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Abstract 
 

Title: The quest for the mindful presence: A qualitative study on the practice of Buddhist 

insight meditation in a secular society 

 

Author: Johanna Hansson 

 

In this bachelor’s thesis I have focused on the question why people who live in secular 

societies use insight or vipassana meditation. The study is based on the rational choice theory 

developed by Rodney Stark. I have used an inductive qualitative method including e-mail 

interviews with practitioners of vipassana meditation. The study has shown why some people 

start the practice and how people’s expectations of vipassana meditation can differ in what 

they wanted from their practice. The study showed that practitioners and the society that 

surrounds them influenced each other. The study highlighted the way vipassana meditation 

was practiced on a secular basis. 
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1 Inledning 
Tanken på att vara tyst i 40 minuter skrämde mig, skulle jag klara av det? Skulle jag börja 

hosta, fnittra eller bli irriterad på andra ljud runt omkring mig? Det här var några saker jag var 

orolig för när jag skulle gå på min första tysta insiktsmeditation. 

 

Individen står ofta i centrum i vår tid. Strävan som finns hos människor att kunna uppnå sina 

drömmar och mål syns överallt. Att uppnå dem tror man leder till lycka och tillfredsställelse 

men till vilket pris? Studien som följer utforskar utövarnas avsikter med att meditera och 

varför de börjar med insiktsmeditation. Börjar de för sin egen vinning, för att uppnå sina egna 

mål och drömmar eller har de andra avsikter?  

 

Intresset för meditation har funnits hos mig en lång tid, men att faktiskt utforska området har 

gjort mig skräckslagen över vad jag ska finna i tystnaden. Det var så fröet såddes till den här 

kvalitativa studien utförd tillsammans med utövare av insiktsmeditation från en förening med 

sådan inriktning. Det finns flera olika former av meditation inom buddhismen och studien 

fokuserar på insiktsmeditation. Insiktsmeditation med ursprung i buddhismen kan vara en 

sekulär aktivitet, då alla människor har sina tolkningar av meditationen som de utövar. Det 

finns riktlinjer som visar hur meditationen skall utövas men det är individens upplevelser som 

kommer att avgöra om hen kommer att fortsätta med meditationen och vad personen vill och 

kommer få ut av meditationen. Studien handlar om personernas motiv till att utföra 

meditationen. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Studien syftar till att ge en inblick i varför människor söker sig till insiktsmeditation ur två 

religionssociologiska perspektiv, dialektisk sekulariseringsteori och teorin om rationella val. 

Jag har valt att studera insiktsmeditation då den blir ett allt vanligare inslag i vår vardag och 

för att ta reda på vad som gör att en buddhistisk tradition får så stor slagkraft i dagens 

sekulariserade samhälle. Jag undersöker vad insiktsmeditationen har för funktion för 

utövarna. Frågeställningarna lyder som följer:   

1) Hur menar utövaren att insiktsmeditation påverkar hen? 

2) Vad har insiktsmeditation för betydelse för utövaren och hur kan detta kopplas till 

teorin om rationella val? 
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1.2 Material, metod och avgränsning 

Avsnittet nedan beskriver det grundläggande materialet och tillvägagångssätt för insamling av 

materialet. Informanterna kommer att presenteras nedan samt nödvändiga urval och 

avgränsningar.  

 

1.2.1 Empiriskt material och presentation av informanterna 

Det empiriska materialet bygger på en mindre mängd e-postdata från e-postintervjuer om ett 

frågemail och ett svarsmail från respondenten, uppskattningsvis sju A4 sidor. Intervjuguide 

finns i bilagan. Materialet är även grundat i semistrukturerade intervjuer med informanterna. 

Svarsmailen från informanterna har anonymiserats genom att endast arkiveras i fysisk form. 

Intervjupersonerna har tilldelats fiktiva namn och personuppgifter finns ej tillgängliga. Då 

intervjumaterialet är mestadels insamlat via e-postdata finns det endast en liten mängd 

inspelat material som har transkriberats och arkiverats på samma sätt som svarmailen, men i 

övrigt inget som kan kränka kravet på konfidentialitet. 

 

Informant 1 vars fiktiva namn i studien är Lennart, är en medelålders man som genom resor i 

Asien kommit i kontakt med meditation och buddhism. Lennart utövar en form utav 

vipassana-meditation dagligen.  

 

Informant 2 vars fiktiva namn i studien är Gustav, är en man i 20års åldern. Gustav kom i 

kontakt med meditation med hjälp av sin bror som sedan lärde honom hur man skulle gå till 

väga. Gustav utövar vipassana-meditation som den lärs ut av S.N. Goenka. Goenka var en 

indisk lärare i Vipassana meditation. Gustav mediterar dagligen i ca 1 timme.  

 

Informant 3 vars fiktiva namn i studien är Karina är en medelålders kvinna som har sysslat 

med meditation i ca fem år. Karina utövar en egen variant av meditation där som hon 

uttrycker det, ”bara sitter och är närvarande i nuet och lyssnar inåt.”1 Hon försöker under 

meditationen att inte ha några tankar utan bara att uppnå medvetenhet.  

 

Informant 4 vars fiktiva namn i studien är Mauro är en medelålders man som kom i kontakt 

med meditation för ett par år sen via en notis om en kurs i Zen-meditation. Mauro hade 

                                                 

 

 
1 Från intervjun med Karina, 2015-05-25 
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tidigare velat testa yoga eller meditation men detta fanns ej tillgängligt i hans hemstad förut. 

Kontakten med zen-meditationen har påverkat honom sedan dess genom att tillexempel göra 

honom uppmärksam på frågan ’vem är jag?’ Mauro sysslar mest med klassisk yoga men har 

också lärt sig andra sorters meditation och yoga genom att åka på retreats.  

 

Informant 5 vars fiktiva namn i studien är Rebecka är en kvinna i 20års åldern som fick 

kontakt med meditation genom en kompis som ville prova på det. Den sortens meditation som 

Rebecka utövade var tyst meditation utan guidning, med koncentration vid andningen.   

 

Informant 6 vars fiktiva namn i studien är Torbjörn är en man i medelåldern. Torbjörn kom i 

kontakt med meditation genom sitt jobb. Torbjörn utövar meditation cirka tre till fyra gånger i 

veckan. 

 

1.2.2 Metod och metodkritik 

Metoden som använts för inhämtande av det empiriska materialet i arbetet är kvalitativa 

intervjuer i form av e-postintervjuer. Det finns både för- och nackdelar med den här sortens 

intervju, för detta arbete fann jag att de positiva fördelarna övervägande. Med e-postintervju 

kan informanten i lugn och ro svara på frågorna, tänka till och formulera sig på det sätt de 

behärskar utan någon påverkan från den som intervjuar. En fördel med metoden är att den 

skrivna texten kommer direkt från källan, detta gör så att analysen kan påbörjas direkt efter att 

intervjuerna är gjorda. Metoden kräver dock att informanten och intervjuaren är skickliga i 

skriftspråket. Om inte kan beskrivningarna som de ger vara bristfälliga. Metoden innebär 

också att röstläge och eventuell obeslutsamhet hos informanten inte kan analyseras, detta har 

dock mindre betydelse i studien. Informanterna kan hämta information som hjälper dem att 

svara på frågorna någon annanstans ifrån om de är osäkra vilket gör att deras svar kan vara 

präglade av tidigare kunskaper och/eller forskning i ämnet för att minska risken att, så att 

säga, svara fel. Svaren var inte nödvändigtvis spontana utan kan vara ett resultat av sökningar 

på Google eller dylikt.  

 

Arbetet är induktivt då teorin används som ett verktyg i analysen. Det induktiva arbetssättet 

innebär att informanternas svar analyseras med teorin som reflekterande motpart, alltså kan 

resultaten bli färgade utav teorin i arbetet. Arbetssättet ger på så vis teoretisk validitet vilket 
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innebär att teorin används för att kunna ge stöd åt resultatet av studien.2 Validiteten ökar om 

undersökningen undersöker ”vad den är avsedd att undersöka, i den utsträckning som våra 

observationer verkligen speglar de fenomen eller variabler som intresserar oss.”3 Metoden 

innebär att informanterna får uttrycka sig så detaljerat de kan utan yttre påverkan från till 

exempel intervjuaren vilket ökar studiens reliabilitet.4 Då flera utav frågorna var av liknande 

art ökar även här reliabiliteten i arbetet, det vill säga, att informanten får upprepa sina svar.5 

 

Utövarnas syn på sitt handlande och den meditation de utför analyseras utifrån det insamlade 

materialet, alltså förstahandskunskap. Kunskapen som informanterna bidrar med är subjektiv. 

Detta kallas även för introspektion, vilket innebär att samtidigt som intervjuaren får kunskap 

om deras meditation och utövning så får även de ett redskap eller en ingång till sina egna 

tankar. Introspektion ger informanterna en chans att reflektera över sin egen utövning. 

Intervjuerna blir på så vis en dialektisk kommunikation. Yvonne Terjestam, lektor i 

psykologi, skriver i boken Mindfulness i skolan: om hälsa och lärande bland barn och unga 

att för att genomföra en sådan här undersökningen behövs det ovan nämnda subjektiva 

synsättet på meditation då det är problematiskt att beskriva fullt ut vad meditation är då den 

kan skilja sig från person till person, från filosofi till samhälle osv.6 

 

1.2.3 Avgränsning och urval 

En förening med insiktsmeditation som inriktning valdes för att få kontakt med 

informanterna. Föreningens namn kommer inte att offentliggöras då informanterna som tillhör 

föreningen vill vara anonyma. Den aktuella föreningens inriktning var tyst meditation och 

vipassana meditation och därför passade den utmärkt för syftet i min studie. Föreningen har 

inga öppna medlemsregister och jag fick på så vis vara närvarande vid meditationstillfällena 

för att få kontakt med utövarna. Varje tisdag under vårterminen 2015 utövades tystmeditation 

i en lokal som föreningen hyr och det var genom drop-in meditationerna som jag kom i 

kontakt med informanterna. Meditationerna var öppna för alla att gå på, medlemmar så väl 

                                                 

 

 
2 Larsson, Sam, Lilja, John & Mannheimer, Katarina (red.), Forskningsmetoder i socialt arbete, Studentlitteratur, 

Lund, 2005, s. 297 
3 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 3. [rev.] uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2014, s. 296 
4 Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005, s. 66 
5 Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005, s. 117 
6 Terjestam, Yvonne, Mindfulness i skolan: om hälsa och lärande bland barn och unga, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2010, s. 53 
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som icke medlemmar. Vid varje meditationstillfälle var det mellan fyra till sju utövare på 

plats. Jag tog personlig kontakt med informanterna. Arbetet är utfört på mikronivå. Det 

faktum att undersökningen är gjord på sex stycken informanter innebär en liten men mättad 

mängd data då fler utövare inte fanns tillgängliga att skapa kontakt med. Med tanke på 

medlemsantalet hos föreningen kunde de sex informanterna representera och förklara den 

insiktsmeditation som utförs där och deras motiv till att utöva insiktsmeditation. 

Informanterna är av varierad spridning i ålder och av kön. Informanterna har bred spridning 

för att studien skall kunna återspegla meditation ingående men också så övergripande som 

möjligt.7 Informanterna har alla fyllt 18 år.8 

 

1.3 Ordförklaringar  

Begreppet vipassana är en samlingsbeteckning för praktiserandet av meditation och däribland 

insiktsmeditation. I denna uppsats använder jag begreppet vipassana för att åsyfta 

insiktsmeditation som metod för ökad insikt.9 Terjestam menar att den insiktsfulla 

meditationen eller vipassana-meditationen betyder ”medveten närvaro.”10 Begreppet 

mindfulness förklaras som ett naturligt medvetandetillstånd. Mindfulness handlar enligt 

Gustavsson att vara fullt närvarande i nuet.11 

 

1.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning kring utövning av meditation och hur andra forskare 

menar att meditation har påverkat människor. Avsnittet behandlar även tidigare forskning 

kring varför människor utövar insiktsmeditation och meditationens hälsofrämjande delar. 

 

Terjestam behandlar barn och ungas utövande av meditation och skriver att meditationen har 

blivit en metod för att förbättra hälsan som många känner till och till viss del även provat.12 

Meditation har en vetenskapligt erkänd effekt på människors hälsa och välbefinnande, det 

                                                 

 

 
7 Dalen, 2015, s. 55 
8 Dalen, 2015, s. 63 
9 Plank, Katarina, Mindfulness i svenska kontexter, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs 

universitet, 2014, s. 43 
10 Terjestam, 2010, s. 10 
11 Gustavsson, Jerry, Mindfulness och välmående – Kan större medvetenhet om den nuvarande stunden få oss att 

vara mer nöjda med livet? Institutionen för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet, 2010, s. 9 
12 Terjestam, 2010, s. 51 
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som många dock väljer att förbise är dess religiösa ursprung.13 Att definiera meditation är 

väldigt komplicerat då det finns många olika sorters meditation och lika många olika syften 

och metoder att utföra meditation på.14 Den här studien kommer till viss del att belysa den 

religiösa betydelsen av insiktsmeditation. Utveckling av medkänsla och visdom är 

meditationens traditionella syfte men i takt med globalisering och sekularisering har 

meditationen moderniserats och anpassats till nya användningsområden som stresshantering. 

Meditation har blivit ett redskap för att kontrollera sina egna tankar vilket kan speglas i det 

modernistiska samhällets kontrollbehov.15 Studien kommer beskriva vuxnas utövning och mål 

med insiktsmeditation. Terjestams verk kommer att användas i den didaktiska reflektionen för 

att se om det är möjligt att använda mindfulness-meditation i undervisningen.  

 

Buddhismen kan ha fått ny status i det sekulära samhället idag då buddhism ”blivit en trendig 

religion […] modern och med ett djupare budskap än andra”16 enligt Katarina Plank i Insikt 

och närvaro (2011). Plank är religionshistoriker och har, likt den här studien, intervjuat 

utövare i insikts/vipassana-meditation. Hon menar att det ökande intresset för meditation har 

ökat dess popularitet i det svenska samhället och därigenom har den svenska befolkningen fått 

upp ögonen för den buddhistiska traditionen och utövning av meditation.17 I Mindfulness i 

svenska kontexter beskriver Plank fenomenet mindfulness utifrån hennes undersökningar att 

individen ”frigör sig från världsliga bindningar”18 vilket innebär att individen ser sig själv 

som en helhet och en ”integrerad del i ett soteriologiskt system.”19 Termen vipassana, som 

numera översätts till engelskans mindfulness ”reflekterar en generell utveckling i 

västerländska länder där andlighet ersätter religion”20 enligt Plank. Plank menar att 

”meditation sägs öka den fysiska och psykiska hälsan, minska stress och ge bättre effektivitet 

att handskas med familje- och affärsrelationer.”21 Meditation sägs även vara en metod för att 

nå inre frid och att bli tillfreds med sig själv genom praktiken.22  

 

                                                 

 

 
13 Terjestam, 2010, s. 51 
14 Terjestam, 2010, s. 52 
15 Terjestam, 2010, s. 54 
16 Plank, Katarina, Insikt och närvaro: akademiska kontemplationer kring buddism, meditation och mindfulness, 

Makadam, Diss. Lund: Lunds universitet, 2011, Göteborg, 2011, s. 13 
17 Plank, 2011, s. 12 
18 Plank, 2014, s. 35 
19 Plank, 2014, s. 35 
20 Plank, 2014, s. 35 
21 Plank, 2011, s. 69 
22 Plank, 2011, s. 99 
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Herbert Benson, professor i medicin, menar att under den specifika punkt då 

avslappningsresponsen sker hos utövaren tar utövaren kontroll över sitt tillstånd och återgår 

till den normala utgångspunkten där stresshormonerna inte gör sig påminda.23 Han beskriver i 

sin bok The relaxation response skillnaden mellan intaget av syre vid meditation och intaget 

av syre under sömn. Benson beskriver hur intaget av syre och hjärnans aktivitet minskar när 

vi slappnar av, sover eller mediterar. Med hjälp av Bensons forskning kan jag applicera 

avslappningsresponsen på informanternas svar. Det vill säga om de visar tecken på sådan 

avslappning i form av lugnare andning och stressreducering. Benson beskriver andningen och 

hur hjärtslagen förändrades under meditation på följande vis: “In the tests of the volunteer 

meditators the heart rate decreased on the average about three beats per minute, and 

respiration rate, or rate of breathing, also slowed.”24  

 

Cecilia Bennysson Nord har skrivit en avhandling i kognitionsvetenskap, Creating and 

Maintaining Well Being: The Relaxation Response at Work, där hon beskriver hur Bensons 

Relaxation Response skulle fungera i praktiken. Likt min studie använder hon sig av 

intervjuer på ett mindre antal informanter för att ta reda på de fysiska och psykiska fördelarna 

med utövning av meditation. Bennysson Nord preciserar sig dock till meditation på 

arbetsplatsen vilket inte den här studien riktar sig till. Hon studerar så kallad Psychological 

well-being (PWB) vilket kan beskrivas som graden av självständighet, hur man hanterar den 

omkringliggande miljön, personlig utveckling, positiva relationer med andra, mål i livet och 

att acceptera sig själv vilket till viss del kan användas i den här studien men applicerat på 

utövarnas utsagor i intervjuerna.25  

 

Mindfulness […] är hjärtat i den buddistiska traditionen i form av mindfulness meditation 

och vägen mot upplysningen. […] mindfulness kan skapa utrymme att omvärdera den 

subjektiva värderingen av hur nöjd man är med sitt liv.26 

 

Detta skriver Jerry Gustavsson i sin uppsats i psykologi: Mindfulness och välmående – Kan 

större medvetenhet om den nuvarande stunden få oss att vara mer nöjda med livet? Den här 

                                                 

 

 
23 Terjestam, 2010, s. 43 
24 Benson, Herbert & Klipper, Miriam Z., The relaxation response, Updated & expanded [ed.]., Quill, New 

York, NY, 2001, s. 71 
25 Bennysson Nord, Cecilia, Creating and Maintaining Well Being: The Relaxation Response at Work, School of 

Humanities and Informatics, Dissertation in Cognitive Science, Master Level, Högskolan Skövde, 2006, s. 3 
26 Gustavsson, 2010, s. 2 
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studien riktar sig till viss del till det som Gustavsson beskriver ovan när det kommer till hur 

nöjd man är med sitt liv. Gustavssons studie syftar till att se huruvida mindfulness har ett 

samband med livstillfredsställelse.27 Studierna skiljer sig i deras syften då den här studiens 

syfte att ta reda på vilken meningsskapande funktion meditation har för utövarna utifrån teorin 

om rationella val.  

 

Religionsvetaren Knut A. Jacobsen beskriver i sin bok Buddhismen: kultur, historia, tradition 

vad meditation skall leda till enligt den buddhistiska traditionen. Han menar att meditationen 

har bestämda mål och ska innehålla de fyra ädla sanningarna. De fyra ädla sanningarna 

handlar om otillfredsställelse, att allt förändras och att inget består.28 Den andra ädla 

sanningen handlar om hur otillfredsställelsen uppstår. Vi objektiverar oss själva och försöker 

förstå varför otillfredsställelse uppstår och hur vi består och upphör.29 Den tredje ädla 

sanningen innehåller ett budskap om att otillfredsställelsen kan upphöra genom nirvana.30 Det 

är svårt och kanske rent av omöjligt att beskriva nirvana med ord. Jacobsen beskriver det som 

att ”språket är en produkt av denna värld, och om vi använder det för att beskriva nirvana 

försöker vi göra nirvana till något det inte är, nämligen något av denna värld.”31 Den fjärde 

ädla sanningen förklarar hur människan uppnår nirvana med hjälp av meditation.32  

 

1.5 Teori 

William Sims Bainbridge och Rodney Stark, religionssociologer, beskriver dialektisk 

sekularisering som en ”självbegränsande process.”33 Bainbridge och Stark menar med deras 

sekulariseringsteori, att människan söker fördelar för det egna jaget och letar efter rationella 

lösningar åt sig själv. De menar att sekulariseringen är en process som i sin tur sår nya frön till 

religiös förnyelse.34 Med Bainbridge och Starks dialektiska sekulariseringsteori ämnar min 

studie framhäva användandet av meditation i första hand som ett rationellt val men också 

                                                 

 

 
27 Gustavsson, 2010, s. 12 
28 Jacobsen, Knut A., Buddhismen: kultur, historia, tradition, Natur och kultur, Stockholm, 2002, s. 77 
29 Jacobsen, 2002, s. 90 
30 Jacobsen, 2002, s. 95 
31 Jacobsen, 2002, s. 96 
32 Jacobsen, 2002, s. 100 
33 Furseth, Inger & Repstad, Pål, Religionssociologi: en introduktion, 1. uppl., Liber, Malmö, 2005, s. 124 

34 Stark, Rodney & Bainbridge, William Sims, A theory of religion, 1. pbk. ed, Rutgers University Press, New 

Brunswick, N.J., 1996, s. 7 
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meningsskapande för individen i ett sekulariserat samhälle.35 Stark och Bainbridge beskriver 

teorin om rationella val så som att människor söker vinning och undviker gärna kostnader. 

Stark och Bainbridge menar i boken A theory of religion att belöning är något som människan 

strävar efter och kostnader är något som människor undviker.36 Stark summerar teorin om 

rationella val i boken Rational choice theory and religion: summary and assessment:  

 

I began with a rational choice axiom: Humans seek what they perceive to be rewards and 

avoid what they perceive to be costs. Another axiom explicitly introduced human cognition: 

Human action is directed by a complex information-processing system that functions to 

identify problems and attempt solutions to them.37  

 

Med stöd i informanternas utsagor ämnar studien att undersöka i vilken utsträckning teorin 

kan appliceras på informanternas genomtänkta val och mål som då är kopplade till 

frågeställningarna i studien. Teorin utgår från att människor huvudsakligen gör genomtänkta 

val. Etablerade trossamfund har tidigare haft en meningsskapande funktion för befolkningen 

men har nu slagits åt sidan och individer har satt sig själva och sina inre önskningar och 

strävan efter mening i centrum. Sociologerna Inger Furseth och Pål Repstad menar att 

”människor handlar utifrån sina omgivningar […] och utifrån de meningsfulla ramar de 

konstruerar i sitt medvetande.”38 Furseth och Repstad menar att: 

 

Kyrkornas försvagning ger grogrund åt religiösa väckelser och religiösa experiment i 

många riktningar på en stimulerande religiös marknad. Religiös utveckling i samhället är en 

cyklisk eller dialektisk process. Sekularisering är en självbegränsande process.39 

 

Utövaren kan söka mening för det egna jaget eller något annat som bidrar till att de gör ett 

rationellt val att börja meditera. Utövare av insiktsmeditation har mål, visioner eller drömmar 

som de vill uppnå och därför utövar de meditationen.40 Genom träning i insikt och utövning 

av meditationen så ökar utövaren sitt närvarande medvetande vilket också kan skapa ordning i 

hens inre och i hens tankar.  

                                                 

 

 
35 Furseth & Repstad, 2005, s. 124 
36 Stark & Bainbridge, 1996, s. 27 
37 Stark, Rodney i Young, Lawrence A. (red.), Rational choice theory and religion: summary and assessment, 

Routledge, New York, 1997, s. 6 
38 Furseth & Repstad, 2005, s. 163 
39 Furseth & Repstad, 2005, s. 125 
40 Furseth & Repstad, 2005, s. 162 
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Teorin om rationella val har i stor utsträckning använts inom ekonomin och har varit ett sätt 

att mäta vad människor anser ger störst vinst för minst ansträngning. I artikeln Rationality and 

the ’religious mind’ beskriver Stark tillsammans med Roger Finke, professor i sociologi och 

religion och Laurence Robert Iannaccone, professor i ekonomi, att konsumtion och 

socialisation är vanebeteenden som har sin grund i rationella val; tidigare religiösa 

upplevelser påverkar våra val och handlingar.41 Michael Hechter, professor i sociologi, 

tillsammans med Satoshi Kanazawa, psykolog, förklarar i Sociological Rational Choice 

Theory vad Bainbridge och Stark menar med sambandet mellan ekonomi och religion i teorin 

om rationella val: 

 

The rational choice approach to religion draws a close analogy between religion and the 

market economy. […] It conceives of a religious economy consisting of religious firms and 

religious consumers.42 

 

Många forskare har närmat sig teorin om rationella val, som innebär att människan gör något 

för egen vinning. Finke skriver tillsammans med Stark i boken Acts of faith: explaining the 

human side of religion att det rationella valet handlar om att få så mycket ut av någonting med 

så lite ansträngning som möjligt.43  

 

I den här studien får informanterna själva förklara varför de börjat meditera samt varför det 

fortsätter och vilka mål de har. Detta ger en bild av det rationella valet utövarna gör.44 Teorin 

om rationella val kan användas i en studie av kvalitativt slag då utövarna själva får förklara 

varför de utövar insiktsmeditation och vad som gjorde att de började med det. I Journal for 

the Scientific Study of Religion skriver Mark Chaves, professor i sociologi i sin artikel ”On the 

Rational Choice Approach to Religion”, att utan kunskapen som utövarna bidrar till i 

                                                 

 

 
41 Iannaccone, Laurence, Stark Rodney & Finke, Roger, “Rationality and the ‘religious mind’”, Economic 

Inquiry, Vol. 36, 1998, s. 378 
42 Hechter, Michael & Satoshi Kanazawa, “Sociological Rational Choice Theory”, Annual Review of 

Sociology. 23, 1997, s. 198 
43 Stark, Rodney & Finke, Roger, Acts of faith: explaining the human side of religion, University of California 

Press, Berkeley, 2000, s. 37 
44 Stark & Finke, 2000, s. 37 
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intervjuerna kan inte teorin användas då inga antaganden om genomtänkta val kan göras utan 

deras utsagor.45 

 

Kritik som riktats mot Bainbridge och Starks dialektiska sekulariseringsteori och teorin om 

rationella val kommer även från Steve Bruce, professor i sociologi. Bruce kritiserar deras syn 

på religion. Enligt Bainbridge och Stark kan en religion som inte tillför något för utövaren dö 

ut och bli ersatt av en annan religion som innebär vinning för utövaren eller den troende. 

Detta menar Bruce är fel, han menar att sekulariseringen inte avtar även om nya religiösa 

rörelser uppkommer och tar platsen för de religioner som inte tillför någon vinning längre för 

de troende. Bruce menar att människor söker sig till religion då de nått en låg punkt i sina liv 

och inte för att tillskansa sig rikedom eller förbättra sig själv.46 Kritiken ovan lades fram 1986, 

1993 formulerade Bruce sig istället på följande vis när det kom till teorin om rationella val 

och individen:  

 

It is perfectly proper that we should assume action to be minimally rational until we have 

very good grounds for arguing that, in any particular case, it is not. One can even go further 

and argue that, were social action not minimally rational, one would not be able to identify, 

comprehend, and explain it.47 

 

Bruce menar att Bainbridge och Stark tar till alltför drastiska metoder för att klargöra vad 

individer strävar efter. Han kritiserar även Bainbridge och Starks så kallade självbegränsande 

process där de menar att sekulariseringen gör att stora religiösa organisationer minskar och 

nya trosföreställningar uppkommer. Bruce menar att detta inte behöver ha ett samband med 

teorin om rationella val då det inte finns några bevis på att människor lämnar de större och 

mer etablerade religiösa traditioner när de inte uppfyller vad de lovar eller erbjuder utan att 

människor stannar inom en rörelse om de känner att de utvecklas.48 De båda perspektiven 

                                                 

 

 
45 Chaves, Mark, “On the Rational Choice Approach to Religion”, Journal for the Scientific Study of 

Religion 34.1, 1995,s.100  
46 Bruce, Steve, “Review of The Future of Religion: Secularization, Revival and Cult Formation”, by Rodney 

Stark and William Sims Bainbridge. Journal for the Scientific Study of Religion, University of California Press, 

no 25, Berkeley, 1986, s. 387 
47 Bruce, Steve, “Religion and Rational Choice: A Critique of Economic Explanations of Religious Behavior”, 

Sociology of Religion, University of Aberdeen. Vol 54, 1993, s. 203 
48 Bruce, Steve, Choice and religion: a critique of rational choice theory, Oxford University Press, Oxford, 

1999, s. 40 
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kommer att belysas i analysen genom informanternas svar på frågan om de tillhör eller tillhört 

något etablerat trossamfund innan eller under tiden de började med meditation. 

 

Chaves kritik mot teorin om rationella val innebär att teorin inte kan generera några 

förklaringar på andras verklighet. Med detta menar han att forskaren är frestad att göra starka 

antaganden som kanske inte stämmer när det kommer till utövarnas egentliga rationella val. 

Chaves menar att teorin om rationella val kan appliceras på religiös utövning lika mycket som 

den kan appliceras på andra val i livet.49 Hechter och Kanazawa anser att teorin om rationella 

val innebär att människor räknar ut och gör antaganden kring de förväntade konsekvenserna 

av ett beslut eller ett handlande. Genom att se över de eventuella konsekvenserna av 

handlingarna väljer människor de bästa alternativet utifrån de förväntade konsekvenserna. De 

menar att teorin lutar sig på bristen av realism hos människor då den förutsätter att människor 

alltid handlar utefter de förväntade konsekvenserna av dem.50 Avslutningsvis argumenterar 

Stark för det rationella och genomtänkta valet att utföra religiösa aktiviteter för egen vinning: 

 

Regardless of power, persons and groups will tend to accept religious compensators for 

rewards that do not exist in this life. Here I noted that in some regards everyone is deprived 

and everyone has a motive for being religious – that since everyone faces death, doctrines 

of an afterlife appeal to all. We could call this the universal form of religious 

commitment.51  

                                                 

 

 
49 Chaves, 1995, s. 101 
50 Hechter & Kanazawa, 1997, s. 192 
51 Stark, 1997, s. 8 
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2 Bakgrund 

Avsnittet beskriver den ursprungliga vipassana-meditationen och hur utövare av meditation 

har sekulariserat och individanpassat meditationen. Avsnittet behandlar även den påverkan 

som meditation sägs ha på kropp och sinne samt hur utövningen av meditationen traditionellt 

går till. Avsikten med avsnittet är att beskriva och förklara det bakomliggande bruket av 

meditationen. Avsnittet skall ge en inblick i hur man kan se meditationens funktion för 

utövarna och meditationens betydelse för utövarna.  

 

2.1 Buddhistisk meditation 

Meditation är något som har kommit att bli allt vanligare i samhällen utanför de länder där 

buddhism har varit den centrala religionen. Ordet meditation betyder ”djup, kontinuerlig 

reflektion.”52 Målet med meditationen är att ha den rätta koncentrationen och den rätta 

uppmärksamheten i meditationen. Det är viktigt att vara och leva i nuet och att fokusera sitt 

medvetande på just det man utför i stunden eller att man fokuserar intensivt och medvetet på 

till exempel andningen i insiktsmeditationen.  

 

För att uppnå nirvana, som är det främsta målet med meditationen, krävs det enligt den 

buddhistiska traditionen att utövaren kombinerar djupmeditation med insikts/vipassana-

meditation. För att förtydliga bandet mellan de olika meditationerna kan de förstås genom att 

djupmeditation utförs i ett kroppsligt medvetande och insiktsmeditation utförs i ett sinnligt 

medvetande.53 Inom buddhismen har djupmeditation varit en förutsättning för att kunna utföra 

insiktsmeditation eller vipassana-meditation. Enligt buddhistisk tradition skall meditationen 

hjälpa utövaren att tillskansa sig kunskap och motsätta sig sinnliga begär. Om utövaren 

kommer över de första hindren i meditationen kan hen uppleva glädje och lycka.54  

 

Målet är att utövaren, efter lyckad insiktsmeditation, kan börja se vägen mot nirvana.55 

Buddhismens spridning över världen har gjort att meditation blivit en metod för andra 

ändamål i vårt sekulariserade samhälle än målet att nå nirvana.56 Historiskt sett är det munkar 

                                                 

 

 
52 Plank, 2011, s. 36 
53 Jacobsen, 2002, s. 108 
54 Jacobsen, 2002, s. 107 
55 Jacobsen, 2002, s. 109 
56 Jacobsen, 2002, s. 243 
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som utövat meditation då det ansågs för farligt för vanliga människor att syssla med den här 

sortens upplysning och djup medvetenhet. På senare år har vanliga människor kunnat få 

tillgång till meditation och kunskapen som lade grunden för upplysningen och tankarna kring 

den medvetna närvaron. Meditationen innefattade tidigare djupmeditation och 

insiktsmeditation och det är den senare som kommer att stå i fokus i det sekulära samhällets 

jakt på tillfredsställelse. Enligt den buddhistiska läran är insiktsmeditation beroende av 

djupmeditation men i takt med att meditationen spreds över världen delades de båda och 

utövaren kunde då avstå från djupmeditation och gå direkt på insiktsmeditation. En 

förutsättning för att kunna utöva djupmeditation sägs dock vara klosterfrid vilket inte 

insiktsmeditation kräver. Detta kan vara en utav anledningarna till den skeva spridning av de 

båda meditationsformerna.57  

 

2.2 Utövning av insiktsmeditation 

Utövaren kan eller bör meditera över rätt uppmärksamhet och rätt handlande. Intentionen till 

varför utövaren börjar meditera spelar en stor roll för vad utövaren önskar åstadkomma med 

meditationen. Meditationen skall handla om att göra gott för din nästa i första hand.58 

 

I Encyclopedia of religion (2005) beskrivs buddhistisk meditation som ett sätt, att genom 

meditativa metoder, ta reda på sanningen om verkligheten och uppnå nirvana.59 Meditationen 

ska innefatta tre steg: rätt strävan, rätt uppmärksamhet och rätt koncentration.60 Insikt innebär 

att utövaren skall vara insiktsfull i och om allt som händer i kroppen och i alla känslor och 

tankar som upplevs. Meditation i insikt tar ofta sin början i andningen. Då utövaren 

koncentrerar sig och lägger all sin uppmärksamhet vid andetagen blir utövaren medveten om 

den omedvetna handlingen som hen vanligtvis utför automatiskt och utan att behöva tänka på 

dess verksamhet. Övningar som denna skall leda till att göra fältet för koncentrationen 

mindre. Utövaren uppmärksammar hur det känns i kroppen, tankar som uppkommer och hur 

det känns mentalt i andetaget. Genom att hålla fokus på andningen tränas utövaren i att vara 

insiktsfull i sin andning. Utövaren blir på så vis medveten om det omedvetna.61  

                                                 

 

 
57 Plank, 2011, s. 260 
58 Plank, 2011, s. 138 
59 Underwood, Frederic B, “Meditation”, Encyclopedia of religion, red. Lindsey Jones. Vol 9, 2nd ed. Detroit: 

Macmillan Reference USA, 2005, s. 5820 
60 Jacobsen, 2002, s. 105 
61 Underwood, 2005, s. 5820  
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Meditation handlar i första hand om att förstå kroppen och dess olika beteenden, rörelser och 

förnimmelser som människor ofta inte är uppmärksamma på. När utövaren är totalt medveten 

och närvarande om och i kroppens förnimmelser och aktiviteter och har stött bort tillexempel 

hungerstankar eller smärta har utövaren uppnått en form utav medvetenhet. Insikt eller 

medvetenhet kan riktas både inuti och utanför kroppen. Utövaren kan i det här tillståndet av 

koncentration ha uppnått medvetenhet i kroppens alla fysiska delar och utövaren sägs kunna 

separera sig från den kropp som hen oftast identifierar sig med i ett sådant läge.62 Detta 

betyder att utövaren skulle kunna se sin kropp och sitt sinne objektivt. 

 

När utövaren har uppnått medvetenhet i kroppen kan utövaren koncentrera sig på tankarna 

eller tanken i sig och varför tanken kommer upp. I det läget kan utövaren fokusera på tanken 

en stund, för att sedan släppa iväg den, precis som utövaren släppte koncentrationen på 

andningen tidigare och övergick till att vara insiktsfull i hela kroppen.63 Utövaren skall lära 

sig att släppa iväg tankarna för att inte fastna i något som kan vara smärtsamt, skönt eller så 

att vanföreställningar skapas.64 För att förtydliga detta kan det beskrivas i termer av att 

ingenting är beständigt, inte kroppen och inte sinnet. Allt är i ständig förändring och utövaren 

behöver lära sig att släppa både välbehag och obehag.65 På så vis lugnas kroppen och sinnet 

ner och eliminerar externa provokationer av koncentrationen.66  

 

2.3 Meditationens påverkan på kropp och sinne 

Insiktsmeditation, menar Terjestam, ökar utövarens kreativitet, intelligens och 

inlärningsförmåga.67 Meditationen bidrar även i vissa fall till ökat självförtroende och minskar 

stress och ångest som kan uppstå inom oss.68 

 

Träning av koncentrationsförmågan genom meditation handlar om att vara i nuet, att släppa 

oron över vad som varit eller vad som komma skall, detta ger utövaren en chans att hinna 

                                                 

 

 
62 Underwood, 2005, s. 5820 
63 Underwood, 2005, s. 5820 
64 Underwood, 2005, s. 5820 
65 Underwood, 2005, s. 5820 
66 Underwood, 2005, s. 5821 
67 Terjestam, 2010, s. 13 
68 Terjestam, 2010, s. 13 
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ikapp och vara närvarande här och nu.69 Regelbunden träning utvecklar hjärnan och bidrar till 

ökat fokus och koncentrationsförmågan höjs.70 Insikt handlar om att ha kontroll över sitt 

medvetande och sina tankar samt om självobservation vilket innebär att medvetandet 

fokuseras på utövarens egna psykiska och fysiska upplevelser på ett reflekterande vis.71 I vårt 

dagliga liv tänker vi oändligt många tankar och oftast låter vi dessa passera förbi utan större 

eftertänksamhet men i vipassana-meditation handlar det om att ta kontroll över tankarna och 

fokusera på dem utan att tränga bort dem eller bedöma dem.72 

 

Träningen av sinnet sträcker sig alltså över ett mycket bredare fält än vad vi oftast 

associerar till begreppet meditation – en slags koncentrativ teknik – och innefattar 

individens livsföring. När individen är uppmärksam på sitt beteende och disciplinerar sitt 

yttre handlande, innefattar denna uppmärksamhet ofta (åtminstone i idealfallen för 

meditatörer) samtidigt en medvetenhet om inre impulser och mentala sinnestillstånd.73 

 

Den stora popularitet som meditationen har uppnått beror bland annat på att det handlar om 

individens erfarenhet, individens upplevda värld och inte något som styrs av någon annan. I 

väst använder många människor meditation som en åtgärd mot stress, oro och för minskad 

osjälviskhet.74 Lekmannatraditionen och de meditationsrörelser som följde i spåren av att de 

buddhistiska praktikerna spreds över världen lade stor vikt vid personlig utveckling, som ett 

medel till självhjälp. Meditationen skulle hjälpa utövarna att leva här och nu och att leva ett 

insiktsfullt liv.75  

 

Den osjälviska handlingen i insiktsmeditation är betoningen på dana vilket handlar om 

givmildhet gentemot föreningen, meditationsledaren eller andra utövare.76 För att 

organisationerna kring meditationerna skall gå runt krävs ekonomi och detta kan utövaren 

bidra med genom gåvor som kan liknas vid kyrkans kollekt. I förlängningen handlar det också 

om att tjäna andra människor genom osjälviska handlingar.77  

                                                 

 

 
69 Terjestam, 2010, s. 16 
70 Terjestam, 2010, s. 20 
71 Terjestam, 2010, s. 54 
72 Terjestam, 2010, s. 56 
73 Plank, 2014, s. 43 
74 Plank, 2011, s. 172 
75 Plank, 2011, s. 259 
76 Plank, 2011, s. 149 
77 Plank, 2011, s. 115 
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3 Resultat och analys 

Nedan analyseras intervjuerna utifrån frågeställningarna angående hur utövaren menar att 

insiktsmeditation påverkar hen och vad insiktsmeditationen har för betydelse, ur ett 

meningsskapande perspektiv för utövaren, utifrån teorin om rationella val. Intervjusvaren är 

uppdelade i fyra olika teman om motiv och det rationella valet, utövning, mål samt 

meditationens funktion och betydelse vilka innefattar analys och resultat av intervjusvaren. 

För återkoppling till informanterna se punkt 1.2.1 Empiriskt material och presentation av 

informanterna. 

 

3.1 Motiv och det rationella valet 

Hur kom du i kontakt med meditation första gången? Vilka andra metoder prövade du eller 

valde du emellan för att uppnå dina mål innan du började med insiktsmeditation? Varför valde 

du insiktsmeditation som verktyg för att uppnå dina mål?  

 

Informanterna kunde i början av sin praktik av insiktsmeditation uppfatta sig själva, sin 

omgivning och utövningen väldigt olika. På frågan om hur informanterna kom i kontakt med 

meditation svarade de olika, motivet till att prova eller att börja utöva meditation var en 

språngbräda till hur de kom i kontakt med meditationen. Lennart kom i kontakt med 

buddhism och meditationen genom resor i Asien vilket antyder att han kanske inte hade något 

speciellt motiv att komma i kontakt med buddhism eller meditation från första början men 

genom yttre omständigheter gjorde det. Lennart hade försökt uppnå sina mål via idrott och 

motion tidigare men efter att han slutat med det så sökte han efter ett komplement till idrotten. 

Lennart provade zen-meditation och till viss del Trancendental Meditation innan han sökte 

upp den meditationsform han utövar i dagsläget. Han sökte sig vidare då han ansåg att de 

tidigare formerna han provat var för strikta och inkluderade för mycket regler.78 För att knyta 

an till tidigare forskning och specifikt Terjestam om hur meditationens religiösa ursprung inte 

är lika centralt och synligt i dagens samhälle ser vi här hur meditationens religiösa ursprung 

fortfarande är märkbar.79  

 

                                                 

 

 
78 Från intervjun med Lennart, 2016-05-11 
79 Terjestam, 2010, s. 51 
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Gustav blev informerad om meditationen via sin bror vilket också tyder på att han inte sökte 

sig direkt till meditationen utan snarare blev introducerad till meditationen genom kontakter. 

Gustav skriver att ”min bror berättade om det på en fest. Jag blev intresserad och några dagar 

senare lärde han mig.”80 Att Gustav närmade sig meditationen genom att bli introducerad av 

sin bror tyder på att meditationen har varit betydelsefull för brodern. Furseth och Repstad 

beskriver detta på så vis att ”människor handlar utifrån sina omgivningar.”81 Då brodern 

berättade om meditation och gav Gustav en bild av den uppstod ett intresse att prova, vilket i 

sin tur tyder på att Gustav sökte fördelar för sig själv och på så vis gjorde ett genomtänkt val 

att prova meditation. Gustav prövade andningsmeditation med visualisering men övergick 

sedan till vipassana då denna har mer fokus på verkligheten. Gustavs genomtänkta val 

betydde att han offrade mindre, det vill säga, han sökte sig efter något som kunde ge honom 

en bättre bild av kroppen och dess funktioner än vad han tidigare fått och därigenom får han 

ut mer av vipassana meditationen än den meditation han först provade.82 Gustav menar likt 

Bennysson Nord att meditation kan hjälpa till att påverka graden av självständighet och de 

mål man har livet samt främjandet av positiva relationer med andra människor.  

 

Karina förklarade att hon började med yoga och kom på så vis i kontakt med meditation. Hon 

såg yoga och dess andningsövningar som en förberedelse för meditationen.83 Karina fortsatte 

att utöva yoga och meditera och försökte hitta nya vägar att gå för att uppnå sina mål med 

meditationen och i livet.84 Hon menar att yoga är så mycket mer än bara fysisk träning utan 

även psykisk träning samt att yoga är ett sätt att förbereda sig för meditationen. Karina menar 

att yogan är ett komplement till meditation. Det Karina fastnade för när det kommer till den 

österländska filosofin och meditationen var mindfulness som hon ser som insikt i att vara här 

och nu. Karina beskriver mindfulness så som Gustavsson beskriver meningen med 

mindfulness, nämligen att ”omvärdera den subjektiva värderingen av hur nöjd man är med sitt 

liv.”85 Hon ansåg att mindfulness var lätt att tillämpa och därför också lätt att ta till sig.86   

 

                                                 

 

 
80 Från intervjun med Gustav, 2015-05-03 
81 Furseth & Repstad, 2005, s. 163 
82 Furseth & Repstad, 2005, s. 124 
83 Från intervjun med Karina, 2016-05-19 
84 Från intervjun med Karina, 2016-05-19 
85 Gustavsson, 2010, s. 2 
86 Från intervjun med Karina, 2016-05-19 
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Mauro beskriver att ”innan detta hade jag i flera år funderat på att testa yoga, meditation eller 

dylikt men det fanns inget tillgängligt.”87 Mauro sökte aktivt efter metoder i sitt liv som 

liknades vid meditation och fann det till slut genom reklam i sin hemby vilket tyder på att han 

hade ett motiv att börja meditera. Mauro sökte sig till meditation i olika omgångar i sitt liv 

och sista gången var då han behövde reglera sitt liv, minska stressen och få rutin på 

tillvaron.88 Mauro ville med hjälp av meditationen förbättra sin förmåga att hantera stress, 

något som även Plank menar att meditationen kan bidra till.89 För att återkoppla till Bensons 

relaxation response så beskriver även han hur meditationen kan användas som ett verktyg för 

att återgå till den normala utgångspunkten i kroppen och på så vis jobba med de 

stresshormoner som kroppen producerar.90 Mauro beskriver i intervjun hur han blev 

sjukskriven från sitt jobb till följd av utbrändhet och genomgick då rehabilitering där 

meditation var en utan metoderna för att minska stressen. Mauro menar att då stressen var ett 

lidande för honom kunde han utgå ifrån lidandet och bygga upp sig med hjälp av andnings-

och insiktsmeditation.91 

 

Rebecka sökte inte aktivt efter meditation i sitt liv men blev introducerad på liknande sätt som 

Gustav, av en vän men hade inget specifikt motiv till att prova mer än att stilla sin nyfikenhet, 

vilket dock kan ses som ett kostnadseffektivt val då meditationen var gratis. Rebecka hade 

tidigare inte uppmärksammat meditation som något för henne utan har fått upp ögonen för det 

genom sin omgivning. Rebecka såg meditationen som en träningsform likt dans som hon 

tidigare sysslat med och kunde därför relatera till den balans som hon menar att hon kunde 

finna i dem båda. Meditationen visade sig dock inte vara något för Rebecka.  

 

Torbjörn gjorde ett genomtänkt val att börja meditera då han ville se om det var något som 

han i sin tur kunde ha användning av i sin karriär. Torbjörn gjorde alltså ett genomtänkt val 

grundat på hur han själv skulle kunna ha nytta av sitt val. Han beskriver det genom att ställa 

frågan ”vad det kan göra för mig och kan jag skapa ytterligare balans i mitt liv med 

meditation som en väg att gå?”92 Likt Psychological well-being som Bennysson Nord studerat 
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handlade Torbjörns utövning till en början om personlig utveckling, positiva relationer med 

andra och mål i livet.93 

 

Med hjälp av bakgrunden till varför informanterna hade börjat meditera kunde små detaljer 

urskiljas för om de sedan fortsatte för egen vinning eller för att omgivningen pratade om och 

visade att meditationen var det nya på marknaden i vårt samhälle, alltså meningsskapande för 

individen i ett sekulariserat samhälle.94 Det som var utmärkande i frågan var dock att samtliga 

kände att det inte skulle vara något negativt i att prova på det, de hade en uppfattning om att 

meditation skulle göra dem gott. Detta tyder på att utövarna gjorde ett rationellt val då de ej 

ansåg att det skulle skada dem att prova utan att de snarare skulle vinna på det. För att 

återkoppla till Bainbridge och Starks dialektiska sekulariseringsteori visar studien att 

informanterna valde att meditera i störst utsträckning till sin egen fördel. Informanterna hade 

börjat av egen vilja och för att de ville ha ut något utav meditationen. Den buddhistiska 

insiktsmeditationen har genomgått en sekulariseringsprocess och tappat det ursprungliga 

syftet med meditationen, men samtidigt har meditationsutövningen fått nytt liv.  

 

3.2 Utövning 

Vilken sorts meditation utövar du? Hur ofta mediterar du? Har du stött på några svårigheter 

med att utöva meditationen?  

Informanterna utövade till stor del olika meditationer men återkommande svar var 

insiktsmeditation och två av informanterna (Lennart och Gustav) använde sig av benämningen 

vipassana-meditation. Både Lennart och Gustav utförde den här meditationen dagligen. 

Karina utövade en egen form utav meditation där hon beskriver det som ”en egen variant där 

jag bara sitter och är närvarande i nuet, lyssnar inåt, försöker att inte ha några tankar utan bara 

uppnå medvetenhet.”95 Karina utövar även hon meditationen varje dag. Mauro utövar ett 

flertal olika metoder, däribland yoga i olika former som han sedan använder sig av i 

meditationen. Även Mauro mediterar dagligen men skriver också att ”om jag inte mediterar 

på eftermiddagen brukar jag sjunga mantran eller köra någon enkel kort meditation 
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(kropps/andningsmeditation) före sänggående.”96 Rebecka utövar ingen meditation till 

vardags men den meditationen hon provade var en slags tyst meditation som kan liknas vid 

vipassana-meditation. Torbjörn utövar en meditation som han liknar vid tyst meditation med 

fokus på andning. Torbjörn försöker att meditera så ofta tiden tillåter vilket blir mellan tre till 

fyra gånger i veckan. Torbjörn menar att utövningen ”styrs litegrann av jobbet men, tre 

gånger i veckan”97 mediterar han.  

 

Det engagemang utövarna lägger ner i meditationen kan länkas till den förväntade 

utdelningen för utövarna. De av utövarna som spenderar mycket tid, energi och kraft på 

meditationen förväntar sig en större utdelning av meditationen än de som spenderar mindre 

tid, energi och kraft. För att återkoppla till Stark och Bainbridges teori om rationella val 

beskriver de att människan strävar efter belöning men till minsta möjliga kostnad, i detta fall 

är kostnaderna: tid, energi och kraft.98 

 

Svårigheter som Lennart, Rebecka, Mauro och Torbjörn stött på var att hålla koncentrationen 

uppe utan att sväva iväg i tankarna. Lennart skrev att det var svårt ”att få lugn på mindet, det 

vill säga, att kunna hantera och använda mindet som ett verktyg istället för något som styr 

en.”99 Andra svårigheter som Torbjörn och Gustav tog upp var att finna tiden till att utöva 

meditation. Gustav skrev att han ofta har tid ”men väljer att göra annat istället av olika 

anledningar.”100 Mauro har även stött på svårigheter i form utav värk i leder i de olika 

positionerna som han väljer att vara i under meditationen. Mauro skriver att ”det har tagit mig 

tre år att som i dagsläget kunna sitta en timma helt stilla.”101 Det här var en svårighet som 

även Rebecka uppmärksammade under meditationen då hon var ovan och inte fann någon 

position som passade för henne. Rebecka beskriver att ”foten somnade, benen blev rastlösa, 

ont i ryggen efter ett tag, man måste väl hitta den där ’sitta perfekt’ grejen.”102 

 

Svårigheter som informanterna menade fanns i utövningen av meditation var bland annat att 

få kontroll över tankarna, det vill säga kontroll på sinnet, istället för att sinnet skulle 

                                                 

 

 
96 Från intervjun med Mauro, 2015-05-28 
97 Från intervjun med Torbjörn, 2015-04-15 
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kontrollera utövaren. Något som flera informanter menar är en svårighet är att finna och ta sig 

tiden att utföra meditationen. I dagens stressade samhälle är det lite paradoxalt att vi inte har 

tid att försöka minska stressen även om vi försöker. Det som meditationen ämnar är dock att 

med tiden kunna stilla sinnet från inkommande, uppkommande eller eftersläntande tankar i 

sinnet. Jag kopplar detta till uppkommen otillfredsställelse hos utövarna, de vill men de kan 

inte nå dit de vill så snabbt som de vill. Med andra ord krävs det ett visst engagemang och 

tålamodsträning likt det Jacobsen beskriver för att uppnå det önskade resultatet med 

meditationen.103 Även Gustavsson beskriver utövningen av meditation som jakten på att vara 

mer nöjd med sitt liv men även detta kräver tålamod.104 Analysen tyder på att informanterna i 

stor utsträckning kände tillfredsställelse i sin utövning och var nöjda med resultatet de hittills 

uppnått, vilket tyder på att de till viss del fått utdelning på arbetet de lagt ner på utövningen av 

insiktsmeditationen dittills.  

 

3.3 Mål 

Vad vill du uppnå med meditationen?  

 

Lennart var den utav informanterna som uttalat sökte, som han uttrycker sig, ”upplysning.”105 

Han menar också att han vill bli en mer medveten människa. Det Lennart beskriver kan 

belysas med Stark och Bainbridges dialektiska sekulariseringsteori på så vis att han söker sig 

till en religiös riktning, med hjälp av meditationen, som inte är den traditionella religiösa 

inriktningen i det svenska samhället. Gustav menar att han vill bli kvitt negativa kvalitéer i sitt 

liv och utveckla positiva. Gustav beskrev att han ville ”kunna känna medkänsla för allt 

levande istället för att sätta sig själv först.”106 Även detta tyder på att Gustav återigen gör ett 

rationellt val att meditera då kan vill utveckla positiva kvalitéer samt att han vill kunna känna 

medkänsla för allt levande som han ser är en positiv kvalité.  

 

Karina ville uppnå medvetenhet med hjälp av meditationen, men även att få balans i sig själv, 

i sin kropp och i sitt sinne som hon beskriver det. Mauro ville uppnå en bättre förmåga att 

hantera stress och utveckla sin koncentration så att han kunde utforska sina styrkor och 
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svagheter. Med Mauros egna ord beskriver han att ”slutligen så är jag även andligt och 

filosofiskt intresserad, vad finns i djupet hos oss människor – vem är jag?”107 Både Karina 

och Mauro beskriver att de önskar något för sig själva av meditationen.108 

 

Rebecka ville stilla sin nyfikenhet genom att prova på meditation men valde sedan att inte 

fortsätta och vill därför inte uppnå något mer med meditationen. Att Rebecka valde att inte 

fortsätta kan bero på att hon inte fick tillräckligt snabb utdelning av den tid, energi och kraft 

hon lade ner på meditationen. För henne var det inte värt att bli rastlös, få ont eller inte kunna 

koncentrera sig då hon inte ansåg sig själv ha ett specifikt mål med meditationen. Detta tyder 

dock även det på att ett rationellt val gjordes av Rebecka att inte fortsätta då hon inte tyckte 

att vinsten var större än förlusten. Med meditationens hjälp ville Torbjörn få större självinsikt 

för att sedan, likt Gustav, kunna bli en större tillgång för andra än sig själv. Torbjörn beskriver 

det som ”en del i mitt arbete med att öka min självinsikt för desto mer jag förstår av mig själv 

desto lättare har jag för att förstå andra och kunna vara till nytta för dem.”109 Torbjörn såg 

även meditationen som ett redskap vid problemlösning. Torbjörn förklarade tydligt hur han 

skulle kunna använda sig av meditationen i sitt yrke genom att beskriva det på följande vis: 

”hade jag varit slaktare och jag skulle börja jobba så hade jag börjat titta på kniven, ’ja den 

behöver jag slipa till’ så gör jag det för att jag ska göra ett bra jobb och jag är ju själv 

kniven.”110 Han beskriver tydligare att ”ja, jag behöver ju slipa till mig då och då så att jag 

faktiskt är vass och skär och kan bidra på bästa sätt till de människorna som jag möter.”111 

Detta tyder starkt på att Torbjörn har märkt av otillfredsställelse i sitt liv när det kommer till 

att prestera och man kan säga att han nu vill vinna och detta genom att använda meditation 

som ett verktyg och ett steg i ledet till tillfredställelse. Det rationella valet att tillskanska sig 

vinning och framförallt rikedom är i detta fall tydligt.112  

 

Medvetenhet är ett utav de mål som flera utav informanterna nämner att de vill uppnå, vilket 

också är det som insiktsmeditationen kan tränas fram till. Meditationen kan vara en 

bidragande faktor eller hjälp på vägen till en medveten närvaro. Meditationen medför bland 
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annat mindre stress hos utövarna och de förklarar att de blir fysiskt och psykiskt mer 

välmående utav att meditera. Att sträva efter det innersta och närvarande medvetandet tar på 

krafterna i vissa lägen men infriar samtidigt ett lugn hos informanterna.  

 

Det som går att urskilja i den här frågan är utövarnas eventuella mål med meditationen och 

ifall de mediterar i första hand för sig själva eller för omvärlden. Svaren tyder på att utövarna 

i störst utsträckning har gjort ett själviskt val att börja meditera, alltså för deras egen vinning. 

Exemplet där Torbjörn ser meditation som en problemlösare kan ses som ett rationellt val i 

den bemärkelsen att det skulle ge honom vinning i arbetslivet. Torbjörn skulle med andra ord 

vinna på att meditera då han får större utdelning av de han lägger på meditationen. På det här 

viset blir meditationen ett redskap i den egna utvecklingen och kan ses som ett rationellt val. 

Samtliga informanter ville ha ut något från meditationen som kunde gynna dem i deras liv, 

detta belyser det rationella valet i handlingen.113 

 

Utövarna gör ett rationellt val i att fortsätta meditera för att uppnå sina mål, med undantag 

från Rebecka som inte fann någon vinning i utövningen. I ljuset av teorin om rationella val 

kan vi tyda att ju mer utövaren hänger sig åt sina mål ju mer utdelning får hen av sina 

handlingar.114 Detta blir då lite bakvänt när det kommer till att få så mycket utdelning för så 

lite ansträngning som möjligt. Dock är det upp till varje utövare hur mycket tid, energi och 

ansträngning hen vill och kan lägga på meditationen.   

 

3.4 Meditationens funktion och betydelse 

Vad har meditationen tillfört i ditt liv? Hur påverkar meditationen dig? Påverkar din 

meditation andra människor tror du? Om ja på vilket sätt? Tillhör eller tillhörde du något 

etablerat trossamfund innan eller under tiden du började meditera?  

 

Lennart svarade på frågan angående vad meditationen tillfört i ditt liv att han känner sig 

”lugnare och blir inte så stressad. Lättare att varva ner, det är ett led i spirituell utveckling.”115 

Lennart svarade bestämt nej på frågan om han tillhör eller tillhörde något etablerat 

trossamfund innan han började meditera men att han däremot gick från idrott till meditation 
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som han menar ger honom liknande tillfredsställelse.116 Gustav menade att meditationen hade 

gett honom ”en större mening med livet.”117 Här ser vi likt Gustavssons tidigare forskning 

kring mindfulness att meditationen har gett Gustav det Gustavsson kallar för 

livstillfredsställelse.118 Gustav menade att han märkte att de negativa kvalitéer han ansåg sig 

ha sakta försvann. När det kom till frågan om trossamfund säger Gustav att hans föräldrar är 

kristna och att han gick i kyrkan med dem när han var liten, han har dock aldrig sett sig som 

kristen. Gustav har däremot, efter att han började meditera, börjat läsa bibeln av ren 

nyfikenhet där han menar att mycket är samma sak inom den österländska filosofin och den 

kristna andligheten men beskrivet på olika sätt.119 

 

Karina svarade tydligt på frågan och skrev att meditationen hade tillfört ”insikt om mig själv, 

vem jag är och vart jag är på väg.”120 Karinas beskrivning av vad hon anser sig få ut av 

meditationen närmar sig de traditionella beskrivningarna av meditationens betydelse, 

nämligen det Jacobsen beskriver kring att allt förändras och att ingenting består samt kring 

återfödsel och att uppnå nirvana.121 Angående frågan om trossamfund så säger Karina att hon 

gick ur Svenska kyrkan för 10-15 år sedan då man, som hon beskriver det: ”fick den på 

köpet.”122 Hon beskriver sedan att hon inte känner att hon tillhör någonting utan att hon tror 

att alla religioner har någonting bra som hon kan kännas vid men inte så pass att hon kan rikta 

in sig på just en utan hon känner att hon ligger på ett plan över religionerna. Karina tror på en 

gud och en kraft och ett universum men inte via någon religion.123  

 

Mauro menade att meditationen gav honom mål och riktning och att meditationen var ”en 

daglig mental hygien att se fram emot.”124 Mauros utsaga om daglig mental hygien menar jag 

handlar om hur nöjd man är med sig själv. Plank beskriver meditation som en metod för att nå 

inre frid och bli tillfreds med sig själv. Detta kan liknas vid Mauros utsaga om att se fram 

emot en daglig mental hygien.125 I vissa fall kunde meditationen göra att Mauro slöt sig från 
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omgivningen och dess krav, vilket i sig också påverkade honom på det sättet att omgivningen 

inte fick kontakt med honom och kunde uppfatta honom som ogillande av samhället och dess 

påfrestningar. Detta uppfattades som ganska påfrestande för Mauro samtidigt som det verkade 

vara en bra känsla av att slå sig fri från förväntningar som samhället sätter på individen. Här 

syns ett genomtänkt val att vara sig själv, att söka lycka på egen hand och slå sig fri från 

andras förväntningar på en. Mauro menar att han väljer mer noggrant vad han lägger sin tid på 

vilket också minskar stressen hos honom då han kontrollerar sin kropp och sitt sinne samt sitt 

sociala liv utefter hur han känner sig. Han mår på så vis bättre i livet i stort. Meditationen 

gjorde Mauro mer känslig för yttre påverkan och stimuli enligt honom själv. Mauro menar att 

alla sinnesintryck som vi får under dagen måste bearbetas och detta görs bäst med meditation. 

Som nämnt i tidigare forskning menar Plank att: ”meditation sägs öka den fysiska och 

psykiska hälsan, minska stress och ge bättre effektivitet att handskas med familje- och 

affärsrelationer”126 vilket delvis stämmer in på Mauros utsagor. Mauro är medlem i flera 

större trossamfund, däribland Svenska kyrkan. Han menar att man kan likna hängivenheten i 

sina känslor gentemot yoga och meditation med hängivenheten till Gud. Det vill säga, att man 

överlämnar sig till något större. Mauro menar att kyrkans andlighet är mer allmän och mer 

fokuserad på grupptillhörighet medan meditationen och de övriga filosofier han inriktar sig på 

kompletterar varandra. Han menar dock att han valt att gå ifrån kyrkan till viss del och övergå 

mer till meditation som hjälpmedel och verktyg för utveckling.127 

 

För Torbjörn handlade meditationen även om att bli mer konkurrenskraftig som individ och 

bli mer effektiv i affärsrelationer. Att problem som dyker upp i tanken kan bearbetas, tänkas 

på och tillägnas all koncentration kan leda till att man öppnar nya dörrar för att lösa dessa 

problem. Torbjörn är medlem i Svenska kyrkan och tror på Gud men anser inte att kyrkan kan 

hjälpa honom med det andliga som han söker i sitt liv, vilket återigen tyder på att 

meditationen tillför något utöver det Svenska kyrkan kan erbjuda honom.128 Meditationens 

uppgift var för samtliga informanter att skapa balans i kropp och sinne och att hantera stress 

på ett bra sätt. För vissa utav dem handlade det om att skapa lycka bortom allt världsligt, att få 

ökat fokus och kontroll av tankar och framför allt självkännedom och självinsikt genom att 
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fokusera på sitt inre. Gustav beskriver att sinnestillståndet påverkar omgivningen, han skriver 

att ”lugnet man har påverkar andra är det inget snack om.”129 

 

Det som kan vara problematiskt i meditationen när det kommer till dess meningsskapande 

funktion eller betydelse för utövaren är att utövaren vill ha snabb utdelning så att säga. Vi är 

vana i dagens samhälle att kunna få till oss det vi vill ha, eller behöver förhållandevis snabbt 

och enkelt i vissa lägen och tålamodet är något som måste tränas upp. Det är därför intressant 

att se att även i insiktsmeditation där utövaren vill få bort ovälkomna tankar, eller att faktiskt 

välkomna tankarna och vara medveten om dem uppfattas som ett problem då utövaren inte 

uppnår målen tillräckligt fort. Precis som informanterna uppfattar sig själva som lugnare både 

psykiskt och fysiskt tror de även att människor i deras närhet uppfattar dem som lugnare och 

att lugnet även smittar av sig på andra människor. De flesta av informanterna menade att 

omgivningen påverkades positivt i den bemärkelsen att utövaren spred en lugn atmosfär runt 

omkring sig. De utövare som ville uppnå något för människor runtomkring sig lyckades med 

detta till viss del.  
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4 Diskussion 

Sammanfattningsvis går det att härleda utövning av meditation till ett rationellt val som 

utövaren gör då hen börjar meditera. I fråga ett tycktes teorin om rationella val stämma in på 

utövarna av meditation när det kom till deras motiv att börja meditera. Kopplat till den 

dialektiska sekulariseringsteorin och den självbegränsande processen så kunde teorin delvis 

appliceras på undersökningen. Med detta menar jag att insiktsmeditationen i dess traditionella 

form har blivit en sekulär aktivitet och tappat sitt ursprungliga syfte till viss del. Däremot har 

insiktsmeditationen fått ett annat, mer hälsofrämjande syfte snarare än att uppnå nirvana. 

Meditationen blir en sekulär aktivitet. Det går att urskilja rationella val i samtliga av de fyra 

teman ovan. Det rationella valet i motivet att börja meditera visade sig hos flera informanter 

vara påtagligt. Många utav informanterna valde att fortsätta meditera för sin egen skulle vilket 

tyder på individuell vinning och ett val att fortsätta. Utövarna (bortsett från Rebecka) har då 

överkommit eventuella hinder och utefter detta valt att fortsätta. De har på så vis vägt fördelar 

mot de eventuella nackdelar som uppstod i frågan om svårigheter med meditationen.  

 

När det kom till frågan angående vad utövarna ville uppnå med meditationen, vilket också 

innefattar studiens frågeställning svarade de även där olika. Det som dock var övervägande i 

svaren var att de sökte ett lugn inom sig och i sina liv. Detta tyder på att meditationen var 

meningskapande för individen. De ville få större förståelse om sig själva och finna mening i 

livet. Detta speglade även svaren kring vad meditationen hade tillfört i deras liv. Det som 

händer är att utövarna i första hand inte söker sig till insiktsmeditation för att få upplysning 

och uppnå nirvana men av andra orsaker, vilket tyder på att den buddhistiska traditionen 

anpassats till västerländska förväntningar. När det kommer till hur de själva reflekterade över 

sin utövning och om den påverkade andra kunde de se sin utövning ur ett utifrånperspektiv. 

Detta bidrar till eftertänksamhet gällande utövningen.  

 

 

5 Didaktisk reflektion 

Att använda meditation i skolan har diskuterats i Terjestams bok Mindfulness i skolan. 

Terjestam menar att meditation kan bidra till att eleverna utvecklar sina mentala förmågor, får 

en bättre inlärningsförmåga, ökad förmåga att memorera och ökad kreativitet. Framförallt så 
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kan meditation i skolan bidra till mindre stress vilket i sig har många fördelar för kropp och 

sinne som vi sett ovan.130 Jag vill dock hävda att meditation som Terjestam beskriver inte 

skall användas i undervisningen eller vid skolan utan fokus bör ligga på avslappning, lugn och 

koncentrationsträning i en stressfri miljö. Ungdomar i dagens samhälle utsätts för mycket 

yttre påverkningar och stimuli vilket även det bidrar till stress.  

 

Balansen mellan den uppmärksamhet man ger omvärlden i takt med globalisering och intryck 

från media gentemot uppmärksamheten man lägger på sina egna färdigheter, känslor eller 

sinnesintryck är långt ifrån i jämvikt.131 Genom att låta eleverna fokusera på att vara i nuet 

skulle vi kunna minska många faktorer av stress, men det handlar också om förmågan att 

planera. Genom att ge eleverna en stunds tystnad från vardagens sorl kan eleverna lyssna till 

sig själva. Detta i sin tur ger dem tålamod och självförtroende att lyssna på sina 

medmänniskor och skapa goda relationer i en lugn och stressfri miljö. Under uppväxtåren 

händer det mycket i ungdomars kroppar, sinnen, vardag och omgivning vilket kan vara 

påfrestande på tonåringar. Livet i tonåren har många olika fokusgrupper och så kallad 

multitasking är vardagsmat för dagens ungdomar. Genom att minska multitaskingen hos 

ungdomarna och träna dem i att vara här och nu och hålla fokus på tillexempel en uppgift eller 

en text skulle kunna vara en bidragande faktor till en lugn och mindre stressfylld skolmiljö 

och ett bättre klimat för inlärning.132 

                                                 

 

 
130 Terjestam, 2010, s. 13 
131 Terjestam, 2010, s. 14 
132 Terjestam, 2010, s. 16 
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6 Sammanfattning 

Syftet med studien var att ge en inblick till varför människor söker sig till insiktsmeditationen 

ur ett religionssociologiskt perspektiv. Studien syftade också till att undersöka varför utövarna 

mediterade med utgångspunkt i Bainbridge och Starks dialektiska sekulariseringsteori och 

teorin om rationella val. Frågeställningen riktades mot betydelsen av meditationen i form av 

meningsskapande för utövaren. Intervjusvaren analyserades med teorin om rationella val och 

dialektisk sekulariseringsteori som verktyg. Analysen i studien visar att informanterna valde 

att börja meditera av rationella skäl samt att meditationen har olika betydelser för samtliga 

informanter. Studien har gett information om hur buddhistisk meditation och dess traditioner 

har kommit att få en meningsskapande funktion i ett sekulariserat samhälle. Studien belyser 

det rationella valet varje människa gör då hen hänger sig till något eller provar något nytt, i 

detta fall insiktsmeditation. Detta innebär att människor väger eventuella fördelar gentemot 

deras eget engagemang.  
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Bilaga 

Intervjuguide 

Uppsatsens syfte: Studien syftar till att få en inblick i varför människor söker sig till 

insiktsmeditation ur två religionssociologiska perspektiv, dialektisk sekulariseringsteori och 

teorin om rationella val.  

 

Uppsatsens frågeställningar:   

1) Hur menar utövaren att insiktsmeditation påverkar hen? 

2) Vad har insiktsmeditation för betydelse för utövaren och hur kan detta kopplas till 

teorin om rationella val? 

 

Intervjun bestod till en början av 8 frågor men kompletterades med ytterligare 3 frågor 

under studiens gång. Frågorna är uppdelade i teman nedan: 

Tema 1: Motiv och det rationella valet 

Frågan som behandlas i det här temat är: 1. Hur kom du i kontakt med meditation första 

gången? Vilka andra metoder prövade du, eller valde du emellan för att uppnå dina mål innan 

du började med insiktsmeditation? Varför valde du just insiktsmeditation som verktyg för att 

uppnå dina mål?  

 

Tema 2: Utövning 

Frågorna som behandlas i det här temat är: Vilken sorts meditation utövar du? Hur ofta 

mediterar du? Har du stött på några svårigheter med att utöva meditation?  

 

Tema 3: Mål 

Frågan som behandlas i det här temat är: Vad vill du uppnå med meditationen? 

 

Tema 4: Meditationens funktion och betydelse 

Frågorna som behandlas i det här temat är: Vad har meditationen tillfört i ditt liv? Hur 

påverkar meditationen dig? Påverkar din meditation andra människor tror du? Om ja på vilket 

sätt? Tillhör eller tillhörde du något etablerat trossamfund innan eller under tiden du började 

meditera?  


