationsreceptet mindfulness kanske till 

och med legitimerar arbetsgivarens brist på intresse av att lösa till exempel stressen genom att 

se över personalstyrkan. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att få en ökad förståelse för vad mindfulness är och hur det kan användas i 

arbetslivet. Genom att tala med mindfulnessinstruktörer, som vi tror har övergripande 

kunskap om fältet, vill vi få en ökad kunskap om mindfulnessinstruktörernas roll i införandet 

av mindfulness i arbetslivet.  

 

Vi har formulerat följande frågeställningar: 

Vad anser mindfulnessinstuktörer att mindfulness kan tillföra arbetslivet?  

Hur kan man delvis förstå processen när mindfulness införs i arbetslivet? 
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1.3 Avgränsning 

Denna studie tänkte titta närmare på mindfulnessinstruktörers perspektiv. Vi har valt att inte 

analysera de hemsidor som mindfulnessinstruktörerna presenterar sig på. Även om detta 

skulle vara en intressant aspekt att undersöka hur de marknadsför mindfulness och sig själva 

så har vi valt att avgränsa oss till intervjuer med tanke på den tidsram som föreligger studien. 

Vi har intervjuat mindfulnessinstruktörer som arbetar med mindfulness i det svenska 

arbetslivet.  

Angående litteratur om mindfulness så har vi begränsat oss till att skriva hur mindfulness 

används och praktiseras i väst och inte i sin buddhistiska ursprungskontext. Anledningen till 

det är att såsom mindfulness vanligen används i väst inte har några religiösa kopplingar till 

buddhism utan har lånat vissa tekniker inom meditation. 

I kommande avsnitt kommer vi behandla utvalda delar av tidigare forskning som gjorts kring 

mindfulness, bland annat i arbetslivet. 

 

 

2. Tidigare forskning 

Vid sökning av tidigare forskning insåg vi snabbt att det som skrivits om mindfulness har gått 

från några få artiklar om året till att öka explosionsartat de senaste åren. Som exempel kan 

ges SöderScholar, där vi, vid sökning på mindfulness, fick 18 914 träffar totalt, varav 13 935 

var artiklar ur vetenskapligt granskade publikationer (hämtat 2014-01-14). Utav dessa var 38 

artiklar publicerade före 1962 och 6 066 efter 2010. Ett annat exempel är Social Science 

Citation Index (ISI Web of Knowledge) där sökordet mindfulness gav 2 709 träffar totalt på 

artiklar som publicerats från 1989 och framåt. 1989 publicerades en (1) artikel, därefter ökade 

antalet artiklar för varje år och 2012 publicerades 510 artiklar i ämnet mindfulness (2013 var 

antalet 469). Den befintliga forskningen behandlar mindfulness främst ur ett psykologiskt och 

medicinskt perspektiv med de positiva effekterna i fokus. Mindfulness har granskats och 

bedömts när den tillämpats som behandling i terapeutiska sammanhang.  

Angående mindfulness i arbetslivet så är det ännu mindre skrivet, sannolikt beroende på att 

det är ett relativt nytt och inte fullt så utforskat område. Vi har därför valt ut ett par studier 

som får beskriva mindfulness generellt och ett par som specifikt behandlar mindfulness i 

arbetslivet.  
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I artikeln Mindfulness-based approaches: are they all the same? (2011) pekar Alberto Chiesa 

och Peter Malinowski på att det blivit allt vanligare att använda sig av mindfulness för att 

behandla en rad psykologiska, psykiatriska och fysiska problem, bland annat stress. 

Författarna utreder skillnaden mellan olika meditationstekniker inom mindfulness, som 

exempelvis de gamla buddhistiska meditationsformerna Vipassana och Zen, och de moderna 

mindfulnessbaserade: MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), MBCT (Mindfulness-

Based Cognitive Therapy), DBT (Dialektisk Beteende Terapi) och ACT (acceptance and 

commitment therapy).  

Att beskriva vad mindfulness är, menar författarna är så gott som omöjligt (Chiesa & 

Malinowski 2011). Om man går till ursprungsbetydelsen inom buddhismen så är den att 

minnas. Den betydelsen har kommit i skymundan, menar författarna, då mindfulness många 

gånger förstås som att man ska vara närvarande i nuet. Chiesa och Malinowski (2011) lyfter 

även fram Jon Kabat-Zinn, som gett mindfulness en modern beskrivning som icke-dömande 

medveten närvaro. Även andras definition av mindfulness lyfts fram och författarna pekar på 

att det inte finns konsensus hur begreppet mindfulness ska definieras (ibid). 

Vidare pekar Chiesa och Malinowski (2011) på den mångfald av praktiker som finns inom 

området mindfulness, bara inom den buddhistiska traditionen finns ett flertal. Författarna 

tycker sig se att det gemensamma för de flesta är att de ämnar leda till ökad koncentration 

och att många meditationstekniker lägger fokus på andning och scanning av kroppen (ungefär 

att man läser av sin kropp). Mindfulness är komplext, då det både är fråga om en teoretisk 

ansats och praktisk utövning. 

Chiesa och Malinowski (2011) problematiserar att många av de studier som görs idag (och de 

har ökat signifikant de senaste åren, menar författarna) har blivit kritiserade för att vara dåligt 

genomförda. Bland annat så kan det vara tveksamt om det just är mindfulness som ger de 

goda effekterna som studiernas resultat påvisar. Annan kritik som framförts är bland annat att 

det saknas kontrollgrupp och att studierna många gånger görs på små grupper, att det saknas 

uppföljningsstudier och att studierna utförs med så kallade ”självskattnings-metoder”. Vissa 

studier pekar på att vissa områden i hjärnan utvecklas av mindfulness, men även dessa 

förkastas av författarna, som menar att man inte säkert kan säga att just mindfulness är den 

mekanism som påverkar mest. Chiesa och Malinowski (2011) anser att 

mindfulnessforskningen fortfarande är i sin linda. 
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Slutsatsen som dras i studien är att det bakom begreppet mindfulness döljer sig många 

metoder och användningsområden och dessutom olika förståelser för vad mindfulness är. 

Författarna menar att det kan lura den som inte är insatt i ämnet att tro allt som kallas 

mindfulness är lika (Chiesa & Malinowski 2011). 

En annan studie är Mindfulness: diverse perspectives on its meaning, origins, and multiple 

applications at the intersection of science and dharma (2011), skriven av J. Mark G. 

Williams, professor i klinisk psykologi och Jon Kabat-Zinn, läkare och professor i medicin. I 

artikeln behandlar Williams och Kabat-Zinn (2011) mindfulness ursprung samt hur vetenskap 

och mindfulness integreras. Författarna (Williams & Kabat-Zinn 2011) menar att det finns ett 

växande intresse att integrera mindfulnessbaserade metoder inom exempelvis medicin, 

psykologi, neurovetenskap, hälsovård, utbildningsväsendet och andra viktiga 

samhällsinstitutioner. Denna ökning började i slutet av 1990-talet och sker över hela världen 

(Williams & Kabat-Zinn 2011). 

Att mindfulness tas från sin ursprungskontext, från munkkloster i Asien, till väst där den 

integreras i till exempel utbildningsväsendet innebär, enligt Williams och Kabat-Zinn (2011), 

att mindfulness hela tiden måste översättas för att kunna användas i den nya kontexten. 

Denna översättning pågår ständigt då system, institutioner och människor förändras. Därför 

anser författarna (Williams & Kabat-Zinn 2011) att olika språk, bilder och metaforer behöver 

utformas och prövas för att instruktörerna och utövarna av mindfulness på bästa sätt ska 

kunna kommunicera med varandra. 

Williams och Kabat-Zinn (2011) tar även upp frågan om huruvida kärnan i mindfulness 

försvinner då metoden tillämpas i nutida kontexter istället för dess ursprungliga kulturella och 

filosofiska kontext. De menar att det kan finnas en risk att mindfulness blir obrukbar eller att 

mindfulness missbrukas och tillämpas i olämpliga sammanhang när metoden används av 

personer som inte har tillräcklig kunskap om mindfulness. Författarna (Williams & Kabat-

Zinn 2011) anser ändå att det är viktigt att mindfulness och naturvetenskap integreras för att 

kunna hitta nya potentiella användningsområden för mindfulness. Dock påpekar Williams 

och Kabat-Zinn (2011) att för att detta ska lyckas så måste de högt ställda kraven som finns 

på noggrannhet och empirism inom respektive fält respekteras och följas. 

De två studier som ska få belysa mindfulness i arbetslivet är dels en europeisk studie och dels 

en svensk. Vi börjar med den europeiska: 
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En grupp forskare från universitetet i Maastricht undersökte hur mindfulness på jobbet 

påverkar emotionell utmattning och arbetstillfredsställelse (Hülsheger, Ute R.; Alberts, Hugo 

J. E. M.; Feinholdt, Alina; Lang, Jonas W. B. 2013). Resultatet presenterades i artikeln 

Benefits of mindfulness at work: The role of mindfulness in emotion regulation, emotional 

exhaustion, and job satisfaction. Deltagarna i studien kom från olika serviceyrken, där man i 

det dagliga arbetet mötte exempelvis kunder eller patienter. Författarna menar att det just 

inom dessa yrken är vanligt att man känner sig uttömd på känslor och att detta i sin tur leder 

till minskad arbetstillfredsställelse. Att vara tvungen att klistra på ett leende när man just 

blivit förolämpad av en kund tär på krafterna (Hülsheger et al. 2013). Hülsheger et al. (2013) 

pekar på tidigare studier som visar att vissa personer naturligt, det vill säga utan övning, tycks 

ha det förhållningssätt som man strävar efter att uppnå genom mindfulnessmeditation. Detta 

beskrivs som att olika personer har olika grad av mindfulness i sin personlighet. Vidare tycks 

det som, menar författarna, att alla kan utvecklas inom mindfulness, oavsett utgångspunkt 

(Hülsheger et al. 2013). 

Hülsheger et al (2013) genomförde två studier. Studie 1 (N=219) var en dagboksstudie som 

pågick i fem dagar. Deltagarna fick svara på påståenden, som därefter bedömdes efter en 

mindfulnessskala, samt svara på frågor angående upplevd arbetstillfredsställelse och upplevd 

grad av utmattningskänsla. Ingen i studie 1 praktiserade mindfulness-meditation. Studien gick 

istället ut på att jämföra om deltagarnas agerande i yrkesrollen kunde bedömas vara av 

mindfulnesskaraktär och hur det beteendet kunde kopplas ihop med emotionell utmattning 

och arbetstillfredsställelse. Studien visade att de som arbetade med service och hade drag av 

mindfulness i sitt förhållningssätt eller agerande, upplevde ökad grad av 

arbetstillfredsställelse och lägre grad av lägre emotionell utmattning än de som inte hade drag 

av mindfulness i sitt förhållningssätt och agerande (Hülsheger et al. 2013). 

Studie 2 (N=64) pågick i tio dagar (Hülsheger et al. 2013). Slumpvis utvalda deltagare 

delades in i en försöksgrupp och en kontrollgrupp. Försöksgruppen fick ett program som de 

skulle följa under tio dagar. Programmet (=mindfulnessutbildning) utfördes enskilt och 

bestod bland annat av meditationsövningar och syftade till att öva upp medvetenheten. 

Resultaten jämfördes med en kontrollgrupp, som inte gjort mindfulness-övningar. Båda 

grupperna fick föra dagbok och deltagarna skulle besvara frågor om bland annat 

arbetstillfredsställelse på en 5-gradig skala. Gruppernas resultat prövades därefter mot 

varandra och resultatet visade att man med hjälp av mindfulness kan öka 
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arbetstillfredsställelsen samt minska den känslomässiga utmattningen, som kan leda till 

utbrändhet. Ett annat resultat man kom fram till var att effekterna av tio-dagars 

mindfulnessövningar var så goda att Hülsheger et al.(2013) undrar vilken effekt en 8-

veckorskurs, som är standardlängden på utbildningen, kan åstadkomma. 

En svensk studie om mindfulness i arbetslivet genomfördes under 2007-2008, uppdragsgivare 

var Norrbottens Läns Landsting. Slutrapporten Hälsofrämjande ledarskap och arbetsplatser – 

ett mindfulnessbaserat projekt i Norrbottens läns landsting (2009) är skriven av Anncristine 

Fjellman-Wiklund, docent i sjukgymnastik, och Kerstin Waling, universitetslektor vid 

samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet. I rapporten beskrivs att nio 

arbetsplatser ingick i studien och att det på varje arbetsplats var två chefer som fick gå en 

utbildning i "mindfulnessbaserat hälsofrämjande ledarskap". På så vis skulle cheferna kunna 

coacha och hjälpa sina medarbetare. Personalen på respektive arbetsplats fick sedan under tio 

veckor träna sig i mindfulness. Då avsattes trettio till sextio minuter per vecka under 

arbetstid. I en enkätundersökning som genomfördes före och efter åtgärderna beskrev 

deltagarna att de efter utbildningen var positivt inställda till kursen och mindfulness. 

Resultatet av projektet visade även att den medvetna närvaron bland de anställda hade ökat 

och färre kände sig stressade (en minskning från 11% till 6%) och trötta (en minskning från 

18% till 6%). Cheferna som deltagit i studien rapporterade att de var mer lyhörda och kunde 

kommunicera bättre med sin personal (Fjellman-Wiklund & Waling 2009). 

Sammanfattningsvis kan vi säga att intresset för mindfulness tycks vara stort. De 

vetenskapliga artiklarna har ökat i omfattning de senaste åren. Även Chiesa och Malinowski 

pekar på att antalet studier har ökat men lyfter fram kritiken att de generellt är dåligt 

genomförda. Både Chiesa & Malinowski och Williams & Kabat-Zinn lyfter fram att 

mindfulness kan ha olika betydelse i olika kontexter. Williams och Kabat-Zinn menar att 

mindfulness måste översättas för att passa till olika kontexter. De pekar även på risken att 

mindfulness kan missbrukas och tillämpas i olämpliga sammanhang när metoden används av 

personer som inte har tillräcklig kunskap om mindfulness. Vi kan även konstatera att, enligt 

Hülsheger et al., tycks vissa människor ha mindfulness i sig naturligt men att alla kan öva upp 

förhållningssättet oavsett utgångspunkt. Dessutom anses, enligt Fjellman-Wiklund och 

Waling, ledarnas roll viktig för att implementeringen av mindfulness ska gå bra.  
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3. Bakgrund 

För att förstå mindfulnessinstruktörernas perspektiv så tänkte vi ge en kort beskrivning av 

nuet, och den verklighet inom vilken de agerar. Nedan följer en beskrivning av arbetslivets 

utveckling med ökade krav på individen, av stress i arbetslivet och sist, men inte minst, 

användandet av mindfulness i väst. 

3.1 Arbetslivets förändring 

Arbetslivet idag ser inte likadant ut som för några decennier sedan. Anthony Giddens skildrar 

i boken Sociologi (2007:573) hur arbetslivet har ändrat karaktär och kraven på individen har 

ökat samtidigt som anställningstryggheten minskat. Tomas Berglund och Stefan Schedin 

riktar fokus till Sverige i Arbetslivet (2009:27f) och beskriver hur arbetslösheten i steg 

dramatiskt i början på 1990-talet. Det vi ser idag är ett förändrat arbetsliv. 

I alla tider har arbetsgivare sökt få ut det mesta av sin personal på många olika sätt. Det 

handlar många gånger om att få högsta möjliga vinst till lägsta möjliga kostnad. Samtidigt är 

det en sanning med modifikation, då de val som organisationer gör inte sker isolerat. Allt sker 

i interaktion med en omvärld och många värnar om sitt varumärke. I boken Moderna 

organisationer - trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet (2000:14f) skriver 

Kjell Arne Røvik att trender över tid har kommit och gått inom organisationsvärlden, till 

exempel balanced scorecard och lean production. Det gäller att hålla sig à jour med sin 

samtid. Røvik (2000) menar att nya recept på framgång kommer hela tiden, vissa blir 

kortlivade, medan andra stannar under längre tid. 

Stressen i arbetslivet sägs ha ökat på grund av att det ställs allt högre krav på individen. De 

kraven kan vara av olika karaktär. Många har idag otrygga anställningar i form av bland 

annat vikariat och visstidsanställning. En tillsvidareanställning känns för ett stort flertal som 

en ouppnåelig dröm. Giorgio Grossi menar i boken Hantera din stress: med kognitiv 

beteendeterapi (2008:32) att det är färre personer som ska utföra samma arbete som fler 

delade på tidigare och dessutom har det kommit allt högre krav på att de anställda ska vara 

anpassningsbara och anställningsbara. Flexibilitet i arbetslivet sägs vara en möjlighet för 

individen men har även en baksida. Att kunna arbeta hemifrån och på dygnets alla timmar gör 

att individens fritid riskerar att krympa allt mer. Studier har visat att många anställda tar på 

sig allt större ansvar på arbetet bara för att få behålla sin anställning, samtidigt som 

karriärmöjligheterna minskat ([Burchell m.fl. 1999] i Giddens 2007:575). Tryggheten i 
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arbetet kan anses vara äventyrad under sådana förhållanden, i och med att många upplever att 

man tappar kontrollen över sin egen arbetssituation. 

3.2 Stress 

Stress kan vara antingen positiv eller negativ och behöver därmed inte vara något dåligt, 

under förutsättning att man har möjlighet till återhämtning (Grossi 2008:17,38). Faktum är att 

människor sedan urminnes tider har haft nytta av att kroppen får en stressreaktion, för det har 

varit till hjälp i hotfulla eller utmanande situationer och hjälpt människan att överleva genom 

tiderna (ibid. 2008:17). Stressen gör att vi skärper våra sinnen och kan prestera på topp. 

Ingen människa klarar dock av att leva under stresspåverkan en längre period utan att hälsan 

påverkas, även om de individuella skillnaderna är stora (Grossi 2008:38). Symptomen på 

stress är många; nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, trötthet samt värk i kroppen är 

några av dem (Grossi 2008:23). Grossi (2008:38ff) menar att det är oerhört viktigt att lyssna 

på kroppens signaler. Alla klarar en stressig situation, men inte i all evighet. Vi behöver ge 

kroppen en chans till vila och återhämtning, annars riskerar vi att bli sjuka av stressen. Rejält 

sjuka. 

Stressen är dyr för organisationer, eller åtminstone den skadliga. Det är inte bara de enskilda 

arbetstagarna som påverkas av stress utan även hela arbetsorganisationen berörs. Studier visar 

att stressade medarbetare i lägre grad är engagerade i sitt arbete. Personalomsättningen på 

stressade arbetsplatser tenderar att ökat och i längden skadar detta organisationens rykte 

internt och externt (Leka, Griffiths & Cox 2003). Även i Sverige är stress ett stort besvär för 

många människor. Under de senaste åren har "stress och andra psykiska påfrestningar" ökat i 

arbetslivet visar en rapport från Stockholms läns landsting skriven av Marianne Parmsund, 

Minna Svensson, Kerstin Tegbrant och Carl Åborg (2013:5). Bland kvinnor och män i 

arbetslivet upplever sig 33 % av kvinnorna respektive 25 % av männen sig stressad några 

dagar per vecka eller mer (Parmsund et al. 2013:2). 

För att skydda arbetstagare mot ohälsa finns Arbetsmiljölagen och den som bär det yttersta 

ansvaret för att den efterföljs är arbetsgivaren. Den första paragrafen i arbetsmiljölagens 

första kapitel säger tydligt: Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet 

samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Därefter, i andra kapitlets första paragraf, 

förtydligas vad som bör eftersträvas för att arbetstagaren ska må så bra som möjligt på sitt 
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arbete. Att till exempel kunna vara med och påverka hur ens arbete ska utformas och att man 

ska ges möjlighet till personlig utveckling och social kontakt i sitt arbete är annat som 

eftersträvas för att uppnå det som kallas god arbetsmiljö. 

Idag finns det god kunskap om vad som orsakar den skadliga stressen i arbetslivet och vad 

man bör åtgärda för att komma till rätta med den. Ett mer ”modernt” inslag i 

arbetsmiljöarbetet är de åtgärder som kan förebygga ohälsa. De preventiva insatserna 

presenteras i en kunskapsöversikt från arbetsmiljöverket Den goda arbetsmiljön och dess 

indikatorer (Lindberg och Vingård 2012). En preventiv åtgärd är positiv psykologi, som 

fokuserar på hälsa och välmående och på vad det är som leder till att människor upplever 

lycka, självförverkligande och blomstrande (ibid:32f). Den positiva psykologin anses minska 

sjukfrånvaron i och med att man söker lokalisera de faktorer som leder till att de anställda 

mår dåligt på jobbet (ibid.). 

 

3.3 Mindfulness i arbetslivet 

En av de åtgärder som säger sig minska stressen i arbetslivet är mindfulness. Själva begreppet 

“mindfulness” är svårt att översätta till svenska. I artikeln Mindfulness-meditation – 

nygammal metod för att lindra stress (2006) av Marie Åsberg, professor i psykatri, Camilla 

Sköld, läkare, Kristina Wahlberg och Åke Nygren, professor i personskadeprevention, 

påpekas det att mindfulness ofta översätts till ”sinnesnärvaro” eller ”medveten närvaro” men 

dessa översättningar fångar inte riktigt essensen av mindfulness (se även Nilsonne 2007). 

Mindfulness är en mycket gammal metod för meditation och har i första hand inte utvecklats 

för att vara ett medicinskt hjälpmedel men har på senare år använts allt mer inom sjukvården 

och arbetslivet som ett verktyg att hantera bland annat stress (Grossi 2008; Nilsonne 2007; 

Åsberg et al. 2006). 

Mindfulness syftar till att göra användaren mer uppmärksam på nuet (Nilsonne 2007). Det 

handlar om att lära sig styra sina tankar och hur man väljer att reagera och agera. Nilsonne 

(2007) menar att tankarna kan ses som länkar till våra känslor och handlingar och många 

gånger är våra tankar personliga tolkningar av vår omvärld. Våra känslor finns lagrade i 

kroppen och kopplas på när vi står inför situationer som är bekanta, vi tolkar händelser och 

situationer utifrån vår egen förförståelse. Nilsonne ger oss ett exempel: vi hör ett ljud från ett 

annat rum i bostaden och blir rädda för att vi tror att en tjuv tagit sig in. Det är tolkningen av 

situationen, tanken, som skrämmer oss. Det hade lika väl kunnat vara katten som vält ner 
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något eller finnas annan rimlig förklaring till ljudet (Nilsonne 2007:33f). Tankar kan vara 

självdestruktiva och även vårt humör är med och styr hur vi tolkar vår omvärld. Med hjälp av 

mindfulness kan medvetenheten om våra känslor och förståelsen för hur vi reagerar i olika 

situationer öka. Det är inte så enkelt som det låter. Att lära sig medveten närvaro kräver 

mycket övning (Nilsonne 2007:11). 

Den västerländska forskaren som anses vara en av den första att börja använda mindfulness 

som ett medicinskt hjälpmedel är amerikanen Jon Kabat-Zinn (Åsberg et al. 2006:3174). 

1979 startade Kabat-Zinn en klinik vid University of Massachusetts of Medical Center som 

heter The Stress Reduction Clinic. Där fick patienter som var fysiskt sjuka lära sig 

mindfulnessträning. Syftet var bland annat att lindra smärta och få bättre läkning. Kabat-Zinn 

hade som mål att människor i väst skulle få ta del av den kunskap som finns inom 

buddhismen gällande hur man bör behandla och dämpa mänskligt lidande, men utan det 

religiösa innehållet (Åsberg et al. 2006:3174). Många väljer att gå privat för att lära sig 

mindfulness, dels för att man söker en alternativ livsstil men även för att göra en personlig 

utveckling. 

Åsberg et al. (2006) beskriver, som Chiesa och Malinowski (2011), att det finns olika 

mindfulnessbaserade metoder som används i terapeutiska sammanhang, exempelvis MBCT 

(Mindfulness-Based Cognitive Therapy), DBT (Dialektisk Beteende Terapi) och ACT 

(acceptance and commitment therapy). Även Åsberg et al. (2006:3177) pekar på att många av 

de vetenskapliga studierna har kvalitetsbrister men anser ändå att det finns en hel del belägg 

för att mindfulnessmeditation har positiva effekter på hälsan. 

Jon Kabat-Zinn är det stora namnet inom mindfulness och han har bland annat utvecklat ett 

åtta-veckorsprogram mot stress: Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) (Åsberg et al. 

2006:3174). Det är MBSR, som används av många svenska mindfulnessinstuktörer, eftersom 

det har bevisat goda effekter mot stress. Sedan några år tillbaka har man även börjat 

introducera mindfulness i arbetslivet. Man vänder sig då till organisationer och företag och 

säger sig kunna minska stressen på arbetsplatsen, samtidigt som kreativiteten och 

effektiviteten sägs öka, och det i sin tur leder till ökad produktivitet. Många instruktörer 

använder sig även där av MBSR, medan vissa använder sig av en metod som utvecklats 

speciellt för arbetslivet: CorporateBased MindfulnessTraining (CBMT). 

I boken Samtal med Dalai Lama - Ett möte mellan buddhism och västerländsk vetenskap 
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(Goleman 2003) framförs det att den kunskap som finns inom buddhismen gällande den 

medvetna närvaron bör användas mer av människor i väst. Buddhismen anses ha en större 

kunskap om vilka metoder som bör användas för att komma djupt in i ett medvetande, 

jämfört med den västerländska forskningen. Betydelsen av religion och andlighet i dagens 

samhälle lyfts även fram i boken. Religion och andlighet spelar en allt större roll för många 

människor idag vilket Dalai Lama menar beror på att det behövs en motvikt till den inverkan 

och makt som vetenskapen har över våra liv (Goleman 2003). 

Även Anne-Christine Hornborg, professor i religionshistoria, tar fasta på behovet av religion. 

I boken Coaching och lekmannaterapi. En modern väckelse (2012) menar hon att religionen i 

det moderna samhället fått en ny skepnad i form av individers eget sökande efter andlighet 

och mening (2012:21). Den nya andligheten kommer inte färdigpackad i en religion utan 

individen plockar själv ihop det som känns meningsfullt i en strävan mot att hitta sitt sanna 

jag, sitt inre väsen (ibid.). Hornborg gör jämförelser med new age där denna nya andlighet, 

nyandligheten, beskrivs som en universell inneboende kraft, en energi, i människans inre. Det 

är en kraft som alla människor sägs ha potential att utveckla (ibid:24). 

Det här, menar Hornborg, har många nya entreprenörer tagit fasta på och de säger sig kunna 

hjälpa individen att utveckla den potentialen (2012:24). Det finns en rad nya verksamheter på 

den kommersiella marknaden som, med ett vetenskapligt språk, säljer specialdesignade 

lösningar eller metoder, som ska leda till bättre hälsa, självutveckling och framgång både 

privat och i arbetslivet (2012:11). Hornborg refererar till Selling Spirituality: the Silent 

Takeover of Religion ([Carrette och King 2008] i Hornborg 2012:27f), som är en kritisk 

analys av marknadssamhällets symbios med den nya andligheten. Där kritiseras att andlighet 

tycks blivit ett varumärke, som säljs som en ”quick-fix” för individens problem. Vidare 

menar de att fokuseringen på individen kan leda till att vi i mindre utsträckning gemensamt 

tar tag i sociala orättvisor (ibid.). 

Många av de nya metoderna har hämtats från asiatisk religionsutövning, till exempel yoga 

och meditation. Då har de religiösa inslagen tagits bort och metoden har packats om i en 

västerländsk kontext (Hornborg 2012:42). En av de metoderna är mindfulness. Hornborg 

skriver att mindfulness i väst praktiseras och presenteras i flera olika kontexter (ibid.) En 

kontext är den buddhistiska, en skolmedicinens beteendeterapi, en tredje den kommersiella, 

alltså företag som säljer (med Hornborgs begrepp) lekmannaterapi eller coaching. I den 

senare presenteras mindfulness som en metod för att reducera stress och/eller öka 



 

13 

 

arbetskapaciteten. Till kunderna hör både privatpersoner och arbetsgivare (ibid:43). Det är 

viktigt att kunna legitimera det man sysslar med, så därför hänvisar man ofta till den status 

metoden erövrat i andra sammanhang, till exempel inom beteendeterapin (ibid:43). Det anses 

också viktigt för de nya verksamheterna att kunna validera det man gör och man är noga med 

att sätta metoden man använder sig av i en vetenskaplig kontext (ibid:32f). Mediasamhället, 

framför allt internet, bidrar till spridning av information av verksamheterna (ibid:48) 

Hornborg menar att det är den variant av mindfulness, som tas från en kontext som varken är 

buddhistisk eller terapeutisk, som används för att minska stressen i arbetslivet (2012:198). 

Hornborg skriver: ”Istället för att sätta de strukturella orsakerna i centrum tilldelas individen 

ansvaret för att hitta en personlig teknik för att verka bättre i detta system.” (2012:198) 

Hornborg beskriver det etiska dilemma hon som forskare står inför (2012:14). Hon inser att 

genom att beskriva metoder som new age eller vetenskapslika riskerar hon att såra utövare 

som menar att verksamheten vilar på vetenskaplig grund (ibid). Med vetenskapslik menar 

Hornborg (ibid) att den är lik vetenskapen, men inte vetenskaplig. I dagens samhälle suddas 

gränserna för privatperson och yrkesperson ut och då tillkommer ytterligare ett dilemma: en 

diskussion om yrkesutövandet kan upplevas som kritik mot privatpersonen, menar Hornborg 

(ibid). 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att arbetslivet ändrat karaktär med bland annat ökad stress 

som följd. Individen har krav på sig att vara anställningsbar och anpassningsbar, flexibiliteten 

i arbetslivet är inte bara av godo. Arbetsgivaren har krav att tillgodose trygg arbetsmiljö och 

en av de metoder som sägs minska stressen är mindfulness. Mindfulness har lånat influenser 

från buddhismen och förändrats i processen. Trots att man skalat bort de religiösa delarna, 

menar Hornborg (2012), att mindfulness har en slags andlig funktion att fylla. 

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Vi har valt att utgå från tre teoretiska utgångspunkter, då vi anser att de kompletterar 

varandra. Mindfulness i arbetslivet är relativt outforskat i sociologiska sammanhang, så vi 

ville inte måla in oss i ett hörn med ett alltför snävt perspektiv. Vi är medvetna om att risken 

finns att vi bara skrapar på ytan, men vi anser att den risken är värd att ta. 
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De teoretiska utgångspunkter vi har valt är Kunskapssociologi- hur individen uppfattar och 

formar sin sociala verklighet av Peter Berger och Thomas Luckmann (2007), som menar att 

allt vi gör och allt vi säger är konstruerat, ofta på ett omedvetet plan. Nästa är En teori om 

organisering av Barbara Czarniawska (2005). Hon resonerar på liknande sätt som Berger och 

Luckmann, men hon rör sig i organisationsvärlden. Den sista teoretiska utgångspunkten 

hämtar vi från Michel Foucaults omfattande arbete. 

 

4:1 Den sociala konstruktionen av verkligheten 

Att ha ett socialkonstruktivistiskt perspektiv innebär att man studerar hur samhället tolkas och 

uppfattas, med grundförståelsen att den är konstruerad i ett socialt samspel mellan individer 

och grupper (Giddens 2007:151ff). Kan man med hjälp av Berger och Luckmanns (2007) 

kunskapssociologi förstå hur mindfulness letat sig in i vår sociala verklighet? 

Berger och Luckmann (2007) menar att det vi kallar verklighet i själva verket är en socialt 

konstruerad verklighet. Individen föds inte som samhällsmedlem utan socialiseras in i denna 

verklighet (2007:153). Synen på den sociala verkligheten skiljer sig mellan samhällen och 

kulturer, men även mellan grupper och individer inom dessa samhällen och kulturer 

(ibid:155). Det innebär bland annat att olika arbetsplatser har sin egen sociala verklighet som 

individen måste förhålla sig till och anpassa sig efter. 

Allt vi gör, har dessutom en tendens att bli till vanor. Dessa vaneskapande processer, menar 

Berger och Luckmann (2007:69), föregår all institutionalisering. Hos författarna (Berger & 

Luckmann 2007) har begreppet institution bred innebörd och innefattar alltifrån familj, arbete 

och religion till återkommande, regelbundna (institutionaliserade) beteendemönster som 

exempelvis julfirande. Stor del av vårt dagliga arbete präglas av rutiniserat arbete. Vi 

reflekterar kanske inte ens över varför vi gör som vi gör. Det institutionella mönstret 

upprätthålls genom vårt beteende (ibid:71). Med hjälp av mindfulness skulle man kunna få ett 

verktyg att uppmärksamma vad vi gör, hur vi gör det och varför. Vi lever i ett stressigt 

samhälle och framför allt arbetslivet är fyllt med stress. Då finns det en skyldighet hos 

arbetsgivaren att åtgärda det, men även behov hos de anställda att stressa ner. Det finns 

åtskilligt man skulle kunna åtgärda, men en åtgärd är att ge personalen verktyg att handskas 

med stressen. Flera olika tekniker eller metoder skulle kunna vara aktuella, en av dessa är 

mindfulness. 

Alla institutioner och institutionaliserade beteendemönster är mänskliga produkter och 
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resultatet av objektiverad mänsklig aktivitet (2007:77). Samhället existerar i både en 

subjektiv och en objektiv verklighet (ibid:153). Enligt Berger och Luckmann formas 

samhället i tre grundläggande samhällsprocesser: externalisering, objektivering och 

internalisering. Dessa tre processer sker på sätt och vis samtidigt i ett dialektiskt samspel 

(ibid:153f). Externalisering är det vi agerar utåt. Både tankar och känslor kan objektiveras, 

det vill säga göras tillgängliga för andra människor i en gemensam värld (ibid:48). Dessa 

kommer till uttryck i bland annat ansiktsuttryck och kroppsspråk. Även det talade språket är 

objektiverat, likaså symboler och även det tidigare nämnda: institution (ibid:48ff). 

Externalisering och objektivering är led i en oavbruten dialektisk process. Det tredje ledet i 

denna process är internalisering, i vilken den objektiverade sociala världen under 

socialisationens gång förs tillbaka till medvetandet (2007:153ff ). Om vi som individer 

praktiserar mindfulness så externaliserar vi oss annorlunda. Det vi internaliserar i interaktion 

med andra får även det ett annat innehåll, skulle exempelvis Nilsonne (2007) hävda. I och 

med att vi blir medvetet närvarande så väljer vi vad vi vill uppmärksamma och hur vi vill 

känna. 

Socialisationsprocessen pågår under hela livet, i takt med att både individen och samhället 

växer och utvecklas (ibid). Det är alltså vi som är med och skapar normerna som formar oss, 

genom att vi internaliserar dem och medverkar till att göra dem till objektiverad verklighet. 

Språk och symboler är meningsbärande och upprätthålls även de i socialt samspel. 

Mindfulness säljs som en metod, men även ett förhållningssätt, som kan ge individen ökad 

förståelse för både sig själv och andra. Mindfulness i väst har tagit bort de religiösa delarna 

från det buddhistiska ursprunget. Det är kanske inte längre en symbol för religion, fast både 

Hornborg (2012) och Goleman (2002) skulle kanske hävda motsatsen. 

Berger och Luckmann (2007:33) pekar på att den sociala verkligheten i själva verket består 

av ett flertal verkligheter, dock en dominerande vardagsverklighet, och som individ rör man 

sig mellan olika sfärer. Vardagslivets verklighet är den som anses som ordnad, i och med att 

den verkligheten är objektiverad genom språket. Språket hjälper oss att förstå verkligheten 

och sätta saker i ett sammanhang (ibid:33f). Dessutom tar man, till vardags, för givet att det 

dagliga livets verklighet är verkligt (ibid:35). Det är först när man intar en teoretisk ansats, 

såsom exempelvis forskare, som de sociala processer som format “verkligheten” kan 

synliggöras (ibid:36). Eller som Nilsonne (2007) beskrev tidigare, att verkligheten kan 

uppfattas olika beroende av vår sinnesstämning och vår generella förförståelse. 
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Berger och Luckmann (2007:37f) menar att vi kan röra oss mellan olika verkligheter. Vi kan 

vara i drömmarnas värld, vi kan vara i religiös extas, vi kan leka och fantisera. Dessa 

alternativa verkligheter kallas av författarna för finita betydelseområden (ibid). Med det 

menas att dessa områden är avgränsade och har en egen slags verklighet. Den kan vårt 

medvetande besöka emellanåt och uppmärksamheten vänds då från vardagslivets verklighet 

till något annat, något som vi inte riktigt förmår sätta ord på. Det tycks omöjligt för språket 

tillhör den vardagliga verkligheten (ibid:38). Vi är tvungna att sätta ord på en “verklighet” 

med en annan verklighets språk. Nilsonne (2007) menade att vi kan tolka ljud i bostaden på 

olika sätt, Berger och Luckmann (2007) skulle ha sagt att ljudet är ett språk i sig, som måste 

översättas, det vill säga man måste sätta ord på det. Mindfulness pekar på att vi har både en 

yttre och en inre verklighet. Den yttre är mer påtaglig, men att vi med hjälp av mindfulness 

kan komma i kontakt med vårt inre väsen och förstå oss själva på ett djupare plan. Hornborg 

(2012) kallar det nyandlighet, eller new age, medan exempelvis Nilsonne (2007) 

representerar skolmedicinens beteendeterapi och menar att det är inlärt beteende. Hon 

(Nilsonne 2007) menar istället att mindfulness hjälper oss att lokalisera skadliga 

beteendemönster för att kunna förändra dem. 

Från Berger och Luckmann tar vi med oss begrepp som socialiserings- och 

institutionaliseringsprocess samt förståelsen att vår verklighet är konstruerad i interaktion 

mellan aktörer och att den i själva verket består av flera olika verkligheter, som har egna 

språk. Vi tar även med oss förståelsen att även symboler är språk. En annan forskare som 

använder sig av det socialkonstruktivistiska perspektivet är Barbara Czarniawska. 

 

4.2 Organisering 

Barbara Czarniawska är professor i ekonomi vid handelshögskolan i Göteborg och hon 

använder, likt Berger och Luckmann, ett konstruktivistiskt perspektiv när hon pratar om 

organisering. Czarniawska menar i En teori om organisering (2005) att en organisation består 

av organisationsprocesser och att en organisation formar sin framtid från sin historia 

(2005:46f). Hon beskriver det som att nuet är fragmenterat, gårdagen är delvis strukturerad 

medan det förflutna representeras av olika historier med sensmoral. Dessa historier skapar 

mening och blir en modell för hur nuet kommer att organiseras i framtiden (ibid). 

Czarniawska (2005) menar att ett system kan reformeras genom förnyelse. En förnyelse 

ändrar inte organisationen från grunden utan utgår från den existerande organisationen och 
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försöker förbättra det som redan finns (Czarniawska 2005:100). Ett sätt för organisationer att 

förändras och förnyas är att följa trender (se även Røvik 2000). Det går mode även i 

organisationsvärlden. Goda organisationsidéer reser över världen och imiteras av andra 

organisationer som vill ta del av de goda effekterna (ibid:111f). En idé måste översättas för 

att passa in i den nya kontexten (ibid:114f). Men alla trender blir inte långlivade och här lånar 

vi en källa från Czarniawska, nämligen Tarde. Tarde menar att en idé som blir härmad, mister 

sitt nyhetsvärde och blir dessutom urvattnad genom imitationen ([Tarde 1890:210] i 

Czarniawska 2005:118f). 

Vi anser att man kan se mindfulness som en resande idé. Det är för tidigt att säga om det bara 

är en trend eller om det är här för att stanna. Organisationer härmar varandra och om det har 

visat sig att mindfulness har goda effekter att reducera stress, effektivisera arbetet och öka 

kvalitén på arbetsplatsen, då vill fler ta del av de goda effekterna. 

Vid reformer är det, enligt Czarniawska (2005), vanligt att metoden för att genomföra 

förändringen blir viktigare än att uppnå målet med reformen. Metoden blir betydelsefull trots 

att det är uppenbart att just den metoden inte är lämplig för att uppnå de resultat man önskar. 

”Metoden blir ett syfte i sig” (Czarniawska 2005:103). Att metoden inte förkastas trots dålig 

effekt menar Czarniawska (2005) kan bero på att organisationen inte vill erkänna att 

förändringsarbetet misslyckats, när metoden kanske sålts in som en mirakelkur. När det gäller 

mindfulness så är det både en metod och ett förhållningssätt. Det är förhållningssättet som är 

målet med övningarna. Bland annat Nilsonne (2007) menar att det ofta tar lång tid att lära sig 

mindfulness och att det kräver både engagemang och uthållighet. 

I organisationer används ofta utvärderingar för att granska resultatet av exempelvis en reform 

eller organisationens verksamhet. Syftet med utvärderingar är att undersöka om man nått de 

resultat man tänkt sig samt att man gjort det på ett effektivt sätt. Dock används utvärderingar 

sällan på detta sätt, istället blir intentionen med utvärderingen att legitimera. Det viktiga är att 

utvärderingen görs, men resultatet av utvärderingen spelar mindre roll. Den är ett sätt att 

styrka att reformen var nödvändig (Czarniawska 2005). 

Czarniawska (2005:22) beskriver med det konstruktivistiska perspektivet en verklighet som i 

själva verket är sammansatt av flera olika verkligheter. Det hon menar är att det inom olika 

nätverk och även inom en och samma organisation finns olika grupper av människor som har 

eget språk och eget sätt att vara. Därför blir det svårt när dessa grupper ska kommunicera 
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med varandra eftersom de inte har ett gemensamt språk (ibid). Det är samma typ av 

resonemang som hos Berger och Luckmann (2007), som även talar om finita 

betydelseområden, det vill säga områden som inte tillhör vår vardagsverklighet. Vi tänker oss 

att mindfulnessinstruktören har sitt eget språk och logik som kan vara svårt att förmedla till 

någon som inte är en del av den världen. Dessutom kan det vara så att ledningen och de 

anställda, som består av flera olika personalkategorier, kan ha svårt att förstå varandras 

behov. 

De begrepp vi plockar med oss från Czarniawska är: utvärdering, översättning, mode, metod 

som syfte “i sig”. Vi knyter också an vår studie om mindfulness i arbetslivet till Michel 

Foucaults omfattande arbete. Foucaults arbete kretsade många gånger kring makt och kontroll 

och styrning. Vi tänker att med hjälp av detta perspektiv kan man få en ökad förståelse för 

vem eller vilka som har makten att styra över de valmöjligheter vi som individer har och, som 

i ett vidare perspektiv, kontrollerar våra liv. 

 

4.3 Foucault 

Michel Foucault (1926-1984) var en fransk filosof och tänkare, som med sina arbeten även 

haft stor påverkan inom andra områden, exempelvis sociologin (Lindgren 2007:249). Även 

om han själv inte uppskattade att placeras i ett fack, så anser vissa att hans tänkande utgick 

från ett postmodernistiskt synsätt (Giddens 2007:119). Postmoderna tänkare menar att 

samhället har frikopplat sig från påverkan av sitt förflutna. Istället påverkas vi av en 

mångfald av intryck, exempelvis film och internet (som är fulla med ”andras” idéer och 

historia), och formar vår identitet utifrån dessa. Man tror inte längre på ett gemensamt synsätt 

för att förstå vårt samhälle, så kallade metanarrativer. Istället influeras vår syn på världen av 

en mängd olika saker. Detta innebär att identiteten hela tiden omprövas och omskapas 

(Giddens 2007:117f). För Foucaults del så ansåg han att vi människor inte har någon 

personlig frihet. Allt vi gör, tänker och säger sker under påverkan från vår omgivning. 

Nyckelbegrepp i Foucaults arbeten är diskurs, makt, kontroll och styrning, samt hur dessa 

samspelar (Giddens 2007:119). 

För Foucault var kunskap och makt starkt sammanlänkade (Giddens 2007; Lindgren 2007). 

Diskurser är ett centralt tema i diskussionen om makt och kontroll. En diskurs kan förklaras 

som en gemensam förståelseram och gemensamt tankesätt som styr hur man tänker och talar 
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om ett specifikt tema (Giddens 2007:119). En diskurs kan ändras över tid och förståelsen för 

vad som är möjligt ändras med det. En diskurs kan ha olika betydelser i olika sammanhang 

eller kontexter. Foucault menade att den moderna människan formas av att tvingas 

underkasta sig de praktiker som följer av ett nytt historiskt vetande (Lindgren 2007:253). Det 

att verka, påverka och förändra. Varje relation är samtidigt en maktrelation där makten 

figurerar i form av en kraft (Lindgren 2007:255). 

Vi tar idéerna men gör de till något eget. Czarniawska (2005:111ff) beskriver processen med 

att en idé översätts för att passa in i en ny kontext. Mindfulness, som har sitt ursprung i 

buddhismen, har en religiös betydelse inom buddhismen, men i västvärlden har man skalat av 

de religiösa delarna och använder sig av metoden och förhållningssättet. Mindfulness i 

västvärlden har formats av en auktoritet, läkarkåren, och i väst är mindfulness en 

evidensbaserad vetenskap. Mindfulness skulle kanske inte ha kommit dit den är idag om inte 

metoden och dess effekter utvärderats av en medicinsk och psykologisk elit. Foucault menade 

att framför allt vetenskapen har makt att forma diskurser och dessa blir svåra att säga emot i 

och med att de grundar sig i forskning och vedertagen praxis (Giddens 2007:120). 

Makt, menade Foucault, är något som finns på alla nivåer i det sociala livet och är inte 

koncentrerad till styrande institutioner eller grupper. Makt finns överallt och utövas av alla 

människor i alla sociala relationer (Giddens 2007:620; Lindgren 2007:255). Maktaspekten 

finns även inom mindfulness där vissa nyckelpersoner har makten att forma hur mindfulness i 

arbetslivet ska, eller åtminstone bör, praktiseras. Vidare har andra nyckelpersoner makten att 

till viss del bestämma utformningen av kursen samt vilka som får gå och när. I ett sista led så 

har användarna av mindfulness en möjlighet att få makt, eller åtminstone känsla av att få 

makt, över sin egen arbetssituation och i slutändan över sina egna liv. Foucault talade om 

maktens mikrofysik för att beskriva hur makten i sig är neutral men har på samma gång kraft 

att verka, påverka och förändra. Varje relation är samtidigt en maktrelation där makten 

figurerar i form av en kraft (Lindgren 2007:255). 

Governmentality, eller styrningsmentalitet, är ett annat begrepp som förknippas med 

Foucault. Styrningen verkar som självreglerande mekanism där individen reflekterar över sitt 

eget agerande och anpassar sig till de diskurser som är verksamma inom de olika sociala fält 

man rör sig i (Lindgren 2007:257f). Arbetet, eller arbetsplatsen med alla dess förbindelser, är 

även det ett fält. Många kan beskriva det som att man går in i en yrkesroll och anpassar sitt 

beteende efter rådande normer på arbetsplatsen. 
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Kroppen är inte bara något vi har utan är i allt större utsträckning något vi skapar med hjälp 

av det som Foucault kallade social teknologi, åtgärder som vi på regelbunden basis tar till i 

syfte att förändra kroppen och dess funktioner, till exempel bantning (Giddens 2007:228f). 

Inom mindfulness är det inte kroppen som ska formas och utvecklas, utan hjärnan. Den 

moderna tekniken kan peka på att vissa områden i hjärnan utvecklas med hjälp av 

mindfulness. Utan dessa studier och medicinska bevis så kan det vara svårt att övertyga och 

motivera människor att satsa den tid och ansträngning som krävs för att metoden verkligen 

ska leda fram till ett förändrat förhållningssätt. Detta gäller främst när man inför mindfulness 

i arbetslivet, då vi tänker att om man går av egen fri vilja så finns där redan en ambition att 

göra den förändringen hos sig själv. 

 

4.4 Teoretisk analysram 

Syftet med undersökningen är att skapa en ökad förståelse för vad mindfulness är och hur den 

används i det svenska arbetslivet. Framför allt vad mindfulnessinstruktörer anser att 

mindfulness kan tillföra arbetslivet och hur man delvis kan förstå processen när mindfulness 

införs. Med hjälp av de tre ovan nämnda teoretiska utgångspunkterna får vi en ram inom 

vilken frågan kommer att analyseras. 

Foucaults diskursbegrepp om att vetenskapen har makt att forma vår syn på ett fenomen som 

mindfulness, ger oss en förståelse för varför det är aktuellt just nu. Vetenskapen hjälper till att 

påvisa mindfulness goda effekter. Diskursbegreppet ligger nära Berger och Luckmanns 

tankar om att samhället formas i interaktion och i processer och även Czarniawskas teori om 

organisering. Även människan formas i en process, socialisationsprocessen, och den 

processen fortsätter livet ut. Dessa processer är centrala när företag söker sig till mindfulness. 

Att hålla sig à jour med nya trender inom organisation är ett sätt för företag att överleva och 

något som görs i interaktion med omvärlden. Varken människor eller organisationer är 

isolerade öar utan all utveckling sker i en dialektisk process. Med detta perspektiv följer 

också en förståelse för att vi människor driver processerna framåt, både Berger och 

Luckmann och Czarniawska pekar på det. 

Det centrala i Foucaults tankar är makt. Inte bara den makt som vetenskapen har att forma 

diskurser, utan den makt som finns omkring oss och som styr vårt vardagsagerande. Vi tänkte 

analysera med hjälp av Foucaults olika maktbegrepp, som till exempel social teknologi som 

syftar till att styra kroppen och dess funktioner. Vi tänker också att det kan finnas en risk att 
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företag väljer mindfulness för att styra sin personal, så kallad governmentality, men att 

personalen i sin tur får makt över stressen med hjälp av mindfulness. 

Även språket är av betydelse. Ett språk eller ett fenomen som mindfulness måste översättas 

för att passa i en ny kontext. Vår egen förförståelse spelar också in när vi kommunicerar med 

andra och det innebär att det man “tror” att man sagt kan få en annan förståelse hos andra. 

Både Berger och Luckmann och Czarniawska pekar på betydelsen av språket, och då i en 

vidare förståelse att även symboler är en form av språk. Språk är allt vi kommunicerar och ett 

företag kan välja mindfulness som en symbol utåt för ett slags godhet, även om syftet har 

varit att införa det som ett verktyg att hantera stressen. Därför vill vi peka på risken att 

metoden blir ett mål i sig, som Czarniawska påpekar, vilket ger fel bild av vad man infört 

egentligen. I och med att mindfulness är både metod och förhållningssätt samtidigt, men att 

det är de förhållningssättet som har de goda effekterna, är det en viktig aspekt att titta 

närmare på. 

 

 

5. Metod 

I vår studie har vi genomgående eftersträvat en hermeneutisk ansats. Elin Lundin skriver i 

Konsten att hitta sin teori (2008:102) att den hermeneutiska metoden utgår från hur 

verkligheten uppfattas av oss och att den uppfattningen alltid beror på hur var och en tolkar 

verkligheten. Steinar Kvale och Svend Brinkmann skriver i boken Den kvalitativa 

forskningsintervjun (2009:66f) att tolkningen av meningen är det centrala, och att man 

därefter sätter in det i ett sammanhang. Därför blir människans förståelse och föreställningar 

om hur saker fungerar centrala aspekter i hermeneutiken (Kvale & Brinkmann 2009:67,189; 

Lundin 2008:102). 

Lundin (2008:102) påpekar att forskaren inte får glömma att studera sig själv och sin egen 

forskningsprocess då det inte bara gäller att studera och tolka subjektet utan sin egen kunskap 

och förförståelse är lika central att granska. Ingen av oss kände till speciellt mycket om 

mindfulness innan studien inleddes. Vi har diskuterat i vilken mån det har påverkat arbetet 

och kommit fram till att det har gynnat arbetet då vi har kunnat hålla oss neutrala och 

analytiska. Dock har vi redan i början av arbetet sett till att skaffa oss kunskaper inom ämnet 

så att vi har kunnat ställa relevanta frågor. Under forskningsprocessens gång har dessa 

kunskaper utvecklats och fördjupats och vår förståelse för mindfulness kan anses vara god. 
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I samband med hermeneutik brukar man tala om den hermeneutiska cirkeln eller spiralen som 

forskare numera brukar kalla detta tolkningsförfarande. Detta innebär bland annat att 

fenomenet utifrån en "helhet tolkar de enskilda delarna, och utifrån dessa tolkningar relateras 

delarna i sin tur till helheten och så vidare" (Kvale & Brinkmann 2009:226). Forskaren växlar 

successivt mellan del och helhet för att hela tiden kunna åskådliggöra fenomenet och på så 

vis få en fördjupad insikt (Kvale & Brinkmann 2009:226; Lundin 2008:103). Vi har försökt 

sätta mindfulnessinstruktörernas perspektiv i ett större sammanhang. När vi har analyserat 

svaren från våra respondenter så har vi hela tiden växlat mellan vår empiri, teori, bakgrund, 

tidigare forskning samt vår forskningsfråga för att på bästa sätt kunna belysa vårt fenomen. 

Det ter sig naturligt när forskningsarbetet utvecklas i en process att använda sig av en 

hermeneutisk utgångspunkt. Genom att anta en sådan ansats och genom att genomföra 

intervjuer med mindfulnessinstruktörer tror vi oss kunna få en större och djupare förståelse 

för mindfulness och vad det kan vara ett uttryck för i arbetslivet. 

 

5.1 Motivering 

Katarina Sjöberg beskriver i Forskaren på fältet (2008:28) hur undersökningens syfte och 

frågeställning fastställer vilken typ av insamlingsteknik och tillvägagångssätt som bör 

användas i studien. Vid kvalitativ forskning studeras främst individer och deras livsvillkor, 

hur de handlar, reflekterar och berättar om sin verklighet. Detta gör man för att finna mönster 

eller samband som kan te sig osynliga och som hjälper forskaren att få en bättre förståelse för 

ett socialt fenomen (Sjöberg 2008:29). Vidare menar Sjöberg (2008:29ff) att kvalitativa 

studier bör utgå från metoder som intervjuer eller observationer och att forskningen gynnas 

av en öppen forskningsdesign. Detta innebär att intervjuerna eller observationerna inte ska 

vara kontrollerande till sin natur med så kallade "stängda frågor" utan öppna så att en dialog 

kan föras mellan intervjuaren och den studerade. 

Mot denna bakgrund och att våra frågeställningar var att undersöka vad 

mindfulnessinstruktörer anser att mindfulness kan tillföra arbetslivet och hur man delvis kan 

förstå processen när mindfulness införs i arbetslivet, ansåg vi att det passade bäst att göra en 

kvalitativ studie med semistrukturerande intervjuer. Vi resonerade som så att 

mindfulnessinstruktörerna genom sitt arbete kommer i kontakt med både köpare och användare 

och får i den kontakten en inblick i användarnas perspektiv. 

 



 

23 

 

5.2 Urval 

Vår ursprungliga plan var att genomföra intervjuer med både mindfulnessinstruktörer och 

organisationer som implementerat mindfulness i organisationen. Vi sökte därför på Internet 

efter organisationer som håller kurser om mindfulness för arbetslivet. På några hemsidor för 

sådana företag fann vi att de hade listat referenser, namn på organisationer och företag som 

hade deltagit i en mindfulnessutbildning. Vi kontaktade då tio utav dessa för att få möjlighet 

att intervjua någon inom organisationen eller företaget som varit delaktig i beslutet att 

implementera mindfulness. Många svarade inte ens på förfrågan, övriga sade nej.  

Under arbetets gång har vi även frågat mindfulnessinstruktörer om de kan hjälpa oss att 

komma i kontakt med företag som använder sig av mindfulness. Dock visade det sig vara 

väldigt svårt att få tag på något företag som var villig att medverka i undersökningen. En 

mindfulnessinstruktör uttryckte att "det kan vara känsligt". Vi var därför tvungna att ändra 

vår riktning lite och vi bestämde oss för att enbart intervjua mindfulnessinstruktörer. 

Vi har alltså utgått från ett så kallat bekvämlighetsurval. Detta innebär enligt Jan Trost, 

Kvalitativa intervjuer, (2010:140) att forskaren inte utgår från någon urvalsram utan urvalet 

består av de analysenheter som forskaren lättast får tag på. Detta gick till på så sätt att vi 

sökte efter företag som erbjöd mindfulnesskurser för arbetslivet och valde att kontakta företag 

som finns i Stockholmsområdet för att kunna genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte. 

Det var på så vis vi fick tag på våra respondenter, mindfulnessinstruktörer. De främsta 

orsakerna till att vi genomförde ett bekvämlighetsurval är att det var det snabbast och 

effektivaste alternativet. Det finns exempelvis inget samlat register över de företag som säljer 

mindfulnesskurser för arbetslivet, vilket utesluter ett stratifierat urval. Å andra sidan påpekar 

Trost (2010:137) att urvalen i kvalitativa studier inte behöver vara representativa. Den grupp 

som är tänkt att studeras bör istället ha en stor variation, inom en specifik ram, något som kan 

vara svårt att få vid ett bekvämlighetsurval (Trost 2010:140). Vi hade tur med vårt 

bekvämlighetsurval då våra respondenter hade stor variation inom gruppen. 

För att få svar på våra frågor: Vad anser mindfulnessinstruktörer att mindfulness kan tillföra 

arbetslivet? Hur kan man delvis förstå processen när mindfulness införs i arbetslivet? så 

genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer med mindfulnessinstruktörer som verkar i 

Stockholmsområdet. Av vår bifogade intervjuguide kan man få uppfattningen att intervjuerna 

var strukturerade, på grund av mängden frågor. I själva verket användes frågorna mer som en 

guide, där respondenten svar styrde riktningen på intervjun. Som oerfarna intervjuare var det 
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då skönt att ha färdigformulerade frågor att luta sig emot. Trots att intervjuguiden ger intryck 

av att intervjuerna var strukturerade, var de i själva verket semistrukturerade till sin karaktär. 

Både Kvale och Brinkmann (2009:130) och Trost (2010:144) är överens om att ett få antal 

intervjuer med hög kvalitet är att fördra framför ett flertal slarvigt genomförda intervjuer. Att 

vi valde att intervjua fyra personer beror på att vi efter dessa intervjuer kunde finna mönster 

och samband i respondenternas svar som kunde besvara vår frågeställning. 

Våra intervjuer genomfördes med representanter från olika företag. Dessa företag var av olika 

storlek. Det gemensamma för företagen var att de via egen hemsida på Internet annonserade 

att man sålde utbildningar i mindfulness, som riktade sig mot arbetslivet. Vi har inte sökt 

respondenter utifrån ålder och kön, eftersom vi anser att det är irrelevant för att få svar på 

frågan. Våra respondenters erfarenhet har varit det som är intressant att fånga upp. 

 

5.3 Genomförande 

Enligt Trost (2010:71f) bör kvalitativa intervjuer innehålla frågor av en öppen och tillåtande 

art varför vi valt att använda intervjuer av semistrukturerad karaktär. Semistrukturerande 

intervjuer innefattar både en flexibilitet och en viss struktur. Flexibiliteten innebar att vi 

ställde öppna frågor vilket gjorde det möjligt för respondenterna att utveckla sina tankar, men 

även att vi som intervjuare var flexibla med ordningsföljden av frågor. Vissa respondenter var 

mycket informativa, andra hade mer kortfattade svar. Det gjorde att vi ibland fick svar på 

flera frågor samtidigt och ibland ställdes olika uppföljningsfrågor till respondenterna för 

förtydligande. Att låta respondenternas svar styra intervjun är något som Trost (2010:72) 

förespråkar vid kvalitativa intervjuer. Ibland ställdes sonderande frågor, dels för att vi ville 

undvika missförstånd men även för att vi anade att det kunde finnas andra intressanta 

aspekter som intervjupersonen inte hade reflekterat över tidigare. Vi började intervjun med 

några mer allmänna frågor för att respondenten skulle bli bekväm i intervjusituationen. De 

första frågorna gav oss en bakgrund och ledde oss sedan till de efterföljande frågorna som 

hade en mer analytisk art.  

Intervjupersonerna kontaktades via mail och intervjuerna genomfördes på plats eller över 

telefon efter respektive respondents önskemål. En intervju skedde på respondentens 

arbetsplats, en annan på ett kafé och de två andra genomfördes över telefon. Trost (2010:65) 

anser att intervjuerna ska genomföras utan åhörare och att omgivningen ska innehålla så få 

störningselement som möjligt. Dock var det viktigare för oss att tillgodose våra respondenters 
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önskningar. Dessutom ansåg vi att vi inte ställde några känsliga frågor som skulle kunna 

upplevas problematiskt att svara på med andra människor runtomkring. 

De två intervjuerna som hölls över telefon skedde i ena fallet på grund av tidsbrist och i det 

andra för att den respondenten inte var i Stockholm så ofta, men båda ville gärna medverka i 

studien. Fördelen med telefonintervjuer är att man kan nå personer som inte finns i den 

geografiska närheten eller av andra orsaker inte har möjlighet att ses. Dock finns det en del 

nackdelar, som att det kan vara svårt att ställa eller besvara mer djupgående frågor. Det finns 

heller ingen möjlighet att se och tolka varandras kroppsspråk och den information som ges 

med hjälp av gester och ansiktsuttryck (Kvale & Brinkmann 2009:165f). Däremot kunde vi 

höra de intervjuades röster och på så sätt få en uppfattning om deras känsla för vissa frågor. 

Det var dessvärre svårt att urskilja delar av svaren som gavs av en av respondenterna som vi 

intervjuade över telefon, då linjen brusade och hackade en del. Vi tycker ändå att de svar vi 

fick ändå var välutvecklade, informativa och intressanta. 

Vid alla våra intervjutillfällen upplevde vi att våra respondenter var bekväma, lugna och 

trygga i situationen. Intervjuerna tog mellan 30-68 minuter att genomföra. Anledningen till 

att intervjutiden varierade var för att de två respondenter vi intervjuade över telefon endast 

kunde avvara cirka 30-40 minuter medan de andra två respondenterna kunde avsätta omkring 

en timme för intervjun. De intervjuer som var kortast var också de sista och vid det laget 

visste vi vad vi ville lägga fokus på. 

Vi medverkade båda två vid samtliga intervjuer, men vi turades om att anta den aktiva rollen. 

Varannan gång var det den ena av oss som höll i intervjun och ställde frågorna medan den 

andra antecknade och alltså var mer passiv för att nästa gång byta roll. Som två ovana 

intervjuare underlättade denna metod för oss. Vi kunde på detta sätt fånga upp de frågor som 

krävde ett förtydligande och inflika följdfrågor eftersom vi var två som lyssnade. På så vis 

kunde vi säkerställa att alla frågor och teman avhandlades och att missförstånd undveks. Vi 

frågade också alla respondenter innan intervjun började om de gick med på att intervjun 

spelades in med en ljudupptagare, vilket de gjorde. Därför spelades alla intervjuer in för att 

möjliggöra transkriberingen. 

 

5.4 Empirisk kvalité 

Vi har, som vi nämnt tidigare, använt oss av semistrukturerade intervjuer där vi utgått från 

färdigformulerade frågor (se bilaga 1) men har ändå har möjliggjort att uppföljningsfrågor 
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kunnat ställas och att oklarheter kunnat redas ut under intervjun. Frågorna formulerades 

utifrån vårt syfte och vad vi ansåg var intressant att ta reda på hos det undersökta fenomenet. 

Ett problem med att intervjun utgår från i förhand formulerade frågor är att vissa aspekter av 

undersökningsområdet kanske aldrig tas upp i intervjun och därför undgår intervjuaren. Den 

semistrukturerade formen på intervjuerna gav oss dock rum att ställa följdfrågor och ägna oss 

åt intressanta avvikelser från huvudfrågan. Även om vi arbetade med frågorna innan 

intervjuerna så att vi inte skulle ställa ledande frågor, för att minimera risken att få en 

snedvriden bild av fenomenet, så kan vi inte garantera att några ledande frågor inte ställdes 

under intervjun. Vi får då skylla på vår oerfarenhet.  

En faktor som går att problematisera och diskutera är maktaspekten och huruvida den har 

påverkat den empiriska kvalitén. Alla intervjuer genomfördes med oss båda närvarande, även 

om det bara var en som ledde intervjun. Detta kan ha gjort att den intervjuade kände sig 

besvärad eller upplevde situationen som obekväm. Vi fick dock aldrig uppfattningen att 

respondenterna kände sig trängda eller illa till mods. Tvärtom fick vi en känsla av att denna 

typ av situation inte var helt främmande för respondenterna då de i egenskap av 

mindfulnessinstruktörer kan tänkas vara vana vid att hålla föreläsningar för stora grupper och 

besvara olika typer av frågor från deltagare. 

Innan intervjuerna frågade vi även respondenterna om de samtyckte till att vi båda var med 

under själva intervjun, vilket de gjorde. Bådas vår närvaro kan ha bidragit till en obalans i 

maktfördelningen, där vi var den styrande parten, men vid våra intervjuer tycktes det råda en 

jämvikt. I efterhand har vi istället upplevt att respondenterna körde försäljarprat med oss. Vi 

upplevde båda två att vi under intervjuerna började köpa argumenten trots att vi var där för att 

problematisera det de sa. Vi har dock i efterhand, när vi gått igenom intervjuerna och 

transkriberingarna, kunnat återgå till vår kritiska hållning och analytiska blick som vi från 

början avsåg att ha. 

Bill Gillham skriver i Forskningsintervjun - tekniker och genomförande (2008:22) att det 

människor säger att de vet och gör ofta skiljer sig från hur de agerar. Om det finns en 

diskrepans mellan folks uttalanden och deras beteende, kan det i forskningssammanhang 

betyda att trovärdigheten i materialet brister. Då vi enbart har intervjuat 

mindfulnessinstruktörer och inte observerat dem i deras arbete är det svårt för oss att uttala 

oss om det finns en diskrepans i det de säger och gör.  
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Även Boel Berner framhåller i Att skapa och analysera ett material: erfarenheter från fältet 

(2005:128) att man ska reflektera över trovärdigheten hos sina informanter, vad det är de 

säger och beskriver. Vi menar att våra respondenter både var eftertänksamma och 

sanningsenliga. Dessutom var alla väl insatta och hade en god förståelse för 

mindfulnessbranschen. Därmed kan våra respondenter anses vara trovärdiga. 

 

5.5 Uppsatsens trovärdighet 

Trost (2010:131ff) menar att tanken om validitet och reliabilitet ursprungligen kommer ifrån 

kvantitativ forskning och således inte kan användas och mätas på samma sätt inom kvalitativa 

studier. Istället anser Trost (2010:133) att exempelvis intervjuer ska insamlas på ett sådant 

sätt att informationen blir relevant, trovärdig samt adekvat för undersökningen. 

Vid kvalitativa intervjustudier ställs ofta frågan om forskaren kan generalisera resultaten. För 

att den kunskap som produceras inom samhällsvetenskapen ska vara generaliserbar menar 

Kvale och Brinkmann (2009:280ff) att det finns ett antagande om att vetenskaplig kunskap 

ska kunna förklaras giltig hela tiden; för alla människor, platser och vid alla tillfällen. Dock 

hävdar författarna (ibid) att man utifrån kvalitativa intervjuer har möjlighet att göra en 

teoretisk generalisering. Då har analysens utformning och hur urvalet är baserat inte har 

någon betydelse. En analytisk generalisering utgår från att man gör en välöverlagd 

uppskattning i vilken utsträckning studiens resultat kan användas som riktlinje för vad som 

kan ske i en liknande situation. 

Kvale och Brinkmann (2009:189) pekar på att det är viktigt att vara öppen med och 

problematisera sitt tillvägagångssätt och på det viset lämna över till läsaren att bedöma 

studiens validitet. Vi anser att vår studie har god trovärdighet eftersom vi noga har redovisat 

hur studien genomförts. Vi har dokumenterat hur vi har samlat in vårt material och bearbetat 

det. Vi har även försökt problematisera de val vi har blivit tvungna att göra under arbetets 

gång. Dock kan vi inte garantera att de svar som intervjupersonerna gav oss kommer vara 

samma om någon annan person ställer frågorna. Detta för att andra personer skulle ha en 

annan slags bakgrund än vår och skapa en annan typ av relation med intervjupersonen vilket 

också skulle påverka svaren. De skulle inte ens kunna ställa samma frågor som vi gjort, i och 

med att vi lät respondenternas svar styra och inte följde intervjuguiden slaviskt. "Människan 

är inte alls statiskt utan tvärtom hela tiden deltagare och aktör i en process" (Trost 2010:132), 

vilket även stämmer överens med Berger och Luckmanns (2007) resonemang. 
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Vi anser att vår studie i vis mån är överförbar eftersom det går att byta ut mindfulness mot 

andra organisationsrecept som ska minska stressen och effektivisera arbetet, exempelvis lean. 

De tolkningar och slutsatser vi drar i uppsatsen är visserligen specifika för det här arbetet 

men genom att läsa vår undersökning kan man lära sig något om organisationsrecept i stort. 

 

5.6 Bearbetning av material 

Vi har i vår undersökning utgått från en deduktiv metod. Detta förfaringssätt innebär att vi 

låtit våra teoretiska utgångspunkter driva och styra vår studie. Teorierna har på så vis använts 

som en riktlinje under arbetets gång. Per Dannefjord skriver i Metod och problem: en 

inledning till sociologisk analys (1999) att det centrala i en studie bland annat är att forskaren 

har en teori. Teorin bidrar med att synliggöra vad som är empiri i ett material men den hjälper 

också forskaren att vara effektiv och spara tid eftersom personen redan från början vet vad 

denne ska söka efter (Dannefjord 1999:14,18). 

Vid arbetet med data menar Trost (2010:147) att det finns tre huvudsakliga steg som man bör 

utgå från. Datan ska först samlas in, vilket i denna undersökning skedde genom kvalitativa 

intervjuer. Efter att materialet samlats in skall det analyseras. Därefter ska forskaren med 

hjälp av sina teoretiska utgångspunkter tolka datan. 

Efter att vi samlat in vårt material med hjälp av intervjuer fick våra respondenter fiktiva 

namn, för att kunna uppfylla vårt löfte om anonymitet. Vi har också transkriberat varje 

intervju utifrån de ljudinspelningar och anteckningar vi fört vid respektive intervju. Det gäller 

att vara medveten om att de intervjuer som transkriberas för tolkning, innebär att man 

omvandlar det talade språket till ett skriftspråk och att det i den omvandlingen är vissa saker 

som kan gå förlorade. Till exempel är det omöjligt, menar Kvale och Brinkmann (2009:194), 

att få med tonfall och kroppsuttryck i den transkriberade intervjun. När transkriberingarna var 

klara började vi bearbetningen genom att läsa igenom varje intervju ett flertal gånger. På så 

vis fick vi möjlighet att fundera och diskutera med varandra vad som egentligen hade sagts 

och vad vi hade hört under intervjuerna och om vi hade olika uppfattningar om något (jfr 

Trost 2010:147). Därefter övergick vi till att analysera intervjuerna mer intensivt för att se om 

vi kunde finna några mönster eller skillnader. Vi ansåg att vi kunde ha en god överblick över 

vårt material utan att koda det, då det är så pass litet. 

Istället för att koda vårt material valde vi att utgå från de teman som vi hade när vi skapade 

vår intervjuguide. Dessa teman var: Mindfulness, Mindfulnessinstruktören, Media och 
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Arbetslivet, teman vi även kunde återfinna i vårt material. När vi sedan läste igenom 

intervjuerna bestämde vi tillsammans vilka citat som vi ansåg var extra belysande för varje 

tema. Vi har analyserat och tolkat vårt material på en manifest nivå såväl som på en latent 

nivå. Anledningen till det är att vi inte bara vill få en större insikt för fenomenet mindfulness 

utan även få en djupare förståelse för vad mindfulness kan vara ett uttryck för i arbetslivet. 

Den manifesta nivån innebär att vi analyserade vad som faktiskt sades under intervjun, vad 

respondenterna direkt uttryckte. Den latenta nivån utgörs istället av vår tolkning av 

respondenternas svar, vad vi fann var de underliggande meningen i svaren. 

Det tredje steget i bearbetningsprocessen är, enligt Trost (2010:14), att det insamlade 

materialet ska tolkas utifrån de teoretiska analysverktyg som man har tillgång till. Det är då 

viktigt att man kan visa att det verkligen är intressant det man funnit. Vi har i vår tolkning 

använt oss av våra teoretiska utgångspunkter, tidigare forskning samt den bakgrund som vi 

presenterat. 

 

5.7 Etiska ställningstagande 

Innan vi började respektive intervju informerade vi samtliga respondenter om att det bara var 

vi två, och eventuellt vår handledare, som skulle få tillgång till intervjuerna i sin helhet. 

Belysande citat från respektive intervjuperson har används i studien, vilket alla informanter 

gav oss lov att göra. Materialet har på inga andra vis delats av några andra personer än oss 

två. Vi försäkrade även varje respondent att de skulle bli anonymiserade för läsaren. Deras 

namn eller andra kännetecken som kan röja deras identitet kommer därför inte tas upp i 

studien. För att läsarna ska kunna skilja på intervjupersonerna och följa deras åsikter inom 

olika teman har vi gett dem namnen Asp, Berg, Dahl och Sjöö. Vi har även beslutat att inte ta 

med namnen på de företag som respektive respondent representerar (jfr Trost 2010:61, 

127ff). 

Våra informanter har deltagit i studien frivillig. Dessutom har vi raderat ljudfilerna och 

förstört de anteckningar som fördes vid intervjun efter att transkriberingen av intervjuerna var 

gjorda. 
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6. Resultat och analys 

Vi kopplar tillbaka till ursprungsfrågan och syftet med undersökningen. 

 

Vad anser mindfulnessinstruktörer att mindfulness kan tillföra arbetslivet? Hur kan man 

delvis förstå processen när mindfulness införs i arbetslivet? 

 

Syftet var att få en ökad förståelse för vad mindfulness är och hur det kan användas i 

arbetslivet. Syftet var även att få en ökad kunskap om mindfulnessinstruktörernas roll i 

införandet av mindfulness i arbetslivet. Under rubrikerna mindfulness, 

mindfulnessinstruktören, media och arbetslivet, redovisar vi svaren vi fått från de intervjuade 

mindfulnessinstruktörerna och kopplar samman svaren med de teoretiska utgångspunkter, 

tidigare forskning och bakgrund vi presenterat tidigare. 

 

6.1 Mindfulness 

Vad mindfulness är och hur det kan förstås i en västerländsk kontext analyseras i detta 

avsnitt. 

6.1.1 Vad är mindfulness 

För att få en förståelse för mindfulness och hur denna metod uppfattas av 

mindfulnessinstruktörer bad vi dem att beskriva vad mindfulness är. Två av respondenterna 

(Asp och Dahl) använde färdiga beskrivningar av mindfulness såsom "icke dömande 

medveten närvaro", men redogjorde även för hur de själva förstod mindfulness, vilket de två 

andra informanterna även gjorde. De berättade med egna ord att det handlar om att medvetet 

hålla fokus och vara uppmärksam på vad som händer i kroppen, såväl fysiskt som psykiskt. 

Samtidigt uttryckte respondenterna att det egentligen inte går att beskriva mindfulness med 

ord då det är en personlig upplevelse som man själv måste uppleva för att förstå. Det kan 

förstås som att mindfulness är ett så kallat finit betydelseområde, som Berger och Luckmann 

(2007) skulle säga. Ett finit betydelseområde kan inte förstås i vardagsspråkstermer, utan 

måste översättas (jfr Williams & Kabat-Zinn 2011). Det finita betydelseområdet mindfulness 

kanske är av andlig karaktär även om ingen av våra respondenter nämner det som en religiös 

upplevelse, tvärtom vill de att det inte ska förstås i form av en religion. Men Hornborg (2012) 

menar att mindfulness är en av de lekmannaterapier som kan ses i form av en ny andlighet 

där alla människor har en inneboende kraft som alla har potential att utveckla.  
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Alla respondenter svarade att deltagarna fick pröva på mindfulness, bland annat genom en till 

synes enkel övning att under en stund hålla fokus på sin egen andning. 

"Jag tror det nog är andningen faktiskt [som folk tar med sig från första mötet med 

mindfulness] och att de får bli medveten om sin andning och många är inte det. De tar 

andningen för given och ser de hur de kan använda andningen i vardagen när det är stress 

eller och märker att aha, jag kan bli medveten om det och bli lugnare av andningen." (Dahl) 

Vi tolkar det som att det som mindfulnessinstruktörer anser vara det viktigaste i första mötet 

med mindfulness och som verkligen övertygar många personer att ge mindfulness en chans är 

när de provat på hur det känns att ta del av mindfulnessvärlden.  

 

6.1.2 Från österländsk till västerländsk kontext 

Flera studier (se exempelvis Chiesa & Malinowski 2011; Hornborg 2012; Williams & Kabat-

Zinn 2011) pekar på att mindfulness ursprungligen härstammar från buddhismen men att det 

fått en ny skepnad i den västerländska kontexten. Det som är mest framträdande är att man 

skalat av det religiösa innehållet, men behållit de delar som, ur ett västerländskt perspektiv, är 

lätta att ta till sig. Respondenten Berg berättade: 

"Man har i grund och botten tagit den buddhistiska traditionen och så testar man den med 

vetenskapliga metoder och säger att det här funkar och det här är kulturellt bagage. Så vi 

skalar av det och ser vad det finns för någonting som vi i väst kan använda och som vi vet 

fungerar med våra vetenskapliga metoder." 

Mindfulness har gjort en resa från buddhismen i öst till olika kontexter i väst. Hornborg 

(2012) tycker sig se tre olika kontexter i väst där det används: den buddhistiska, inom 

skolmedicinens psykoterapi och slutligen inom lekmannaterapin, där våra respondenter 

befinner sig. Hon menar att den buddhistiska är den som är mest lik sin ursprungsform i öst, 

det vill säga religionen, medan de övriga två har genomgått den tidigare nämnda religiösa 

avskalningen. Nilsonne (2007) representerar beteendeterapin och inom skolmedicinen 

används en väl beprövad och studerad form av mindfulness (jfr Åsberg et al. 2006). Den 

formen, menar Hornborg (2012), har sedan imiterats av lekmannaterapeuter och det är den 

formen som lärs ut i arbetslivet. Asp berättade att de använder sig av en väl utforskad metod, 

som heter Mindfulness Based Stressreduction (MBSR), en åtta-veckorskurs utvecklad av Jon 

Kabat-Zinn: 



 

32 

 

"Den [MBSR] är det väldigt höga krav på, om man nu får använda det uttrycket. Vem som 

får utbilda i det och så vidare. Och det handlar ju om att det handlar om terapeuter och 

psykologer som använder det här till personer som är sjuka. [...] Och det gör inte vi."(Asp). 

Asp menar att MBSR vanligtvis används i terapeutiskt syfte, men att de själva använder 

metoden till friska människor och i andra sammanhang, exempelvis för att hantera stress. 

Åsberg et al. (2006) skriver att MBSR används inom sjukvården. Utifrån det Asp säger så 

tolkar vi det som att man använder sig av en väl beprövad metod på ett annat 

användningsområde än vad det är avsett på från början. Man lånar legitimitet från ett 

angränsande fält och hävdar att metoden har goda stressreducerande effekter och att man kan 

ge stöd åt det man säger med forskningsresultat (jfr Hornborg 2012). Samtidigt är metoden 

inte utforskad i lika stor utsträckning när den används i arbetslivet, nästan inte utforskad alls, 

vilket eventuellt kan leda till att man säljer metoden under falsk marknadsföring. Man säljer 

en "ny" produkt med en "gammal" metods utvärderade goda effekter. Dessutom menar både 

Chiesa och Malinowski (2011) och Åsberg et al. (2006) att många studier är dåligt 

genomförda. Därför kan man egentligen heller inte hävda att man har stöd av forskningen. 

Vi påminner oss om Berger och Luckmanns (2007) resonemang att allting utvecklas i en 

kontinuerlig process och vi tror att det i framtiden kanske kan läggas till en fjärde kontext till 

de tre västerländska som Hornborg (2012) tidigare presenterat. Williams och Kabat-Zinn 

(2011) pekar på risken att mindfulness kan missbrukas och tillämpas i olämpliga 

sammanhang när metoden används av personer som inte har tillräcklig kunskap om 

mindfulness. De menar att det är viktigt att mindfulness översätts noggrant för att passa in i 

nya kontexter. Om man förstår mindfulness i arbetslivet som ett organisationsrecept, som just 

nu är på modet, så skulle "mindfulness i arbetslivet" kunna vara ytterligare en kontext, där 

mindfulness riskerar att bli en "urvattnad" form jämfört med sitt ursprung inom buddhismen 

(jfr [Tarde 1890:210] i Czarniawska 2005:118f). Samtidigt, för att åter knyta an till Williams 

och Kabat-Zinn (2011), så praktiseras och förstås mindfulness redan i olika kontexter. Men så 

länge de som lär ut mindfulness (mindfulnessinstruktörer) är måna om att man lär ut 

mindfulness och inget annat, så minimeras risken att det urvattnas. 

 

6.1.3 Forskning 

Ett sätt att förstå utvecklingen av mindfulness är att titta på de diskurser som formar vår 

förståelse för den. Enligt Foucault är det vetenskapen som har makt att forma en diskurs och 
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mindfulness har, som vi nämnt tidigare, lånat metoden från buddhismen och i den 

västerländska kontexten ger vetenskapen belägg för att metoden fungerar. Vi har tidigare 

pekat på att kritik framförts mot dessa vetenskapliga studier (jfr Chiesa & Malinowski 2011; 

Åsberg et al. 2006). Trots det använder mindfulnessinstruktörerna studierna för att validera 

sin verksamhet. 

Alla våra respondenter pekade på att vetenskapen spelar en stor roll för just mindfulness.  

"Hjärnan är plastisk. För tio år sen sa forskarna att hjärnan föds man med: "så här är det". 

Men det är en förlegad sanning. Man kan träna sin hjärna. Det här är en hjärnträning. Och 

man kan se, med den här teknologin vi har nu, att det verkligen sker förändringar i hjärnan." 

(Asp) 

Dahl sade att han brukar anlitas på bland annat kick-offer och brukar då föreläsa om 

mindfulness och hur det kan användas i arbetslivet; 

"Jag brukar [...] berätta att det finns mycket forskning och att det görs forskning ute i världen 

och i Sverige också för den delen, framför allt på smärta, stress, ångest och liknande. Det är 

väl i huvudsak, men det görs väldigt mycket forskning på mindfulness." 

Mindfulnessinstruktörer tycks luta sig mot forskningen för att skapa intresse och en vilja att 

pröva på mindfulness. Forskningen validerar även mindfulnessinstruktörens arbete i och med 

att mindfulnessinstruktören är den som i rollen av instruktör lär ut metoden. Det handlar om 

en livsstilsförändring som man behöver professionell hjälp för att åstadkomma. Forskningen 

är en anledning till att företag väljer just mindfulness. Vi tänker att utan forskningen så skulle 

det inte finnas någon marknad för mindfulness i arbetslivet, då det troligtvis inte finns mycket 

utrymme att investera i en metod som inte är beprövad. 

Berg vågade sig på att sia om framtiden för mindfulness; 

" [...] ganska fort blir det här mer och mer accepterat. Det är ganska många som har stött på 

det här, det är ganska många som är nyfikna och de som känner ett motstånd blir färre och 

färre faktiskt. [...] Om ett par år kommer det vara ganska självklart som metod just därför att 

det är beforskat." 

Vi har själva sett när vi sökt tidigare forskning att intresset för mindfulness ökat över tid och 

förstått att forskningen om mindfulness i arbetslivet bara är i sin linda. Som våra 
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respondenter har uttryckt hjälper forskningen till att sprida kunskapen om mindfulness men 

det betyder inte att det företag köper in är den mindfulness som det forskats på. Det betyder 

inte heller att mindfulness i arbetslivet är här för att stanna då det finns en risk att 

mindfulness som resande organisationsidé riskerar att urvattnas i och med att den måste 

översättas för att passa in i företagets kontext (jfr [Tarde 1890:210] i Czarniawska 

2005:118f). Dessutom vill företag hålla sig uppdaterade och moderna, så därför är det en 

ständig jakt på nya och mer effektiva sätt att organisera (jfr Czarniawska 2005; Røvik 2000). 

 

6.1.4 Att utvecklas 

Samtliga respondenter framhöll att mindfulness är mer än bara en metod. Det är ett 

förhållningssätt och en respondent sa att: 

"[...] det genomsyrar hela livet [...] är ett sätt att vara [...] ett sätt att leva på" (Sjöö). 

Sjöö ansåg att det är just förhållningssättet som är mindfulness och tyckte det var synd att det 

ofta beskrivs som en metod. Berg menade att alla inte hade förhållningssättet naturligt i sig 

men att alla kan utveckla den förmågan med hjälp av olika metoder; 

"Vi brukar göra en övning där man får prova att hålla fokus på sin andning i 60 sekunder 

bara för att se hur är min förmåga att hålla fokus. Men för de flesta går det inte mer än 5 

sekunder innan man börjar tänka på någonting annat och man drar iväg. Men det finns 

några som kan hålla det helt naturligt, precis som de här märkliga personerna som på 

jympan hoppar 1,50 eller springer 6,20 på hundra meter utan att tränat, de bara springer… 

Så vi har väldigt olika förutsättningar. Men vår utvecklingspotential, den har vi ju alla." 

Detta överensstämmer med vad Hülsheger et al. (2013) kom fram till i sin studie om 

användandet av mindfulness i serviceyrken. Både studien och Bergs svar tyder på att vissa 

har en viss grad av mindfulness i sig naturligt, men att alla oavsett utgångsläge har förmågan 

att utvecklas. För att knyta an till Hornborg (2012) så har alla potential att utveckla sin inre 

kraft. Den utvecklingen har en processliknande karaktär där individen i interaktion med både 

sitt inre jag och i samspel med andra utvecklar sin medvetenhet (jfr Berger & Luckmann 

2007). Alla våra respondenter menade att man måste öva för att nå en förändring. Dahl sade: 

"De flesta verktygen som finns tar sin tid och mindfulness är också en sån." 

Det kan även tyckas att man ändrar sin personlighet med mindfulness: 
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"Du kan bli medveten om din personlighet. Och därifrån den medvetenheten så blir det ju ett 

val istället för bara att man är ett offer över nåt [...] Vi är ju präglade av vår uppväxt, vi är 

präglade utav generationer [...] men vad som är nytt nu det är ju att man kan se att: jaa, vi 

kan påverka mycket mer. [...] Det här är ju spännande för här kan man ju även tycka att man 

kan påverka sin personlighet." (Asp) 

Berger och Luckmann (2007) menar att socialisationsprocessen fortsätter livet ut, men att vi 

samtidigt är präglade av de institutionella mönster vi har internaliserat under uppväxten. 

Mindfulness kan medvetandegöra de mönstren och med övning kan man få till stånd en 

förändring hos sig själv och externalisera sig annorlunda. Man får, så att säga, i viss grad 

makt att besluta hur man ska tolka en situation och makt att bestämma hur man ska agera. 

Foucault talade om social teknologi, det vill säga metoder som man utför på regelbunden 

basis i syfte att förändra kroppen och dess funktioner. När det gäller mindfulness så handlar 

det om att ändra sin hjärna och sitt sätt att tänka och vara. En följd av det kanske kan vara att 

arbetstagaren får ökad medvetenhet om sin arbetssituation och inser att det är för stressigt och 

att det ställs alltför orimliga krav. 

 

6.2 Mindfulnessinstruktören 

Under denna rubrik utreds mindfulnessinstruktörernas roll. 

6.2.1 Utbildning 

När vi frågade våra respondenter vad de hade för utbildning berättade Berg och Asp att det 

inte finns någon central certifiering eller standardisering för att bli mindfulnessinstruktör. 

"Det finns ju ännu ingen central certifiering i Sverige för det här. Det finns diskussioner i 

branschen men det kommer bli väldigt svårt att hitta en definition därför att folk har gått 

olika utbildningar [...]" (Berg) 

Därför hade våra respondenter olika långa utbildningar och erfarenheter. Det gemensamma 

för alla var att de under en längre tid hade varit intresserade av personlig utveckling och 

andra former som är närbesläktade med mindfulness, exempelvis meditation, yoga och 

qigong. Det var genom dessa metoder som de kommit i kontakt med mindfulness och därefter 

valt att utbilda sig till mindfulnessinstruktörer. Dessutom hade Berg och Dahl under delar av 

sitt liv upplevt mycket stress och arbetat i en stressfull miljö. Antal år som instruktören har 
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erfarenhet säger egentligen inget om dennes talang i och med att vi alla har olika möjlighet att 

komma olika långt (jfr Hülsheger et al. 2013). 

Alla våra respondenter verkar måna om att hålla sig till grunderna i mindfulness, men att man 

samtidigt försöker anpassa sig efter kundens önskemål. Våra respondenter representerade 

olika företag och hade olika inriktning på sin verksamhet och vi tycker att det kom fram 

under intervjuerna att de månar om kärnan i mindfulness. Men eftersom det inte finns någon 

central certifiering av utbildningen av mindfulnessinstruktörer, samtidigt som det inte finns 

konsensus om hur mindfulness ska definieras (jfr Chiesa & Malinowski 2011), så kan det 

diskuteras om det finns en risk att mindfulness i arbetslivet kan läras ut ”fel”.   

Vi kopplar det här till Hornborg (2012) och hennes tankar om coacher och 

lekmannaterapeuter. Att det inte finns någon central certifiering inbjuder kanske till att vem 

som helst kan "hoppa på tåget" och sälja mindfulness, bland annat till arbetslivet. Det blir 

som Czarniawska (2005) pekar på, att metoden blir syftet i sig, det vill säga att målet blir att 

få sälja och man bryr sig kanske mindre om vad deltagarna tagit till sig av kursen. Utan 

central kontroll inom lekmannaterapin riskerar mindfulness i arbetslivet att tappa sin essens 

och kanske bara bli en slags avslappningsmetod utan de goda effekterna som utlovas. Även 

Williams och Kabat-Zinn (2011) pekar på risken att mindfulness kan missbrukas när den 

används av personer som inte har tillräcklig kunskap om mindfulness. 

 

6.2.2 Att lära ut 

Alla våra respondenter pekar på att vetenskapen har en viktig roll att fylla i och med att 

vetenskapen kan bevisa vad som fungerar och på vilket sätt. Forskningen kan hjälpa oss att 

förstå mindfulness, som egentligen är abstrakt, på ett vetenskapligt plan.  

Om man ska förstå det ur ett sociologiskt perspektiv kan vi ta hjälp av Berger och Luckmann 

(2007). Mindfulness är ett så kallat finit betydelseområde, den tillhör inte 

vardagsverkligheten och för att förstå den så måste den översättas till ett begripligt och 

gemensamt språk. Vi tolkar det som att vetenskapen är det gemensamma språket och något 

som våra respondenter kan luta sig tillbaka mot och dessutom kommunicera med sina kunder. 

Samtliga respondenter påpekade att de vid en första presentation av mindfulness visar på den 

forskning som har gjorts kring mindfulness och dess effekter. Detta för att deltagarna kanske 

aldrig har hört talas om mindfulness och att instruktörerna då måste styrka dess effekter för 

att deltagarna ska ge mindfulness en chans. Berg förklarar att man måste börja med " 
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att förklara rationalen, varför är det relevant och hur ser forskningen ut på det här". 

Vi frågade respondenterna hur de lär ut mindfulness i arbetslivet. Berg framhöll att det är 

viktigt att mindfulnessinstruktören har en gedigen erfarenhet eftersom det handlar om ganska 

mycket tyst kunskap och att mindfulness bör kunna förmedlas på ett nyanserat sätt. Det 

visade sig ändå att alla instruktörer fokuserade på samma saker, det vill säga på att förklara 

att mindfulness bland annat handlar om att vara medveten, hålla fokus och vara uppmärksam 

på signaler från sin kropp. Förutom att förklara den teoretiska biten bakom mindfulness 

användes praktiska övningar under kursens gång. De praktiska övningarna ämnade leda till 

bland annat ökad närvaro, bättre kommunikation och samarbete samt ökad medkänsla. 

"Att få med allihopa på den rationella biten och sen så kan man gå över till att "okej, ska vi 

göra lite övningar och se vad det är för någonting vi pratar om". [...] Men för att kunna få 

effekterna, man blir ju inte stark av att läsa om styrketräning eller man blir ju inte glad av att 

läsa en självhjälpsbok, utan du måste använda det som lärs ut." (Berg) 

Som vi tidigare skrivit så kan man se mindfulness som ett finit betydelseområde (Berger & 

Luckmann 2007) och det kan aldrig förklaras helt med hjälp av språket, för språket tillhör vår 

vardagsverklighet. För att verkligen förstå vad mindfulness handlar måste man "besöka" den 

"alternativa" verkligheten. Hornborg (2012) talar om att hitta sin inre kärna, sin inre kraft - en 

potential som alla sägs ha och som går att utveckla. 

 

6.2.3 Syftet med kursen 

Att vara medvetet närvarande är något man måste lära sig. Vi har tidigare pekat på att en del 

människor har det naturligt i sig, men att alla kan utvecklas (jfr Hülsheger et al. 2013). Det är 

viktigt att göra övningarna dagligen och att koppla dem till arbetet. Det är upp till varje 

enskild person att utveckla sin potential. För att mindfulness ska bli en del av verksamheten, 

det vill säga institutionaliserat, så måste det föregås av en vaneskapande process (jfr Berger 

& Luckmann 2007). Mindfulnessinstruktörerna medverkar till att det skapas nya vanor och 

rutiner på arbetsplatsen, och hjälper användarna att bryta inarbetade, icke fungerande 

arbetsmönster. 

Våra respondenter kom från olika företag och hade olika sätt både att presentera och lära ut 

mindfulness i arbetslivet. Övningarna, kursernas tidsplan och övriga upplägg skilde sig åt. 

Asp beskrev att de alltid försöker hålla kurser som sträcker sig över åtta veckor för att kunna 
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få till stånd förändringarna. Berg berättade att de arbetade med femveckorsblock. Dahl och 

Sjöö förklarade att de mest anordnade föreläsningar, kick-offer eller kortare kurser. Alla fyra 

informanterna uttryckte dock en önskan att det vore optimalt att göra långa kurser men att det 

inte alltid går då kunderna inte anser sig ha behov eller resurser för det. Det visar på att 

mindfulness i arbetslivet kan se väldigt olika ut och dessutom ha olika innehåll. Man anpassar 

sig istället efter kunderna för att få sälja, och försöker sedan att inte göra alltför stora avsteg 

från sitt program. Alla menade dock att det man gör, stort eller litet, bidrar till minskad stress 

i arbetslivet. Eller som Sjöö uttryckte det: 

"Stressen minskar inte med mindfulness, men du kan hantera den bättre." 

Asp och Berg lyfte fram sin egen metod under intervjun. Det var just den egna metoden, 

menade man, som gav positivt resultat i arbetslivet. Samtidigt gav båda signaler om att andra 

metoder kan ha lika god effekt. 

"[...] valde att jobba [...] mer med mindfulness just för att det är så vetenskapligt bevisat. Jag 

har många andra meditationsformer som ligger mig varmt om hjärtat som jag är övertygad 

skulle ha minst lika bra resultat men… [...] Forskningen är inte gjord på det." (Asp) 

"Om det är något som jag tycker att alla borde lära sig så är det just det här med lugn och 

djup och komma ner i varv när jag tappar huvudet [...] som är väldigt grundläggande 

färdigheter som jag egentligen inte ens tycker handlar om mindfulness, men att kunna lära 

sig att slappna av. Det kan försvinna lite grann i den här diskussionen om arbetsuppgifter, 

om fokus och det är en massa mentala strategier och sådana saker." (Berg) 

Utifrån de kommentarerna kan vi dra slutsatsen att det egentligen duger med vilken 

avslappningsmetod eller meditationsform som helst, men att forskningen är gjord på just 

mindfulness så därför väljer instruktörerna att arbeta med just det. Detta för att forskningen 

hjälper mindfulnessinstruktörer att skapa intresse för mindfulness.  

 

6.3 Media 

Vi frågade våra respondenter om medias roll i spridningen av kunskap om mindfulness. 

Samtliga svarade att media spelar en viktig roll, att begreppet mindfulness blir bekant. 

Samtidigt så kan media förmedla en missvisande bild ansåg Berg, att media många gånger 

ger bilden av någon i kostym som sitter i lotusställning. Alla respondenter uttryckte att de 

upplevde att media förmedlar vad mindfulness är och dess effekter, men att media inte talar 
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lika mycket om det gedigna arbete som krävs för att nå dit. Mindfulness är ingen quick-fix. 

Det krävs mycket övning för att nå en förändring (jfr Hornborg 2012; Nilsonne 2007). 

Media spelar även stor roll när mindfulnessinstruktörerna hittar sina kunder. Många 

marknadsför sig via hemsidor på Internet. När mindfulness marknadsförs till arbetslivet via 

hemsidorna på Internet så verkar det inte räcka med att säga att mindfulness kan minska 

stressen. Mindfulness tycks vara en mirakelmetod där man också pekar på att effektiviteten, 

kreativiteten och produktiviteten ökar med hjälp av mindfulness i arbetslivet. Även att man 

kan få in den medvetna närvaron överallt, bland annat i möten och i e-mail. 

Vi tolkar det som att media är med och skapar bilden av mindfulness, samtidigt som de 

sprider den. Mindfulness omformas och anpassas efter de behov som tycks finnas på 

marknaden och det gör att mindfulness förändras på sin resa i världen. Allt sker i en 

interaktiv process mellan olika aktörer (jfr Berger & Luckmann 2007; Williams & Kabat-

Zinn 2011). 

Att mindfulness ibland utges för att vara en quick-fix och/eller en universalmetod kan 

eventuellt bidra till en förändring av mindfulness när företaget vill köpa en kurs. Köparen, 

med förförståelsen att detta är en quick-fix, har kanske orealistiska förväntningar. Säljaren 

(mindfulnessinstruktören) pekar på att mindfulness tar tid för att få de goda effekterna. Tid 

anses vara en bristvara i dagens arbetsliv. Mindfulnessinstruktören har intresse av att sälja för 

att tjäna sitt levebröd, och anpassar därför kursens innehåll och utformning efter köparens 

behov. Vi tolkar det som en process, där kursens utformning växer fram i interaktion mellan 

olika aktörer. Men inte bara på denna nivå, utan vi ser det som en del i en större process som 

bidrar till att mindfulness i arbetslivet blir en ny form av mindfulness (jfr Berger & 

Luckmann 2007; Hornborg 2012). Det verkar inte vara någon specifik grupp som har makten 

att styra vad mindfulness i arbetslivet ska innehålla, utan även det sker i ett dialektiskt 

samspel mellan olika aktörer. Det visar på att makten inte strömmar från en specifik källa 

utan är en egen kraft som cirkulerar kring oss i alla riktningar (jfr Foucault). 

 

6.4 Arbetslivet 

Hur mindfulness används i arbetslivet och vad den fyller för funktion avhandlas följande. 
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6.4.1 Ledarna 

Vi ställde frågor kring hur det går till när ett företag köper en mindfulnesskurs eller 

föreläsning. Alla respondenter menade att det är ledningen eller åtminstone chefer som har 

makt att besluta om kursen ska köpas in och vilka som ska gå men att det kan se olika ut. 

Sjöö uttryckte det som att många ställde sig frågan: " Vem ska vi bekosta?", och menade 

dilemmat med att det kostar en del och många företag har en strikt budget. Berg sade att "det 

brukar vara väldigt mycket i botten på pyramiden och högst upp, inte så mycket mitt i 

mellan" och menade att det var medarbetare längst ner i organisationshierarkin och 

ledningen, som främst deltog i kursen, inte så många mellanchefer. Asp menade att det var 

"kloka ledare" eller "medvetna ledare", som köpte in mindfulness till sitt företag, det hade 

inte så mycket att göra med företagets ekonomi. 

Ledarna är även viktiga för att implementeringen ska löpa väl och bibehållas efter 

uppstartningsfasen. Ett par respondenter förklarade att de behövde stöd från ledarna i 

organisationen, "jag vill gärna ha med gruppledaren, någon på chefsnivå […] annars så kan 

man [deltagarna] säga att vi vågar inte göra det här för vi känner inte stödet uppifrån" 

(Berg). Det kan man koppla till Berger och Luckmann (2007) och tanken om att 

socialisationsprocessen fortsätter hela livet och att ledarna kan ses som förebilder som man 

behöver tillstånd ifrån och att de är viktiga både i uppstartningsskedet och för att mindfulness 

ska institutionaliseras i företaget. 

Vi ställde frågan om mindfulnesskursen kan utformas efter egna önskemål eller behov och 

fick till svar att det var möjligt. Till och med att instruktörerna anpassade sitt sätt att uttrycka 

sig i mötet med olika kunder: 

"Annars kan det låta för allmänt eller så använder jag fel exempel och det kan krävas väldigt 

lite av det där för att känna att det där är en jävla konsult som inte vet vilka vi är. Vi känner 

oss inte sedda, vi känner oss inte förstådda." (Berg) 

De svar vi fick styrker påståendet att kursen utformas i interaktion mellan olika aktörer, som 

vi redan påvisat under avsnittet 6.3 Media. Olika aktörer har olika vardagsverkligheter (med 

sin egen förförståelse) och uttrycker sig därmed på olika språk (jfr Berger och Luckmann 

2007). Olika yrkeskategorier inom ett företag har även de olika vardagsverkligheter med 

olika språk och det kan brista i kommunikationen dem emellan (jfr Czarniawska 2005). De 

olika aktörerna, främst ledarna och instruktörerna är med och översätter mindfulness till 
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företagets kontext i den interaktionen, det vill säga, de anpassar den till de faktiska 

förhållanden som finns på arbetsplatsen. Williams och Kabat-Zinn (2011) menar att denna 

översättning ständigt pågår då system, institutioner och människor förändras och att man ska 

vara noggrann vid den översättningen. De anser att det behöver utformas olika språk, bilder 

och metaforer för att instruktörer och utövare av mindfulness lättare ska kunna kommunicera 

med varandra.  

Man skulle också kunna förstå mindfulness som en egen verklighet, ett så kallat finit 

betydelseområde, som ligger utanför vardagsverkligheten och har inte ett eget språk då 

språket tillhör vardagsverkligheten (jfr Berger & Luckmann 2007). Till exempel kan 

ledningen önska ökad effektivitet och produktivitet och får det i form av att personalen sitter 

ner och slappnar av och riktar fokus inåt, mot sig själva, och inte mot (av ledningen) önskat 

mål. Asp förklarade; 

"De säger att de vill ha effektivitet. Och många som går in och jobbar med effektivitet, de gör 

ju det genom att man gör time-management [...] Det gör inte vi. Vi vänder hela 

uppmärksamheten inåt, låter personen slappna av först och uppmärksammar sedan vad som 

behöver göras. Och utifrån den platsen så blir de effektivare. Men det är inte för att just 

skruva på deras effektivitet, utan det är att de får tillgång till en annan stabilitet och klarhet i 

sig." 

6.4.2 Vad vill man uppnå? 

Samtliga respondenter pekade på att den absolut vanligaste orsaken till att arbetsplatser vill 

använda sig av mindfulness, är att de upplever problem med stress. Att minska stressen och 

sjukskrivningarna är absolut den vanligaste orsaken till att företag väljer att införa 

mindfulness.  

” [stressen] kommer vara den största kostnaden för vårt samhälle inom vården 2030. Det 

kommer slå ut cancer, det kommer slå ut hjärta. Och det här är ett stort problem […] Där 

kan vi se ett jättestort behov [av mindfulness].” (Asp) 

Samtliga respondenter var eniga om att mindfulness har en funktion att fylla, i och med att 

den verkar som en motpol till den stressfulla arbetsvardagen. Det stämmer överens med 

Fjellman-Wiklund och Waling (2009) studie. 
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Arbetsgivaren har krav på sig, att i enlighet med arbetsmiljölagen, verka för en god 

arbetsmiljö, inte bara den fysiska utan även den psykosociala som innefattar stress. Att 

förebygga stressen är bäst (jfr Lindberg & Vingård 2012). Men våra respondenter vittnar 

även om att företagen efterfrågar ökad effektivitet och kreativitet. Sjöö tyckte sig se att i 

Sverige är det vanligare att man lägger fokus på att minska stressen (kanske på grund av 

arbetsmiljölagen), men att man i andra länder lägger fokus på ökad kreativitet. Sjöö nämnde 

Google och Apple som exempel, två företag som implementerat mindfulness. Samtliga 

respondenter nämnde Google för att peka på ett företag som ökat sin produktivitet, genom att 

personalen lyckats utveckla sin kreativitet med hjälp av mindfulness. Google visas upp som 

en symbol för lyckad implementering och anses vara något av en förebild. 

Mindfulness i arbetslivet som symbol för "något gott" kom också upp under intervjuerna. 

Respondenterna nämnde branding som en orsak till att företag intresserar sig för mindfulness, 

inte primärt, men en viktig och bidragande orsak till att mindfulness tas i beaktande (jfr 

Røvik 2000). Vi förstod det som att många företag intresserade sig för mindfulness som ett 

steg i att stärka det egna varumärket och att mindfulness då skulle stå som en symbol utåt för 

att visa företagets ståndpunkt. Även symboler är språk enligt Berger och Luckmann (2007) 

och ett sätt för företag att kommunicera med omvärlden. Ett organisationsrecept, som 

mindfulness kan betraktas som, införs som ett verktyg (inåt) för att exempelvis minska 

stressen, men är samtidigt en symbol utåt för att företaget använder sig av en metod som 

anses öka exempelvis effektiviteten eller något annat som omgivningen svarar positivt på (jfr 

Røvik 2000). 

På frågan om arbetsgivare kan missbruka en kurs som mindfulness i arbetslivet, för att 

exempelvis styra och kontrollera personalen svarade Sjöö; 

"Nej, det tror jag inte… Inte medvetet i så fall! Jag har svårt att föreställa mig att det skulle 

förekomma, men man vet ju aldrig." 

Även Berg ser risken som liten och menar att användare av mindfulness får ett verktyg; 

"Folk mår bättre och dom fungerar bättre men dom blir också mer självmedvetna så jag 

tycker dom blir mer autonoma på ett positivt sätt och på ett konstruktivt sätt. Nä… Jag ser 

inte den risken [att personalen blir styrd och kontrollerad]" 
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Utifrån Bergs svar tolkar vi det som att den som använder mindfulness får ett verktyg för att 

hantera inte bara stressen utan även hela sin arbetssituation. Det går enligt våra respondenter 

inte att kontrollera och styra personalen med mindfulness, men samtidigt tror vi att det kan 

vara svårt för mindfulnessinstruktörerna att ha den insynen i ledarnas eventuella baktankar 

med införandet av mindfulness.  

Berg betonade även vikten av att skilja på mindfulness för privata behov och mindfulness för 

företagsbehov: 

"[...] och då jobbar vi just med teman. Det kan vara e-post, energihantering, äta, resa - de 

här olika aspekterna som man kan koppla till arbetssituationen. Sen så jobbar vi med de här 

mentala strategierna - attitydträning. Det kan vara nybörjarsinne, acceptans eller något 

liknande, som också är bevisat att det stärker mindfulnessträningen. Att man har en kognitiv 

ram för hur man ska tänka kring det här." (Berg) 

De tre andra respondenterna beskrev att de hade samma grund för personer som går en kurs i 

mindfulness för privat bruk och för företag som låter sina anställda gå en mindfulnesskurs. 

Dock påpekade respondenterna att det är grundläggande att instruktören är insatt i vad det är 

för utmaningar som företaget har och att hela tiden göra kopplingar till företaget och dess 

situation, som Asp berättade "så grunden är densamma [för företag och privatkurser] men på 

företag belyser man mer det som är arbetsrelaterat". Återigen kan man koppla till språket 

och att det måste översättas för att passa en ny kontext. Även mindfulness måste anpassas och 

översättas för att passa in (jfr Berger & Luckmann 2007; Czarniawska 2005; Williams & 

Kabat-Zinn 2011). 

 

6.4.3 Efter kursen 

Berg, Asp och Sjöö betonade vikten av att träna sin medvetenhet varje dag för att 

förhållningssättet ska infinna sig, för att det ska bli möjligt att göra förändringen. Det här kan 

bli ett problem i och med att arbetslivet redan är pressat. Tid är en resurs och den resursen är 

en bristvara. Berg och Sjöö talade även om "hemläxa". Det kan finnas en risk att det från 

arbetsgivarens sida inte ges tillräckligt med tid att öva metoden mindfulness och då finns det 

en risk att förhållningssättet inte infinner sig. Samtidigt så visar Hülsheger et al.’s (2013) 

studie att goda effekter uppnås redan efter kortare tids mindfulnessutövning. Det kan också 

finnas en risk att arbetsgivaren endast under kursen ger de resurser som krävs, men att det 

därefter är upp till varje enskild användare att "ta sig tid" att öva. Det kan innebära att 
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mindfulnessövningarna läggs utanför arbetstid, eller att arbetet läggs på fritiden och 

arbetslivets gränser suddas ut alltmer. Samtidigt kanske många förespråkare av mindfulness 

skulle hävda att man får så många fördelar med mindfulness även privat, så det spelar ingen 

roll när du lägger in övningarna. 

Czarniawska (2005) menar att ett företag formar sin framtid utifrån sin historia, att man med 

distans kan se vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra. På frågan om det är 

någon uppföljning eller utvärdering på kursen skilde sig respondenternas svar. Till exempel 

Asp svarade att de hade både självskattningar och utvärdering, Berg svarade att de gjorde rätt 

mycket utvärderingar, men förutsatte att företaget som anlitat dem skulle satsa tid och 

resurser för att bibehålla och utveckla de färdigheter man skaffat sig under kursen. 

Czarniawska (2005) pekar på dilemmat att när organisationer gör utvärderingar så spelar 

resultatet av värderingen mindre roll. Utvärderingen i sig är ett sätt att legitimera metoden. 

Det blir på så vis ett sätt att legitimera att man infört mindfulness trots att det kanske inte 

fungerar som man tänkt sig från början. 

 

7. Diskussion 

Vad anser då mindfulnessinstruktörer att mindfulness kan tillföra arbetslivet? Och hur kan 

man delvis förstå processen när mindfulness införs i arbetslivet?  

Våra respondenter proklamerar mindfulness som lösningen på ett flertal problemområden i 

arbetslivet. De stödjer sig på vetenskapen när de säljer in sitt koncept, men är måna om att 

alla kursdeltagare ska prova på mental avslappningsmetod innan man förkastar mindfulness 

helt. Det man inte får glömma är att mindfulness i arbetslivet är en affärsverksamhet, där 

olika aktörer på marknaden är med och formar utvecklingen av mindfulness. Det kanske till 

och med kan vara så att, bara för att det finns tillgång till ett organisationsrecept som 

mindfulness så anser arbetsgivaren att till exempel personalstyrkan inte behöver ses över 

eftersom problemet går att lösa på ett billigare sätt. 

Som vi redan har pekat på är mindfulness både metod och förhållningssätt och för att man ska 

nå fram till ändrat förhållningssätt och få de rätta verktygen krävs uthållighet och 

regelbunden övning. Det är viktigt att påminna sig om att det är högst personligt hur långt 

man når i mindfulness. Det är svårt att veta vad man ska tro då vissa hävdar att det räcker 

med små mikropauser under arbetsdagen för att motverka stress medan andra trycker på att 
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man allra helst ska fullfölja ett anpassat program. Om dessa mikropauser kan kallas 

mindfulness är kanske upp till individen själv att bedöma eftersom det inte finns konsensus 

kring hur man ska definiera begreppet mindfulness. 

Mindfulness tycks vara ett uttryck för att arbetslivet behöver balans. Vår slutsats är att 

mindfulness tillför arbetslivet en möjlighet till lugn, återhämtning och tid för reflektion. Det 

kan vara ett uttryck för att människor idag tycks ha behov av någon form av andlighet. När 

kyrkan och religionen spelar en allt mindre roll i våra liv och stressen en allt större så har 

mindfulness ytterligare en funktion att fylla. Att det just är mindfulness och inte något annat 

kan dels bero på forskningen, men även på att mindfulness ligger så långt ifrån vår egen 

kulturella kontext. Då ser man det inte som en religion, och dessutom anses de religiösa 

delarna vara bortskalade, och det blir därmed lättare att ta till sig. Mindfulness täcker upp på 

de områden där kanske kyrkan och det religiösa livet täckte upp förr, det vill säga tid för 

reflektion, eftertanke och medmänsklighet. Mindfulness fungerar som en motpol till stressen, 

men samtidigt har vi i undersökningen kunnat peka på att det i själva verket tycks gå bra med 

vilken avslappningsmetod som helst, i alla fall för att minska stressen.  

Av detta arbete kan vi inte förstå hela processen när mindfulness införs i arbetslivet men vi 

kan förstå vissa delar av den. En del i den processen är att vetenskapen har makt att forma 

diskurser och bestämma vilka metoder som ska betraktas som ”de rätta”. Även om det kan 

diskuteras om de studier som gjorts är trovärdiga, så är det ändå dem som 

mindfulnessinstruktörerna refererar till när de säljer sina kurser till arbetslivet. I mötet med 

arbetslivet anpassas mindfulnessutbildningen i en process mellan olika aktörer. Om man inte 

är aktsam när mindfulness översätts till nya kontexter riskeras mindfulness ”i sig” att ändras i 

processen.  

En annan aspekt är att mindfulness i arbetslivet kan ses som ett organisationsrecept som är på 

modet. En del av processen när mindfulness införs är att organisationer vill utvecklas och det 

sker i en dialektisk process med omvärlden. Det symboliska värdet påverkar också när 

mindfulness införs i arbetslivet då det kan förstås som en förstärkning av det egna 

varumärket. När stressen i arbetslivet ökar och det fortfarande finns hårda krav på besparing 

kan mindfulness upplevas som en billig investering som förväntas ge god avkastning i form 

av minskad sjukskrivning och minskad stress, samt ökad effektivitet, kreativitet och 

produktivitet.  
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Mindfulness har sitt ursprung i buddhismen och den mindfulness som används av våra 

respondenter är en form av mindfulness som lånat vissa egenskaper från den inom 

buddhismen. Man har skalat av delarna som anses religiösa eller kulturella. Dock gör 

instruktörerna återkommande kopplingar till buddhismen när de talar om mindfulness. Vi 

tänker att om mindfulnessinstruktörerna ständigt kopplar till buddhismen så blir mindfulness 

i väst aldrig frikopplad och självständig. Vi tror att en av förklaringarna kan vara att 

mindfulness inom buddhismen anses vara ursprungsformen för mindfulness i väst och en 

form som är beständig, medan de former som praktiseras i väst förändras i processer i mötet 

med nya användare och kontexter. Det gemensamma som verkar fånga upp dessa former i 

väst är buddhismen, vare sig de har stark koppling till den eller inte. 

Mindfulnessinstruktörerna är alltså med och reproducerar föreställningen om en stark 

koppling till buddhismen, kanske utan att tänka på det. Vi tror att när folk hör ordet 

mindfulness så tänker de kanske inte att det finns olika slags mindfulness utan kopplar det 

eventuellt till dess ursprungsbetydelse. Vår undersökning har visat att mindfulness i själva 

verket har olika form och uttryck.  

Utvecklingen av mindfulness kan förstås som en kontinuerlig process, det vill säga att 

mindfulness fortsätter att förändras i dialektiskt samspel med sin omvärld. Allt är 

anpassningsbart och allt är föränderligt. Det betyder också att som svar på frågan vad är 

mindfulness? så finns det inget entydigt svar. Det beror på kontexten, alltså i vilket 

sammanhang man talar om mindfulness. Dessutom skiljer sig svaren från person till person, i 

och med att mindfulness är en inre resa och därmed en personlig upplevelse, kanske till och 

med en andlig sådan. 

 

8. Förslag på vidare forskning 

Något som skulle vara intressant är att likt vår kvalitativa studie med mindfulnessinstruktörer 

istället utröna företagens perspektiv. Genom att studera mindfulnessmarknaden ur ett annat 

perspektiv kan kunskaperna fördjupas om mindfulness resa och förändring. Man skulle kunna 

titta närmare på om mindfulnesskursen motsvarat förväntningarna som företaget hade innan 

kursen. Eller om man fortfarande brottas med problemen som man hoppades lösa. 
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Bilaga 1 - Frågor till mindfulnessinstruktörer 

Frågor om mindfulness 

1. Vad är mindfulness? 

2. När kom du först i kontakt med mindfulness? Berätta! 

3. Hur länge har du jobbat med mindfulness? 

4. Krävs det någon specifik utbildning för att lära ut mindfulness? 

5. Hur lärs mindfulness ut? 

- finns det bättre sätt? 

- finns det sämre sätt? 

 

Frågor om mindfulness på arbetsplatsen 

6. Vi har förstått att du arbetar med mindfulness i arbetslivet, hur länge har du gjort det? 

7. Hur lär du ut mindfulness i arbetslivet? 

8. Krävs det någon specifik utbildning för att lära ut mindfulness i arbetslivet? 

9. Skiljer sig presentationen mindfulness i arbetslivet mot mindfulness för privatpersoner? 

10. Vilka är det som köper kurser? 

11. Hur ser efterfrågan ut? 

- Ökat? Minskat? Varför tror du att det ser ut så just nu? 

- Från vilka branscher kommer många? 

12. Hur vanligt är det, enligt dig, att hela arbetsgrupper/arbetsplatser går 

mindfulnessutbildning? 

13. Har du någon inblick i om kursen är frivillig eller obligatorisk för de anställda? 

14. I vilken utsträckning kan kursen utformas efter egna önskemål/behov? 

15. Skiljer sig önskemål om kursinnehåll mellan olika branscher? Eller mellan olika 

arbetsplatser? 
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16. Vad hoppas köparna (cheferna) respektive användarna (de anställda) uppnå med 

mindfulnessutbildningen? 

- Skiljer sig deras önskemål? 

- Finns det likheter? 

- Verkar det som om cheferna har insikt i de anställdas behov? 

17. Vad tror du är syftet med att arbetsplatser köper kurser i mindfulness? 

18. Har ni som utbildare några krav på kursdeltagarna? 

19. Vet du om de anställda ges möjlighet att gå kurs under arbetstid? 

20. Vad händer efter genomförd kurs? 

- Blir det någon utvärdering? Uppföljning? 

21. Har mindfulnesskursen gett de förväntade förändringarna? 

- Några överraskningar? 

22. Kan du berätta: Hur går det till när en arbetsplats får ”hjälp” av er? 

(Här ber vi får IP berätta så att vi ser att vi förstått allting rätt) 

 

Övriga frågor 

23. Vad är det bästa med mindfulness? 

24. Kan du komma på något som kan vara problematiskt med mindfulness? 

25. Hur stor roll spelar media i spridningen av kunskapen om mindfulness? 

- Ger det folk orealistiska förväntningar på vilka effekter mindfulness kan ge? 

26. Tror du att man med hjälp av mindfulness kan forma sin personlighet?               

27. Tror du att sådana här kurser som mindfulness i arbetslivet kan missbrukas av 

arbetsgivare? 

- Kan mindfulness användas för att styra och kontrollera personalen? 

- Kan mindfulness upphöra och övergå till att vara något annat? 
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28. Vissa kritiker hävdar att stressen i arbetslivet beror på strukturella problem och att det bör 

lösas strukturellt. Det vill säga öka personalstyrkan osv. Kritikerna menar att man lägger 

problemlösningen på individnivå när man använder sig av mindfulness. Vad tror du om det? 
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Mindfulness 

Mindfulnessinstruktören 
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Arbetslivet 

 

 


