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Abstract 

The use of mindfulness in healthcare is increasing in Sweden. A so-called secular form of 
mindfulness is also increasing within mediated contemporary psychology and is used in 
many areas such as schools, workplaces and when giving birth. The method originates 
from Buddhism and is much more complex than the form of mindfulness marketed in 
Sweden today. The religious heritage of mindfulness is interesting to study in such a 
secular society as Sweden, where the material for this study is found. The aim of this 
study is therefore to investigate whether mindfulness still is a form of religious coping or 
if it has become completely secularized, and thus free of its religious origin. This is done 
in a qualitative manner by examining three experiences of mindfulness described in the 
following books and blogs: How I overcame my trauma and PTSD (2013) by Philippe 
Izmailov, Mindfulness – En väg att hantera smärta (2008) by Vidyamala Burch and the 
blog article Därför tränar jag mindfulness (2013-05-20) by Jonas Ask.  

The research questions in this study are: What importance does mindfulness have for 
the individuals mental health based on religious and psychological coping theory? and 
Can mindfulness be interpreted as a form of coping which includes religiousness? The 
methods used are narrative analysis and hermeneutic interpretation and the theory is 
religious and psychological coping theory. The results show that mindfulness has an 
immense importance in providing psychological health for these individuals. All three 
have changed their significance and improved relationships, breath and stress reactions 
amongst others. The results also highlight that religious coping is dependent on definition 
of terms such as religion and sacred. This suggests that the question whether mindfulness 
can be considered to be coping that includes religiousness is a matter of interpretation. 
More studies on the religious and existential dimensions of mindfulness are therefore 
needed as well as definitions of religion and sacred adapted to a religious understanding 
that does not entirely rely on traditional terms and a western understanding.  
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Kapitel 1 Inledning 

1.1. Mindfulness 
När jag som teologstudent blev ordinerad behandlingen mindfulness inom svensk 
sjukvård började jag fundera kring kopplingen mellan denna metod och religion. 
Mindfulness används idag inom svensk sjukvård för att bland annat behandla 
psykisk ohälsa och ingår ofta i eller utgörs av kognitiv beteendebehandling. Det 
åttaveckorsprogram jag genomgick påminde mycket om religiösa erfarenheter jag 
haft under besök i olika religiösa församlingar och om religiösa praktiker jag 
studerat vid universitetet. Mindfulness har ett religiöst ursprung i buddhismens 
sati som är en indisk term med grundbetydelsen ”att minnas”. Sati är ett komplext 
och centralt begrepp som är svårt att översätta. Det handlar om medvetenhet om 
nuet som är nära förknippat med att minnas det förflutna. ”Mindfulness, eller sati, 
är den kvalitet som gör sinnet alert, vaket och fritt från förvirring” (Plank, 2011, s. 
195). Mindfulness marknadsförs till övervägande del som en praktik fri från 
religiösa inslag, något som också bedyrades under min behandling. Eftersom 
metoden har ett ursprung i religion började jag fundera över om svensk sjukvård 
på ett sätt egentligen ordinerar religion till människor som söker vård för bl.a. 
stress, oro, ångest och depression. Har religion, och framförallt dess meditativa 
inslag, positiva hälsoeffekter?  

I Jenny Eklöfs artikel Mellan friskt och sjukt – Mindfulness som universal-
medel (2015) undersöker hon några av de sätt som distinktionen mellan det sjuka 
och det friska destabiliseras inom mindfulnesslitteraturen. Inom svensk sjukvård 
används idag mindfulnessmeditation i ökande grad i både medicinska och 
psykoterapeutiska behandlingar. Även sekulära former av mindfulness ökar inom 
medial populärpsykologi och dess tillämpningsområde är brett exempelvis inom 
skola, politik, arbetsplatser, militär och vid förlossningar (Eklöf, 2015, s. 42). 
Mindfulness har vunnit mark både inom vetenskapen och i populärkulturen och är 
på så vis ett intressant fenomen. Eklöf menar att mindfulness universalistiska 
anspråk, där ingen skillnad görs på sjuk, frisk, patient eller terapeut, utan att alla 
behöver metoden lika mycket, kan vara en tänkbar förklaring till dess globala 
framfart (Ibid, s. 47).  

Kan då mindfulness sägas vara en slags religion eller åtminstone ha religiösa 
inslag? Kan religion främja psykisk hälsa? Religiös coping är ett begrepp som 
bl.a. Kenneth Pargament diskuterar i The psychology of religion and coping – 
Theory, research, practice (1997). Coping är de processer som används av 
människor för hantera stressfulla livssituationer. Religiös coping innebär att 
individen skapar mening genom processer som i någon form relaterar till det 
heliga (Pargament, 1997, s. 27–32). Genom att jämföra mindfulness med religiös 
coping torde det visa om mina tankar kring religionens funktion för psykisk hälsa 
har någon grund. Relationen mellan religion och psykisk hälsa är särskilt 
intressant att studera i Sverige som i flera meningar kan ses som ett av världens 
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mest sekulariserade länder (World Values Survey, 2015) och där psykisk ohälsa är 
ett växande problem. Att en ursprungligen religiös teknik, avskalad från alla 
religiösa övertoner har fått stor plats inom svensk sjukvård främst vid behandling 
av psykisk ohälsa, och med goda resultat (Sundquist et al., 2014), breder väg för 
att studera huruvida det finns samband mellan religion och psykisk hälsa. 

1.2. Syfte och mål 
Syftet med denna studie är att undersöka om mindfulness kan ses som en form av 
religiös coping eller om metoden är helt sekulariserad dvs. att den slagit sig fri 
från sitt religiösa ursprung. Målet är att med kvalitativ metod få en djupare 
förståelse för vilka funktioner mindfulness kan ha för individens psykiska hälsa 
och till vilken grad detta kan förstås som religiös coping. För att göra detta 
redogör jag för vad mindfulness, meditation och religiös coping är och hur dessa 
processer kan fungera för att möjliggöra ett jämförande mellan 
religionspsykologisk copingteori och empiriska exempel på olika individers 
upplevelser av mindfulness.  

1.3. Frågeställningar 
 

! Vilken betydelse för individers psykiska hälsa har mindfulness utifrån 
religionspsykologisk copingteori?  
 

! Kan mindfulness förstås som en form av coping som inkluderar 
religiositet? 

1.4. Avgränsning 
Materialet i denna studie begränsas till tre individers personliga berättelser om 
mindfulness som är skrivna i vitt skilda sammanhang av människor med olika 
nationalitet och kulturell bakgrund. Ett större material än så ryms inte inom 
uppsatsens ramar. Alla tre finns att hitta i svenska bibliotek, bokhandlar och 
websidor. Syftet är att få en djupare förståelse av relationen mellan mindfulness 
och religion utifrån dessa individers upplevelser. Den kvalitativa metoden gör att 
resultaten inte är generaliserbara eller nödvändigtvis säger något övergripande om 
relationen mellan mindfulness och religion. Denna studie fokuserar endast på 
dessa tre individers upplevelser och resultaten kan bidra till att kartlägga 
upplevelser av mindfulness samt förståelse för dess koppling till religion. Det vore 
intressant att fokusera på upplevelser av mindfulness inom svensk sjukvård men 
eftersom inget sådant material med fokus på både religion och mindfulness gått att 
finna samt då egna intervjuer och undersökningar inte ryms inom denna uppsats 
ramar, lämnas detta till en framtida studie.  
 
Begreppsdefinitioner 
Denna studie inrymmer flertalet begrepp som det inte råder enighet kring vad de 
betyder. Följaktligen definieras i detta avsnitt vad jag menar med de olika 
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begreppen religion, mindfulness och meditation vilket blir en avgränsning för vad 
studien fokuserar på. Religiös coping diskuteras i teorikapitlet.  

Begreppet religion kan definieras både funktionellt och substantiellt samt på 
olika nivåer såsom värdslig, statlig, politisk, civil och privat. Det finns ingen 
allmänt accepterad heltäckande definition av begreppet och de flesta människor 
tolkar in sin egen tro och kultur i sin förståelse av religion. Min förståelse i denna 
studie är en bred sådan och inkluderar både institutionella religiösa uttryck likväl 
som personliga religiösa uttryck såsom spiritualitet, trossatser och religiösa 
praktiker. Min religionssyn är funktionell och tar sin utgångspunkt i religion som 
meningsskapande system och olika sätt som detta tar sig uttryck på. Denna 
religionsdefinition fokuserar på vad religion gör för människor och hur religion 
skapar mening. Det är viktigt att poängtera att religion är mer än enbart ett sätt att 
hantera stress. För religiösa människor är tron en livsstil. Den har lika mycket att 
göra med glädje som med sorg. Copingteorier täcker inte heller in hela 
livsfilosofin. Religion är därför mer än enbart coping (Pargament, 1997, s. 14). 
Religionen är inriktad på det heliga och kan vara användbar som copingresurs i 
stressfyllda situationer men den är inte begränsad till dessa situationer (Ibid, s. 
131).  

För att definiera mindfulness och meditation i denna studie används 
Nationalencyklopedin. Det är ett av de mest populära uppslagsverken i Sverige 
som ofta utgör första källa för en stor del av befolkningen. Eftersom jag med min 
studie hoppas bidra till den generella bilden av begreppet religion och inte enbart 
forskningens begreppsförståelse tas utgångspunkt i en definition som ligger nära 
gemene man. På grund av Nationalencyklopedins betydande kunskapsroll låter jag 
således deras definition av mindfulness och meditation få utgöra riktmärken i 
denna studie. Mindfulness (Malmqvist, J., 2015): 

 
Mindfulnessmeditation, mindfulnessträning, form av meditation som utvecklats främst med 
anknytning till det medicinska området och som kan ses som en nutida tillämpning av 
tankegångar som har sitt huvudsakliga ursprung i buddhismen. Mindfulness, som har 
översatts med bl.a. ’medveten närvaro’, innebär en fokuserad men avspänd uppmärksamhet 
på den egna mentala aktiviteten. Avsikten är att uppnå jagstärkande effekt samt reducerad 
upplevelse såväl av stress som av symtom, t.ex. långvarig smärta eller nedstämdhet. 
Mindfulnessmeditation kan ingå som en komponent i psykoterapi, enskilt eller i grupp, med 
inslag som kognitiv terapi och yogarörelser. Kommersiellt tillgängliga inspelningar med 
förklarande och instruerande innehåll avser att hjälpa dem som vill utöva 
mindfulnessmeditation i egen regi.  
 

Nationalencyklopedins definition av meditation (Geels, A., 2015): 
 
Systematiserade former av meditation finns inom praktiskt taget alla världens religioner. 
Det centrala uttrycket i indisk tradition (hinduism, buddhism, jainism) är dhyana, känt i 
Kina som chan, i Japan som zen; inom theravadabuddhismen är meditation av fundamental 
betydelse. Olika metoder kan användas. Den ordlösa inre bönen kallas kontemplation. 
Ignatius av Loyola utvecklade en visualiseringsteknik (man föreställer sig olika scener ur 
Bibeln eller ur Jesu liv). Den liknar tantrisk meditation inom buddhismen, där man med 
hjälp av en mandala försöker få del av kosmiska krafter. Bön spelar en viktig roll i många 
former av meditation. Inom ortodoxa kyrkor används Jesusbönen; inom islam är dhikr en 
form av meditation; hinduer och buddhister använder mantra. Meditation kan beskrivas 
som en koncentration av uppmärksamheten, som underlättas av social isolering, reduktion 
av kroppsmotorik, muskulär avspänning och en speciell andningsrytm.  

 
Enligt Nationalencyklopedins definition faller mindfulness in under vad som 
utgör meditation. Även om mindfulness har sitt ursprung i buddhismen är det 
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likväl intressant att bära med sig att systematiserade meditationsformer finns inom 
nästan alla religioner. Trots att denna studie inte kan leda till kunskap om hur 
andra religiösa former av meditation påverkar hälsan är mindfulnessmeditationens 
hälsoeffekter ändå intressant för religion och meditation som forskningsområde 
samt för den generella religionsförståelsen.  

1.5. Forskningsgenomgång 
I detta avsnitt redovisas var tidigare forskning inom fältet befinner sig. Först 
återges resultaten av databassökningarna i form av antalet träffar skrivna i 
parentes för varje sökord. Sökorden i sin tur står skrivna i kursiv stil. Därefter 
presenteras relevanta studier inom fältet uppdelade i olika teman.  
 

1.5.1. Redovisning av sökning i databaser 
I sökningen av forskning inom mindfulness och religiös coping används Uppsala 
Universitetsbiblioteks hemsida, speciellt flikarna för ämnesguider och databaser. 
Eftersom det saknas en ämnesguide för religionspsykologi nyttjas den nuvarande 
för psykologi istället som länkar till databaserna PsysInfo och SveMed+ samt de 
svenska vetenskapliga publikationerna Artikelsök och SwePub. Sökningen 
påbörjas således i dessa databaser. Efter denna första sökning används Uppsala 
Universitetsbiblioteks alla listade databaser där två internationella databaser väljs 
ut för sökning, en för psykologi, PsycInfo, och en för medicin, PubMed samt 
databaserna LIBRIS och DiVA.  

Utifrån syftet och forskningsfrågorna används följande nyckelord vid sökning i 
publikationer och databaser: mindfulness, religion, religiös coping, coping. 
Sökningarna genomförs även med engelska översättningar av dessa sökord. 
Urvalsprocessen grundar sig på träffar som innehåller fler än ett av sökorden och 
som är relativt nyligen publicerade. Vidare väljs studier ut med avseende på olika 
infallsvinklar kring mindfulness såsom sjukvård, coping och religion i syfte att få 
en större förståelse för hur begreppet används. Urvalet försöker fokusera på 
kvalitativa studier där det är möjligt. Sökningen gjordes 2015-04-20 och kriterier 
för inkludering är:  
 
1. Publicerat från år 2000 och framåt  
2. Innehåller fler än ett av mina sökord 
3. Relaterar till någon av faktorerna inom copingteori  
4. Relevans för mitt ämne  
 
SwePub: mindfulness (130), mindful* och coping (9), religiös coping (0).       
Artikelsök: mindfulness (31). Coping (11), religion och coping (0). SweMed+: 
mindfulness (183), mindfulness AND coping (17), mindfulness AND religiös 
coping (0), religiös coping (4). PsycInfo: mindfulness (5789), mindfulness AND 
”religious coping” (4), ”religious coping” (1063), religion AND mindfulness AND 
coping (8). PsycArticles: mindfulness (255), ”religious coping” (62), mindfulness 
AND "religious coping" (12). PubMed: mindfulness (2551). mindfulness AND 
”religious coping” (1), mindfulness AND religion AND coping (30).  LIBRIS: 
mindfulness (671), mindfulness och religion (26), religiös coping (1). DiVA: 
mindfulness (171), mindfulness och coping (13), mindfulness och religion (1).  
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1.5.2. Mindfulness i sjukvården och ur hälsoaspekt 
Jan Sundqvist et al.1 (2014) undersöker i ”Mindfulness group therapy in primary 
care patients with depression, anxiety and stress and adjustment disorders: 
randomised controlled trial”, The British Journal of Psychiatry om mindfulness 
som behandling skiljer sig från KBT-behandling. Syftet med denna ”randomised 
controlled trial”, RCT, är att jämföra gruppterapi i mindfulness med 
individualiserad KBT-behandling i primärvården för patienter med depression, 
ångest eller stressproblem. I båda grupperna minskade depression vilket visar att 
mindfulnessbehandling kan ersätta KBT-behandling. Resultaten pekar inte på 
några specifika skillnader mellan mindfulnessgruppen och kontrollgruppen. En 
positiv effekt är att gruppbehandling med mindfulness gör vård tillgänglig för fler 
patienter jämfört med individualiserad behandling. Att fler patienter kan 
behandlas med hjälp av mindfulness ser sjukvården som positivt. 

I artikeln ”Större närvaro viktig fråga i sjukvården”, av Bornstein och 
Lagercrantz, Stillhet Svenska Dagbladet (2012), diskuteras människans behov av 
djup inre ro. Artikelns författare har intervjuat Nils Joneborg som är överläkare på 
Ersta psykiatriska klinik i Stockholm och ansvarig för klinikens 
mindfulnessbaserade stressminskningsprogram. Joneborgs patienter arbetar alla 
inom sjukvården. Han beskriver beteendet hos sina stressade patienter som att de 
”springer” för lyckan, för jobbet, för måsten och för pengar. Joneborg menar att 
människor i dag söker psykiatrisk hjälp för att de tappat kontakten med hur det 
känns inuti, både känslomässigt och fysiskt. Sjukvården är enligt Joneborg i stort 
behov av större närvaro. Han menar också att bristande tillit till människans inre 
är ett samhälleligt problem idag. Meditation beskriver han som en förhöjd närvaro 
och livskänsla.  

Håkan Nilsson (2014) diskuterar i ”A four-dimensional model of mindfulness 
and its implications for health”, Psychology of religion and spirituality olika 
psykodynamiska perspektiv och sammanför dem i den fyrfältsmodell han 
introducerar. Denna fyrfältsmodell av mindfulnessträning, bestående av fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella dimensioner, diskuteras utifrån dess betydelse 
för hälsa. Syftet med studien är att bredda ansatsen till utövandet av mindfulness 
och uppmuntra vidare forskning kring detta. Han ämnar också belysa begreppet 
elastisk som innebär förmåga att snabbt återhämta sig och diskuterar dess 
koppling till hälsa och existentiell mindfulness. Nilsson menar att fysiska och 
mentala dimensioner av mindfulness har undersökts men att sociala och 
existentiella dimensioner behöver fokuseras i forskningen. Att undersöka hur 
fälten är sammanlänkade kan generera en mer nyanserad bild av fysisk (västlig 
förståelse) och spirituell (östlig förståelse) mindfulness. En form av mindfulness 
som inte enbart stärker fysiska och mentala förmågor utan även sociala och 
existentiella förmågor är något Nilsson finner som eftersträvansvärt och som 
troligen kan bidra positivt till främjandet av mänsklig hälsa. 

I Läkartidningen skriver Katarina Plank (2012) om ”Moderna myter i 
mindfulness”. Då mindfulness exploderat som inom svensk sjukvård under de 
senaste tio åren är det enligt Plank viktigt att problematisera utvecklingen av 
begreppet som i svensk kontext hamnat långt ifrån dess ursprung. Hon menar att 
begreppet mindfulness har lyfts ur sitt religiösa sammanhang och getts nya 
associationer och innebörder vilket lett till att det idag existerar i tre sektorer i 

                                                
1 Sundqvist, J., Lilja, Å., Palmér, K., Memon, A. A., Wang, X., Johansson, L. M. och Sundquist, 
K. 
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Sverige: inom religionen, inom medicinsk terapi samt inom kommersialismen. 
Syftet med hennes artikel är att belysa och problematisera hur mytbildningar inom 
begreppsliggörandet av mindfulness sker. De mytbildningar som diskuteras är: att 
mindfulness likställs med att vara medvetet närvarande, att mindfulness ses som 
något universellt som finns i alla kulturer (och som därför kan friläggas från ett 
religiöst sammanhang), samt att vem som helst kan lära sig mindfulness. Plank 
menar att begreppsliggörandet påverkar vad som tränas i mindfulness, och i 
förlängningen även hur buddhism (miss)förstås. 

1.5.3. Effekter av mindfulness  
Torbjörn Josefsson, Magnus Lindwall och Anders G. Broberg (2012) ämnar i 
“The Effects of a Short-term Mindfulness Based Intervention on Self-reported 
Mindfulness, Decentering, Executive Attention, Psychological Health, and 
Coping Style: Examining Unique Mindfulness Effects and Mediators”,  
Mindfulness, undersöka om mindfulnessträning har några unika effekter samt 
studera mekanismer som leder till förbättrad mental hälsa och effekter som 
associeras med mindfulness. De jämför tre grupper, en som tränas i mindfulness, 
en aktiv kontrollgrupp i avslappningsövning och en inaktiv väntelistgrupp utan 
tidigare meditationserfarenhet som alla självrapporterar. Resultaten visar att en 
kortvarig behandling med Mindfulness-based interventions, MBI, förbättrar det 
självrapporterade psykiska välmåendet. Inga gruppskillnader påträffas på de 
övriga variablerna: decentrerad depression, ångest, exekutiv uppmärksamhet och 
copingstrategi. Studien lyckas inte urskilja någon unik mindfulnesseffekt eftersom 
mindfulnessgruppen och avslappningsgruppen inte uppvisade skillnader mellan 
sig.  

I ”Mindfulness, Self-Care, and Wellness in Social Work: Effects of 
Contemplative Training”, Journal of religion and spirituality in social work: 
Social Thought, (2011) undersöker Tessa McGarrigle och Christine Walsh hur 
socialarbetare använder mindfulness som coping för de påfrestningar som arbetet 
innebär. Denna studie testar effektiviteten av åtta veckors kontemplativ träning 
som syftar till att öka självbehandling, medvetenhet och copingstrategier för tolv 
stycken socialarbetare. T-test som parats ihop, genomförda före och efter 
träningsresultat på Perceived Stress Scale och the Mindfulness Attention and 
Awareness Scale, visar att mindfulness ökar och stress minskar efter 
behandlingen. Deltagardagböcker och fokusgruppsdiskussion antyder att tid, 
tillåtelse och plats för inlärning och praktiserande av mindfulnessaktiviteter är 
nödvändigt. En meditativ modell presenteras för att illustrera hur mindfulness kan 
öka självbehandling som i sin tur kan ha positiva effekter på hur socialarbetare 
möter sina klienter.  

Metoden mindfulnessbaserad stressreducering utvecklades av den amerikanske 
forskaren Jon Kabat-Zinn. I boken Vart du än går är du där: Medveten närvaro i 
vardagen (2005) presenterar han på ett kortfattat sätt själva kärnan i medveten 
närvaro, mindfulness, samt olika sätt att tillämpa metoden. Kabat-Zinn menar att 
meditation handlar om människans utveckling och att mental träning skapar en 
inre utveckling (Kabat-Zinn, 2005, s. 91). Mindfulness handlar om ett 
uppvaknande, att börja leva i harmoni med sig själv och världen och ha kontakt 
med nuet. Han anser att metoden bidrar till ett liv i större tillfredsställelse, 
harmoni och vishet. Vidare beskriver Kabat-Zinn att mindfulness innebär en 
speciell sorts uppmärksamhet som är riktad mot nuet och leder till större vakenhet 
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och accepterande av verkligenheten som den är. Metoden kan hjälpa människor 
att uppskatta känslor av glädje, fridfullhet och lycka som vanligen passerar utan 
att uppmärksammas (Ibid, s. 21–25). Kabat-Zinn diskuterar även begreppet 
andlighet och menar att det kan begränsa vårt tänkande eftersom ordet väcker vitt 
skilda associationer hos människor. Exempelvis anser Kabat-Zinn att fixerade 
uppfattningar om andlig sanning åstadkommer människor skada, vilket historien 
visar. Andlighet är enligt honom en inre upplevelse av helhet och alltings 
samband (Ibid, s. 255 ff.). 

1.5.4. Religiös coping och mindfulness  
Rebecca S. Allen et al.2 (2013) undersöker i ”Does religiousness and spirituality 
moderate the relations between physical and mental health among aging 
prisoners?” International Journal of Geriatric Psychiatry hur religiösa/andliga 
praktiker och mindfulness-based interventions påverkar fysisk och mental hälsa 
hos äldre fångar. Syftet är att studera positiv och negativ religiös coping som 
moderator av relationen mellan fysisk begränsning, depression och önskan om att 
påskynda sin egen död. Studien genomfördes bland nittiofyra stycken intagna 
fångar som är dömda för mord. Alla informanter är mer än fyrtiofem år gamla. 
Metoden utgjordes av en första kognitiv screening där nittiofyra intagna togs ut 
till intervjuer. Därpå följde ett läskunnighetstest och ett Mini-mental status 
examination, MMSE test. Författarna betonar att det är skillnad på positiv och 
negativ religiös coping, vilket också studien bekräftade. Undersökningen av 
religiösa/spirituella praktiker och mindfulnessträning visar att det finns ett positivt 
samband mellan dessa och mellan de intagnas religiösa coping och mentala hälsa.  

Doug Oman et al.3 (2007) presenterar i Learning from spiritual models and 
meditation: A randomized evaluation of a college course resultaten från en 
randomiserad studie av två andliga meditativa träningsmetoder som genomfördes 
på college studenter i USA. Syftet är att undersöka effekten av Passage 
Meditation (PM) och Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) som båda 
pågår i åtta veckor. Fyrtiofyra studenter undersöks och jämförs mot en 
kontrollgrupp. Resultaten visar att båda metoderna minskar negativ religiös 
coping och negativa gudsbilder.  

I studien ”Coping and distress among Tibetan survivors of torture and refugee 
trauma” (2010) undersöker Dechen W. Lhewa bl.a. hur religiös coping och 
accepterande copingstrategier påverkar överlevande tibetaner som bl.a. lider av 
tortyrtrauman. Hypotesen att coping och religion reducerar stress och att 
experimental avoidance relaterar till större plågor undersöks bland femtiofem män 
och trettiotre kvinnor. Studien använder sig av mätskalorna Kentucky Inventory of 
Mindfulness Skills, Multidimensional Scale of Perceived Social Support, 
Acceptance and Action Questionnaire, en anpassad Religious Coping scale, the 
Brief Symptom Inventory-18 och Harvard Trauma Questionnaire. Resultaten visar 
att hypotesen stämmer. De visar även att speciellt kvinnor drar nytta av 
accepterande copingstrategier och att män minskar stress med religiös coping.  

Katarina Plank skriver i sin avhandling Insikt och Närvaro – Akademiska 
kontemplationer kring buddhism, meditation och mindfulness (2011) om 
mindfulness ur ett religiöst perspektiv. Syftet med hennes studie är att undersöka 
på vilket sätt en religiös tradition förändras när den överförs till en ny kontext 

                                                
2 Allen, R. S., Harris, G. M., Crowther, M. R., Oliver, J. S., Cavanaugh, R. och Phillips, L. L. 
3 Oman, D., Shapiro, S. L., Thorensen, C. E., Flinders, T., Driskill, J. D., Plante och T. G.   



 11 

genom att belysa utvecklingen av insiktsmeditation, vipassana, och mindfulness i 
Sverige. Hon fokuserar både på hur den religiösa metoden mottas och 
inkorporeras in den nya kontexten samt hur individer i Sverige förstår och mottar 
traditionen. Insiktmeditation analyseras från olika vinklar: Historiskt, 
fenomenologiskt och socialt. Materialet består av fältarbeten, intervjuer, samtal, 
en skriftlig enkät, informella samtal samt publicerat skriftligt material av 
Vipassana Research Institute (VRI). Denna variation i material och metod visar 
på komplexiteten kring nutida tolkningar av meditation. Resultaten visar att en 
religiös tradition återskapar sig själv utifrån historiska och kulturella ramar i den 
nya kontexten. En distinkt faktor i det samtida användandet av buddhism är den 
detraditionaliserade formen av meditation, vilket innebär att individen inte är 
bunden till sin närhet utan auktoriteten flyttas till interna resurser. Plank påstår att 
de mindfulnesspraktiker som lärs ut i Sverige inte ens faller under en bred 
definition av buddhism och således inte kan anses vara en buddhistisk lära även 
om vissa individer kan motiveras av en privat buddhistisk tro. Detta eftersom 
program likt MBSR inte baseras på buddhistisk doktrin. Hon gör skillnad på 
traditionsbärare och brukare. Vidare anser hon att forskningen måste klargöra 
skillnaden mellan mindfulness och buddhistisk insiktsmeditation och metodernas 
neurobiologiska effekter för att kunna ordinera rätt behandling. Slutligen menar 
Plank att det råder brist på mindfulnessforskning av forskare med kunskap inom 
religionshistoria och psykologi.  

 

1.5.5. Sammanfattning av forskning  
Det som synliggörs i forskningsgenomgången är att flertalet studier kring 
mindfulness och religiös coping är av kvantitativ karaktär. Ofta används olika 
enkäter och mätskalor istället för intervjuer. Det finns en lucka internationellt på 
området för studier av kvalitativ karaktär. Precis som Nilsson (2014) och Plank 
(2011) beskriver är merparten av studierna inriktade på mindfulness fysiska och 
psykiska inverkan och de studier som fokuserar på den existentiella dimensionen 
är sällsynta. Således passar min studie in i ett sammanhang som behöver tillägg av 
en existentiell dimension då jag analyserar mindfulness ur ett religions-
psykologiskt perspektiv. Artiklarna från Svenska Dagbladet och Läkartidningen 
lyfter fram den svenska kontexten i minfulnessammanhang även om de inte är av 
forskningskaraktär. De tydliggör att det behövs fler studier på mindfulness och 
hälsa i svensk kontext. Svagheter i de studier som presenteras i forsknings-
översikten är deras brist på kvalitativa inslag som kan förklara hur faktorer såsom 
sökande efter signifikans i livet kan relateras till hälsa och deras samband med 
meditation såsom mindfulness. Även här görs ett försök att bidra till fältet genom 
att studera personliga berättelser om mindfulnessupplevelser.  

1.6. Material 
En sökning på stora bokhandlar online såsom AdLibris och Bokus ger 15 465 
respektive 26 253 träffar på sökordet mindfulness. Det finns alltså många utgivna 
böcker inom ämnet. De flesta av dessa är instruktionsböcker som beskriver hur 
mindfulnessträning går till. Att hitta textmaterial som istället fokuserar på 
enskilda individers upplevelser av mindfulness är svårare. Efter sökningar på 
olika bibliotek, i bokhandlar samt bland bloggar, hemsidor och veckotidningar 
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hittades de tre personliga mindfulnessberättelserna som används i denna studie. 
Allt material som används är publicerat med författarnas tillåtelse. 

Den första berättelsen är hämtad från ett litterärt verk skrivet på engelska av 
Philippe Izmailov, How I overcame my trauma and PTSD (2013). Verket är 143 
sidor långt och blandar Izmailovs egna upplevelser av mindfulness med hans 
livsberättelse och den variant av mindfulnessbehandling han själv uppfunnit för 
att hantera sina barndomstrauman. Izmailov går steg för steg igenom sin metod 
Mindfulness-Based Trauma Treatment, MBTT, och delger sedan sin egen loggbok 
från självbehandlingen. Därefter beskriver han sin egen förändring samtidigt som 
det länkas till metoden. Boken avslutas med hänvisningar till den mjukvara för 
MBTT som Izmailov utvecklat samt tips på hur man sätter igång. Izmailov är 
uppvuxen i Ryssland men bor idag i Nederländerna. Allt utom metod-
beskrivningen används som material i studien. 

I den andra berättelsen av Vidyamala Burch, Mindfulness – En väg att hantera 
smärta (2008), beskriver författaren hur hon använder mindfulness för att lära sig 
leva med kronisk smärta. Burch är född på Nya Zealand och bor idag i 
Storbritannien där hon driver organisationen Breathworks som erbjuder 
mindfulnessmetoder till alla som upplever lidande i någon form. Verket är ca 250 
sidor långt och översatt till svenska. Burch skildrar först sin egen livsberättelse 
och sjukdomsförlopp. Därefter berättar hon om mindfulness och går igenom den 
femstegsmodell som hon använt sig av. Hon går också igenom själva metoden och 
de övningar som ingår i verket. Bifogat återfinns övningsscheman och praktisk 
information om hur man börjar med mindfulness. Mindfulnessövningar och 
övningsscheman används inte, i övrigt studeras hela verket. 

Den tredje berättelsen är hämtad från en av de största hemsidorna och 
bloggarna i Sverige om mindfulness, Vipassana livscoach och mindfulness. Detta 
företag drivs av Jonas Ask som är mindfulnessinstruktör, livscoach, författare och 
lärare. Blogginlägget som studeras heter Därför tränar jag mindfulness (2013-05-
20) och är ca 3 sidor långt. Ask beskriver i detta inlägg hur han tidigare varit 
mycket stressad och nära att gå in i väggen och hur mindfulness blev hans 
räddning. Han går igenom hur han använder metoden och därefter stolpar han upp 
de effekter behandlingen har haft på honom. I slutet skriver han att mindfulness är 
något för alla och länkar till kurser och pröva på tillfällen samt lämnar ut sina 
kontaktuppgifter.  
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Religionspsykologisk copingteori 
Den teori som ligger till grund för denna studie är religionspsykologisk 
copingteori. Kenneth Pargament var den som först formulerade den 
religionspsykologiska copingteorin och är en av dem som har skrivit mest om 
den. Det primära teoretiska källmaterialet är således Kenneth I. Pargaments The 
psychology of religion and coping – Theory, research, practice (1997). Coping är 
de processer som används för att hantera stressfulla livssituationer och definieras 
av Pargament som ”a search for significance in times of stress” (Pargament 1997, 
s. 90). Religiös coping är när en individ använder sin religiositet i alla dess 
tänkbara former för att hantera stressfaktorer i livet. Vad som är signifikant för 
olika individer är enligt Pargament en fenomenologisk konstruktion som 
inkluderar trossatser och känslor som associeras till individens betydelse och 
värde. Vad som menas med religiös coping är avhängigt definitionen av religiös 
och religion. Den religionsdefinition som Pargament använder är både 
substantiell och funktionell. Pargament menar att ”religion is found at the 
junction of two large spheres: the sacred and significance.” (Ibid, s. 32). Heligt 
kommer från den substantiella delen av religion och sökandet efter signifikans 
kommer från den funktionella delen av religion (Ibid, s. 29f). 

Vidare definieras religiös coping enligt Pargament som ”a search for 
significance in ways related to the sacred” (Pargament 1997, s. 32). Pargaments 
förklaring av heligt i detta sammanhang är när individen använder antingen Gud, 
församling eller Bibeln i sitt sökande efter signifikans. Både signifikans och det 
heliga måste finnas med för att copingen ska anses vara religiös i enlighet med 
Pargaments sätt att se på religion (Ibid, s. 32). Dessutom påstår Pargament att 
religiös coping ofta finns i högre utsträckning bland de som är religiöst aktiva och 
bland samhällsgrupper som strukturellt är mer utsatta, exempelvis fattiga, äldre 
och kvinnor. Hotfulla situationer och sociala kontexter hos vissa församlingar 
eller kulturer kan också göra religiös coping vanligare (Ibid, s. 143). 

Alla människor går igenom kritiska upplevelser i livet (Pargament, 2007, s. 
90). Det kan handla om familjebråk, ekonomi, födelse, sjukdom och död likväl 
som större sociala problem såsom fattigdom, rasism, eller krig. Det är hanteringen 
av dessa kritiska livshändelser som utgör coping och i denna process kan religion 
vara intimt närvarande. Att lidande och religion ofta är nära ses även i några av de 
största världsreligionerna. I buddhismen är allt lidande (Dukkha), i judendomen 
lider det utvalda folket av bl.a. slaveri och förtryck och i kristendomen tar Jesus 
på sig all världens synd och lidande genom sin korsfästelse (Ibid, s. 2–3). Coping 
är en process som pågår över tid. Processen är också bunden till en större 
kulturell kontext (Ibid, s. 90). Det finns inget optimalt sätt att copa i olika 
situationer, god coping är istället individ- och situationsbaserat. Pargament (Ibid, 
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s. 91, författarens översättning) förklarar copingteori med hjälp av åtta stycken 
antaganden: 
 

Antagande 1: Människor söker efter signifikans  
Antagande 2: Händelser konstrueras av människor genom dess mening 
Antagande 3: Människor tar med sig sitt orienteringssystem in i copingprocessen 
Antagande 4: Människor översätter orienteringssystemet till specifika copingmetoder 
Antagande 5: Människor söker signifikans i coping genom de två mekanismerna bevarande 
och transformerande. 
Antagande 6: Människor använder coping på sätt som tilltalar dem 
Antagande 7: Coping är innesluten i kulturen 
Antagande 8: Nycklarna till god coping finns i processens utfall  

 
Att undersöka alla dessa antaganden skulle bli alltför omfattande för denna studie. 
Därför används fortsättningsvis endast antagande ett, fem och åtta. Urvalet av 
Pargaments antaganden grundar sig dels på den funktionella religionsförståelsen 
som tydligast relaterar till begreppet signifikans och dels på att materialet utgörs 
av publicerade berättelser utan möjlighet till följdfrågor till skillnad från 
exempelvis intervjumaterial. Mindfulnessberättelserna i denna studie är inte heller 
memoarer eller dagböcker som beskriver ingående och i detalj utan har snarare 
som syfte att anknyta till läsare, skapa igenkänning och förståelse. Baserat på 
materialets utformning och en funktionell religionsförståelse, anses antagande ett 
och fem lämpa sig bäst för vidare undersökningar.  

Pargament (1997) anser att det i sökandet efter signifikans (antagande ett) 
inkluderas objekt, som människan finner av betydelse för sitt sökande och vilka 
hon bryr sig om och lockas av. De objekt som används för att nå signifikans kan 
vara materiella, fysiska, psykiska eller andliga. Exempel kan vara pengar, mat, 
hälsa, utseende, bekvämlighet, intimitet, social rättvisa eller närhet till Gud 
(Pargament, 1997, s. 92). Det är dock viktigt att poängtera att allt sökande efter 
signifikans inte nödvändigtvis är bra för individen. Människor kan lägga 
signifikans i till exempel droger eller söka efter en relation där de kan kontrollera 
den andre. Hot mot signifikans är vad som inom coping teori kallas för stressor. 
Om det är en avgörande signifikans som påverkas är stressen större än om det är 
en mindre betydande signifikans. Det som gör en livshändelse till en stressor är 
inte enbart händelsen i sig själv utan är beroende av de bedömningar av resurser 
och bördor som personen tar med sig i copingprocessen (Ibid, s. 99). 

Enligt antagande fem styr två funktionella mekanismer copingprocessen: 
bevarande av och transformerande av signifikansen. När en människas signifikans 
rubbas av olika skäl är ofta den första reaktionen att hålla fast vid den. Ett 
exempel är förnekandeprocesser där människor vill hålla fast vid deras bild av 
verkligheten trots att den förändras. Exempelvis kanske smärta i bröstet avfärdas 
eftersom tanken på hjärtinfarkt och död är alltför skrämmande (Pargament, 1997, 
s. 108–109). Livets vägar är outgrundliga och ibland drabbas människor av 
sjukdomar eller olyckor som raserar det som tidigare varit signifikant för dem. 
Även om transformering av signifikans kan vara smärtfyllt finns ibland inget 
alternativ. En person som värderat familj, hälsa och vänner och sett sig själv som 
energisk och positiv kan efter en bilolycka, där övriga familjemedlemmar dog och 
personen i fråga blev skadad, tvingas omvärdera signifikansen för att kunna leva 
vidare. Detta då det tidigare sättet helt enkelt inte längre existerar. Både 
bevarande och transformerande av signifikans blir tydligare genom att beskriva 
means, medel, och ends, mål. Medel är den väg en individ tar för att nå sitt mål. 
Coping handlar således om bevarande eller transformerande av medel och mål. 



 15 

Pargament (Ibid, s. 110, författarens översättning) beskriver fyra övergripande 
copingmetoder.   

 
1. Preservation, Bibehållande   fasthållande vid både medel och mål  
2. Reconstruction, Rekonstruerande  samma mål men nya medel 
3. Re-valuation, Omvärderande  samma medel men en förändring av mål 
4. Re-creation, Omskapande   både mål och medel förändras  

 
Pargament själv förklarar dessa metoder som att bevarande former av coping är ett 
sätt att skydda signifikansen och transformerande är ett sätt att försöka förändra 
signifikans (Pargament, 1997, s. 108–109). Bevarande är ofta, enligt Pargamanet, 
den första tendensen i coping processen. Människan väljer ofta det familjära 
framför det okända trots att bevarande i vissa situationer kan vara skadligt, till 
exempel för en person som lever i en destruktiv relation. Transformerande av 
signifikans är således mer ovanligt.  

Antagande åtta handlar om att god coping ligger i processens slutresultat. Att 
utvärdera coping är grannlaga och Pargament beskriver två sätt, ”the outcome 
approach and the process approach” (Pargament, 1997, s. 119). Process och 
resultat är inte alltid överensstämmande. Goda ansatser ger inte alltid goda resultat 
och bristande copingmetoder resulterar inte nödvändigtvis i negativ coping. 
Därför måste både process och resultat inkluderas i en utvärdering av coping. 
Dessa två delar är inte rivaler utan strålar istället ofta samman. Pargament menar 
dock att flertalet studier visar att funktionella copingstrategier i högre grad 
resulterar i god coping (Ibid, s. 124ff.).  

I ”A decade of research on the psychology of religion and coping: Things we 
assumed and lessons we learned” Psyke og Logos (2007) redogör Pargament och 
Raiya för hur forskning sedan 1997 då The psychology of religion and coping – 
Theory, research, practice kom ut, har påverkat religionspsykologisk copingteori. 
Det är tydligt att religiös coping tar olika form hos olika religiösa grupper och 
kulturer. Pargament och Raiya har genom faktoranalys funnit olika faktorer inom 
olika religioner. Till exempel finns det inom kristendomen två faktorer, positiv 
och negativ religiös coping. Inom judendomen finns tre faktorer, positiv och 
negativ religiös coping och därtill en tredje som talar till betydelsen av judisk 
kollektiv och etiska delaktighet i hanterandet av svårigheter (Pargament & Raiya, 
2007, s. 755). Pargament och Raiya kommer också fram till att det är troligt att 
religiös coping fungerar bäst för de som redan är mer religiösa.  

Författarna konkluderar att religion måste ses som ett komplext fenomen som 
påverkas av olika kulturella sammanhang. De menar även att fokus i forskning 
bör ligga på icke västliga religiösa traditioner (Pargament & Raiya, 2007, s. 760). 
Fortsättningsvis anser de även att spiritualitet borde få mer fokus då tidigare 
forskning fokuserat på psykiska och fysiska resultat. Exempel är spirituell 
mognad, hängivelse, spirituell säkerhet osv. De anser också att tidigare forskning 
koncentrerats kring bibehållandet av religion och åsidosatt det transformativa i 
religionen som kraft för livsförändringar.  

Ytterligare en aspekt handlar om åldern på grupper som har undersökts vilken 
till övervägande del är vuxna. Pargament och Raiya anser att det vore intressant 
att se om religiös coping förändras under olika livsfaser. Fungerar vissa former av 
religiös coping bättre för vissa åldersgrupper, exempelvis äldre? En intressant 
fråga är huruvida religion är unikt eller kan förklaras med hjälp av psykiska 
processer? Exempelvis ansåg Freud att religion var illusioner för att avhjälpa 
ångest och uppfylla barnsliga önskningar. I forskarvärlden är lägret delat. 
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Empiriska undersökningar visar dock att religion inte kan reduceras till 
grundläggande psykologiska processer. Religion står på egna ben och är en 
betydelsefull dimension av livet som inte kan bortförklaras. Religion interagerar 
med övriga grundläggande mänskliga processer och mer forskning för att utreda 
relationen mellan religion och hälsa behövs (Pargament & Raiya, 2007, s. 757–
758). 

2.2. Arbetsmodell 
De religionspsykologiska copingbegrepp som används i studien är signifikans 
samt bevarande av och transformerande av signifikansen. Teorin appliceras på 
materialet enligt modellen som illustreras nedan i figur 1. Arbetsmodellen utgörs 
av en växelverkan mellan de mindfulnessberättelser som studeras och deras 
relation till de tre begreppen signifikans, bevarande och transformerande från 
religionspsykologisk copingteori utifrån Pargament. Detta illustreras med pilar 
som pekar i två riktningar. Under den teoretiska kategorin signifikans finns 
underkategorin objekt vilket visas i arbetsmodellen. De teoretiska begreppen 
bevarande och transformerade illustreras genom den religionspsykologiska 
fyrfältsmodellen. Denna modell beskriver de fyra övergripande copingmetoderna, 
som diskuteras i teorikapitlet, i bild. Fyrfältsmodellen visar vad de fyra 
copingmetoderna bibehållande, rekonstruerande, omvärderande och omskapande 
innebär i form av bevarande eller transformerande av både medel och mål.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Figur 2:1 Teoretisk arbetsmodell 
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Kapitel 3 Metod 

I följande avsnitt presenteras den metod som används för att analysera de tre 
böckerna och besvara uppsatsens frågeställningar. Metoden i denna kvalitativa 
studie består dels av narrativ analys och dels av hermeneutisk tolkning av 
materialet. Dessa metoder tillsammans med uppsatsens teoretiska ramverk 
bestående av religionspsykologisk copingteori kombineras för att analysera 
materialet. Ansatsen är induktiv i den första fasen av analysen som syftar till att 
identifiera innehållet i berättelserna. I den andra analysfasen, då materialet 
analyseras utifrån teorier om religiös coping, är ansatsen deduktiv. I detta kapitel 
redogör jag för de olika analysmetoderna och presenterar deras tillvägagångssätt i 
två analysscheman. Texterna utsätts inte för någon bearbetning utan analyseras i 
befintligt skick.  

3.1. Narrativ analys 
För att kunna undersöka om de upplevelser av mindfulness som ingår i denna 
studie är jämförbara med religiös coping behövs det först göras en kvalitativ 
innehållsanalys av materialet. Olika typer av innehållsanalys passar olika texter. 
Traditionsspecifika textanalysmetoder såsom argumentationsanalys och diskurs-
analys lämpar sig inte för att besvara vilken betydelse för individers psykiska 
hälsa som mindfulness kan ha. Inte heller innehållsliga idéanalyser av 
argumentativa texter passar då studiens material är retrospektivt och har 
producerats i andra syften än forskning. Alan Bryman beskriver i 
Samhällsvetenskapliga metoder (2011) hur kvalitativa studier genomförs. Han 
menar att vid analys av material såsom livsberättelser används ofta en form av 
innehållsanalys som kallas narrativ analys. Råmaterialet för narrativa analyser är 
texter där det framgår hur människor organiserar och formar kopplingar mellan 
olika skeenden i livet och den betydelse de ger dessa kopplingar. Följaktligen 
väljs denna metod då den bäst tros kunna besvara studiens frågeställningar utifrån 
materialet.  

Narrativ analys har fyra olika modeller, tematisk, strukturell, interaktiv och 
performativ analys. Den som passar för denna studies frågeställning är den 
tematiska analysen där tyngd läggs på vad som sägs och inte hur det sägs 
(Bryman, 2011, s. 527). Tematisk analys innebär att texten genomläses flera 
gånger och att teman och subteman tas ut. Forskaren rekommenderas att ha 
ögonen öppna för repetitioner, lokala kategorier, metaforer och analogier, 
övergångar, likheter och skillnader, språkliga kopplingar, saknade data samt 
teorirelaterat material (Ibid, s. 528–530). Även Repstad poängterar att tematisk 
indelning av materialet är ett första steg i analysen (Repstad 2007, s. 142). Kritik 
mot narrativ analys rör sig om att forskaren kan behandla materialet på ett 
okritiskt sätt. Individer kan ha vitt skilda anledningar till sina narrativer och 
medvetet vilja framställa sig själva ur ett visst perspektiv (Bryman, 2011, s. 533). 
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Detta är även möjligt i mitt material varvid en medvetenhet kring författarnas 
syften med sina berättelser är en viktig följeslagare i analysen. 

Den narrativa analysen är en närläsning av materialet som ämnar identifiera 
innehållet och möjliggöra jämförelse med teorin. För att ta ut teman och subteman 
utgår jag från de analysfrågor som hör till den första forskningsfrågan och som 
visas nedan.  
 
Forskningsfråga:  Vilken betydelse för individers psykiska hälsa har 

mindfulness utifrån religionspsykologisk coping-teori?  
 
Analysfrågor:       – Vilka upplevelser av mindfulness presenteras? 

– Vilka teman framträder? 
– Vilka subteman finns? 
– Vilka är de centrala händelserna? 

3.2. Analysschema del 1 
Detta analysschema visar tillvägagångssättet i den narrativa analysen. 
Berättelserna läses först i sin helhet med induktiv ansats (Alvesson & Sköldberg, 
2008, s. 54). Med hjälp av den narrativa analysen och analysfrågorna tas centrala 
teman, händelser och subteman ut som tydliggör texternas innehåll. Därefter 
relateras detta till berättelsen i sin helhet dvs. hur händelser och teman hänger 
samman. Sista steget är att relatera textinnehållet till mindfulness, vilket innebär 
att svara på analysfrågan vilka upplevelser av mindfulness som presenteras samt 
hur dessa hänger samman med händelser och teman. Alla tre berättelser följer 
samma analysschema.  
 
 
 
 

Hur relateras textens 
centrala teman och händelser 

till varandra? 

Hur relateras textens centrala 
teman och händelser till 

mindfulness? 

Centrala teman 
 

Centrala händelser 
 

Närläsning av texterna med 
narrativ analys 

 

Subteman 
 

Figur 3:1 Tillvägagångssätt narrativ analys 
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3.3. Hermeneutisk tolkning  
Alvesson och Sköldberg beskriver i Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi 
och kvalitativ metod (2008) hermeneutiken vars huvudtema är att en del endast 
kan förstås genom helheten och vice versa. Det är denna växelverkan som kallas 
för den hermeneutiska cirkeln. Hermeneutisk tolkning är ett förståelseinriktat 
förhållningssätt som avser att tolka texter på djupet och även inkludera budskap 
som inte uttrycks explicit (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 191 ff.). Hermeneutik 
kan också förstås som ett filosofiskt förhållningssätt som menar att allt i tillvaron 
behöver tolkas och att materialet och dess läsare skapar förståelse tillsammans. 
Läsaren närmar sig alltid texten utifrån en bestämd ”förståelsehorisont” vilket 
utgörs av de uppfattningar och begrepp hen har vid en given tidpunkt. Tolkaren 
bör dock argumentera för sin tolkning eftersom vilken förståelse som helst inte är 
möjlig (Ibid, s. 198).  
 Det finns två huvudorienteringar inom hermeneutik, objektiverande och aletisk 
hermeneutik. I den objektiverande hermeneutiken liknas processen vid en spiral 
där forskaren ständigt alternerar mellan del och helhet i syfte att nå en djupare 
förståelse. Till helheten räknas både författaren och hens samhälleliga kontext. 
Inom den objektiverande orienteringen särskiljs också ett forskande subjekt från 
ett utforskat objekt och forskningen antas ha en objektivitet, åtminstone i relativa 
termer (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 198). Inom den aletiska hermeneutiken 
utgör istället förförståelse och förståelse den hermeneutiska cirkeln. Förståelse är 
enligt de aletiska hermenutikerna ett grundläggande existenssätt för varje 
människa för att orientera sig i tillvaron och inte något som man uppnår efter 
vetenskaplig ansträngning. Det är således den egna förförståelsen man måste börja 
med att utforska. Polariteten mellan objekt och subjekt inom denna orientering 
upplöses och kännetecknas istället av en avslöjandekultur. Aletisk hermeneutik 
handlar om att avslöja det som är fördolt (Ibid, s. 199–200).  
 Som tolkningstradition kännetecknas hermeneutik av fyra aspekter: tolknings-
mönster, text, dialog och subtolkningar (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 204–
213). Tolkningsmönster refererar till den sammanhängande helheten av 
deltolkningar och bör vara både internt och externt konsistent. Mönstret utformas i 
dialog med texten och utgår från tolkarens förföreställningar. I aspekten text 
betonas att tolkningens föremål är just en text och inte fakta eller data. Texten kan 
både vara bokstavlig och bildlig och blir till fakta genom en tolkningsprocess. Det 
är viktigt att ta hänsyn till författarens kontext. Rekontextualisering av en text kan 
i vissa fall leda till originalitet inom forskning. Inom hermeneutiken anses läsaren 
vara i dialog med texten eftersom tillvägagångssättet är att ställa frågor till den. 
Dessa frågor har sitt ursprung i läsarens förförståelse. Frågor om helheten 
alterneras med frågor om delarna. Frågorna förändras också under processen allt 
eftersom tolkningen ger forskaren ny förförståelse. På så sätt synliggörs 
växelverkan mellan förståelse och förförståelse.  
 Det är också viktigt att diskutera argument och motargument under processen 
för att nå fram till det rimligaste resultatet. Deltolkningar är de tolkningar som 
formuleras under processens gång. Forskaren arbetar med vissa bakgrunds-
föreställningar för att kunna avgöra vilka deltolkningar som kommer så nära den 
ursprungliga textens innehåll som möjligt utifrån den information som finns. 
Deltolkningarna påverkar helheten och helheten påverkar i sin tur deltolkningarna. 
På detta sätt hänger deltolkningarna ihop med tolkningsmönstret och de frågor 
som ställts till texten som tillsammans med helheten bildar den hermeneutiska 
spiralen (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 204–213). Dessa fyra hermeneutiska 
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aspekter utgår jag ifrån vid analys av mina texter. Från den aletiska 
hermeneutiken hämtar jag att läsarens sammanhang måste uppmärksammas då en 
individ alltid är präglad av sitt meningsfält och har en förförståelse. Utifrån detta 
förhållningssätt tolkar jag hur texterna beskriver mindfulness.  
 Det hermeneutiska förhållningssättet kommer in i den andra delen av analysen 
som ämnar jämföra resultaten från den narrativa analysen med religions-
psykologisk copingteori i syfte att kunna svara primärt på den andra 
forskningsfrågan men också på den första. De analysfrågor som är kopplade till 
den andra forskningsfrågan och som används i denna analysfas ses nedan.  
 
Forskningsfråga:  Kan mindfulness förstås som en form av coping som 

inkluderar religiositet? 
 
Analysfrågor:    –   Påverkar mindfulnessträning signifikansen? 

– Framträder bevarande eller transformerande av 
     signifikansen? 
–   Hur skapar mindfulnessutövarna i denna  

undersökning signifikans utifrån religionspsykologisk   
copingteori? 

–   Används vägar eller mål som relaterar till det heliga? 
 
För att kunna jämföra materialets innehåll med religionspsykologisk copingteori 
delas fynden från den narrativa analysen upp i kategorier och underkategorier. 
Dessa kategorier är skapade utifrån de delar av teorin som ligger till grund för 
studiens frågeställning. Uppdelningen sker genom en manuell sorteringsprocess 
och kategorierna är signifikans, bevarande och transformerande av signifikans. 
Underkategorierna till signifikans är olika typer av objekt: materiella, fysiska, 
psykiska och andliga. Underkategorierna till bevarande och transformerande av 
signifikans är de fyra copingmetoderna bibehållande, rekonstruerande, 
omvärderande och omskapande. Dessa visas, i likhet med den teoretiska 
arbetsmodellen, i en fyrfältsmodell. Den hermeneutiska arbetsprocessen 
åskådliggörs i del två av analysschemat. 
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3.4. Analysschema del 2 
Detta analysschema visar hur religionspsykologisk copingteori appliceras på den 
narrativa analysen med deduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 54). 
Teorin läggs på det identifierade innehållet med hjälp av kategorierna signifikans, 
bevarande och transformerande. Den narrativa analysen visas i analysschemat 
som kategorin mindfulnessupplevelser med underrubrikerna teman, händelser och 
subteman i likhet med analysschema del 1. Den hermeneutiska analysen sker 
genom att sortera mindfulnessupplevelserna efter de teoretiska kategorierna i syfte 
att undersöka om materialet uppvisar huruvida mindfulness har betydelse för 
individernas psykiska hälsa utifrån religionspsykologisk copingteori och om 
mindfulness kan förstås som en form av coping som inkluderar religiositet. I 
sorteringsprocessen sker arbetet efter de fyra hermeneutiska aspekterna 
tolkningsmönster, text, dialog och subtolkningar. För varje sortering som görs 
kopplas deltolkningen till helheten. Argument för tolkningen ges och det förs en 
ständig dialog med texterna genom frågor, exempelvis: Vilka teman och subteman 
utgör signifikans för dessa individer? Hur sker detta? Vilka upplevelser ligger till 
grund för individernas skapande av signifikans? På detta sätt besvaras 
analysfrågorna med hjälp av hermeneutisk analys. Det är även av betydelse att i 
denna analysfas vara medveten om sin egen förförståelse och sina förväntningar 
på studien vilket framförallt kommer fram i argumenten för en deltolkning. Min 
förförståelse diskuteras närmre under rubriken 3.6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Bevarande av mål Transformerande av mål 
 

Bevarande av 
medel 

Bibehållande Omvärderande 
 

Transformerande 
av medel 

Rekonstruerande Omskapande 
 

Objekt 

Religionspsykologisk 
copingteori 

Signifikans 

Mindfulnessupplevelser 

Teman Händelser Subteman 

Figur 3:2 Tillvägagångssätt hermeneutisk metod 
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3.5. Validitet 
Studiens validitet handlar om ifall den faktiskt undersöker det den säger sig 
undersöka och om vad den nya kunskapen är giltig om samt under vilka 
förutsättningar. Malterud (2014) skriver i Kvalitativa metoder i medicinsk 
forskning att validitet kan delas upp i intern validitet och extern validitet. Med 
intern validitet menas huruvida metoden ger en tillräckligt täckande bild av det 
som undersöks. Extern validitet har att göra med studiens överförbarhet med 
vilket menas om studiens fynd är giltiga i andra kontexter än de som kartlagts 
(Malterud, 2014, s. 27–28).  

Validitet kan delas upp i validitetskriterierna relevans, konsensus, 
korrespondens, kommunikativ och pragmatisk. Relevans har att göra med om 
metodvalet utgör en relevant kunskapsväg. För att resultaten ska bli relevanta 
måste metoden vara relevant för problemställningen. I avsikt att nå kunskap om 
mindfulness påverkan på individers psykiska hälsa är narrativ analys av deras 
egna berättelser en funktionell metod. Kunskapen utgår från individernas egna ord 
och tolkningen fokuserar på teman som kan beskriva mindfulness funktion. Detta 
torde generera relevanta resultat. Konsensus handlar om att studien bör ställas mot 
rådande konsensus om begrepp och resultat (Malterud, 2014, s. 217–225). Ett 
problem i denna studie är att det inte råder konsensus om religionsdefinitionen 
och därför kan inte heller konsensus om resultaten råda då de är beroende av 
definitionen av religion. Detta validitetskriterium är således inte det viktigaste i 
denna undersökning.  

Korrespondens utgörs av en bred kulturell enighet om standard. Inom 
forskningsfältet för mindfulness, religiös coping och religion finns ingen standard 
att jämföra resultaten med då ingen har gjort något liknande tidigare och eftersom 
det inte heller finns mätvärden att ställa de kvalitativa resultaten emot. Även detta 
kriterium får stå tillbaka i denna undersökning. Kommunikativ validitet har att 
göra med om reflexibilitet, konsistens och intersubjektivitet kan kommuniceras till 
studiens läsare och om det finns transparens för forskningsprocessen i 
genomförandet. Om uppsatsen enbart förstås av författaren är validiteten 
begränsad (Malterud, 2014, s. 217–225). Detta validitetskriterium tas i beaktning 
genom att låta vänner och studiekamrater läsa igenom studien och korrigera den 
för att kommunikationen av tillvägagångssättet ska bli lättbegriplig. Fokus ligger 
på att vara tydlig i alla delar av processen för att säkra god kommunikation till 
läsaren.  

Pragmatisk validitet avser kunskapens tillämpbarhet vilket innebär om den kan 
tas i bruk utöver sitt eget sammanhang (Malterud, 2014, s. 217–225). Pragmatism 
i denna studie rör sig främst om en allmän och generell förståelse av 
religionsbegreppet. Förhoppningsvis kan studien bidra till att vidga religions-
begreppet och synen på religion både i det svenska samhället men också inom 
religionsämnet i den svenska mångkulturella skolan. Mindfulness har enligt 
forskningen tydliga hälsoeffekter vilket också visas i den forskning som 
presenteras. Genom att visa samband mellan mindfulness och religion påvisas 
även religionens hälsoeffekter vilket skulle kunna användas både inom vården, 
skolan, forskningen och i religiösa sammanhang. Att vidga religionsbegreppet 
skulle också kunna vara ett steg i minskade fördomar i det svenska samhället, 
integration och en god samhällsanda. Det är svårt att uppskatta studiens 
repeterbarhet, dvs. hur mycket den jag är och min förförståelse påverkar 
resultaten. Skulle en ateistisk och en religiös lärarstudent få samma resultat? 
Skulle en läkar- eller psykologstudent nå samma kunskap? Det är viktigt att 
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reflektera över detta. Samtidigt gör själva medvetenheten att de metoder som 
används och den tolkning som görs minimerar risken för bristande repeterbarhet.  

3.6. Reflexivitet 
Malterud menar att ”reflexivitet kring den egna positionen är avgörande för bra 
vetenskaplig kvalitet” (Malterud, 2014, s. 110). Således är det viktigt i 
forskningen att vara medveten om vem man är som forskare och vad man bär med 
sig eftersom det påverkar forskarens tolkning och slutsatser. Min 
forskningsrelation till det jag studerar präglas av min förförståelse och mina egna 
erfarenheter. Det är dock viktigt att vara medveten om att jag efter egna 
erfarenheter av mindfulness är positivt inställt till denna träning. Min förförståelse 
påverkar min tolkning och det är viktigt att uppmärksamma det. Jag har också en 
bred förståelse av religionsbegreppet och är av egna religionserfarenheter positivt 
inställd även till religion och den inverkan den på olika sätt kan ha på individers 
liv. Som blivande religionslärare har jag en ambition att bredda mina elevers 
förståelse av religion, dess betydelse och funktion för människor. Därför skulle 
det vara intressant med ett resultat som visar religionens hälsofrämjande effekter. 
Jag strävar efter noggrannhet och objektivitet i min analys men den kvalitativa 
forskningens utgångspunkt är att forskaren sållar efter sina intressen och 
världsbild. Informationen filtreras utifrån forskarens perspektiv, sympatier och 
etiska grunder. Således kan denna strävan ses som omöjlig, dock är det viktigt att 
bära med sig kännedom om forskarens limiterade objektivitet i analysen. Är 
forskaren medveten om forskningens begränsningar och sin egen världsbild kan 
kunskapen trots bristande objektivitet vara giltig (Repstad, 2007, s. 131–132). 

De böcker, bloggar och intervjuer jag har valt är alla hämtade från internet där 
de publicerats på sidor som är positivt inställda till mindfulness. Både Jonas Ask 
och Vidyamala Burch erbjuder kurser i mindfulness och säljer böcker. Philippe 
Izmailovs skönlitterära bok innehåller även den en metod och måste antas vara 
skriven i syfte att säljas. Det finns alltså en risk att mitt material är präglat av 
kommersialism då de alla är hämtade från en kontext som genomsyras av 
marknadsföring och företagsamhet. Materialet skulle således kunna vara mer 
positivt inställt till mindfulness och visa en selektiv bild av träningen. Samtidigt är 
erfarenheterna som studeras högst personliga och även i marknadsföringssyfte 
vinner källorna troligen på ärlighet. 
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

I detta kapitel redovisas resultatet av den narrativa analysen och den 
hermeneutiska tolkningen av materialet med religionspsykologisk copingteori. 
Under rubriken resultat presenteras de tre berättelserna var för sig och under 
rubriken analys appliceras teorin på materialet, en berättelse i taget.  

4.1. Resultat 
Resultaten från närläsningen av de två böckerna och blogginlägget presenteras här 
i komprimerad form med inslag av citat från respektive material för att tydliggöra 
mindfulnessberättelsernas innehåll. Stoffskillnaden står i direkt relation till de tre 
materialens omfång. Izmailovs verk är ca 143 sidor, Burchs bok är längst med ca 
250 sidor och Asks inlägg är kortast på ca 3 sidor. I syfte att svara på 
forskningsfrågan redovisas de delar i materialet som beskriver mindfulness 
betydelse för individernas hälsa och vilken effekt mindfulness har haft i deras liv 
med utgångspunkt i analysfrågorna i den första analysfasen vilka är: Vilka 
upplevelser av mindfulness presenteras? Vilka teman framträder? Vilka subteman 
finns? Vilka är de centrala händelserna? I slutet av varje berättelse ges en 
sammanfattning av de viktigaste temana och subtemana som tagits fram. Hela 
kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultaten från båda böckerna och 
blogginlägget.  

4.1.1. Philippe Izmailov 
Philippe Izmailov är född och uppvuxen i Ryssland och inleder sin bok med att 
beskriva sin livshistoria. Som barn känner han mycket stress, är otrygg och fruktar 
för sitt liv till följd av att hans ensamstående mor är hård mot honom och inte 
visar någon kärlek. Hon har aggressiva våldsutbrott upprepade gånger. Izmailov 
är också fysiskt svag och ligger inlagd på sjukhus flera gånger. Följande citat är 
mycket målande för hans barndomsupplevelser (Izmailov, 2013, s. 7–8). 
 

During the first twenty years of my life, nearly everyday was filled with a lot of stress, I felt 
unsafe and frequently I was overwhelmed by having fear for my life. I always kept the 
feelings of severe stress inside of me, because I was not allowed to complain, to get angry 
or to cry. I was forced to keep my emotions inside of me, otherwise I was being punished. 
Since I was ten years old, I began feeling depressed. I didn’t want to live anymore. All this 
can be related to the kind of upbringing my single mother treated me with. 

 
Izmailov förklarar att i Ryssland uttrycker män känslor genom antingen alkohol 
eller våld och svordomar. Inget av de sätten passar honom som person och därför 
har han hållit alla känslor inom sig (Izmailov, 2013, s. 15–16). Vidare beskriver 
Izmailov sin mamma som en sadist som är ute efter att skada honom både fysiskt 
och mentalt. Han känner sig hatad av sin mor och vid ett tillfälle kastar hon en 
kökskniv på honom som missar med endast någon centimeter. När han är nitton år 
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gammal försöker hans mor begå självmord och skyller allt på att Izmailov är en 
dålig son. När han är tjugotre år börjar kroppen säga ifrån efter att ständigt ha levt 
under stress och nu till råga på allt plågas av rädsla för moderns liv (Izmailov, 
2013, s. 7–9).  

Som 33-åring är Izmailov mycket olycklig. Han skriver själv: ”I always thought 
that the fulfillment of my dreams would make me happy. Why am I feeling so 
unhappy instead?” Under ett besök hos en psykolog inser han att han är 
traumatiserad av sin barndom. Trauma definierar han som händelser i livet som 
skapar hemska känslor, tankar och fysiska reaktioner. Izmailov beskriver också de 
effekter som hans trauman har: ”So it’s not only about anger and sadness, but also 
about tiredness, paralysis, heartbeat, sleeping problems, lack of energy and other 
physical functions.” (Izmailov, 2013, s. 17–18). Genom att bl.a. använda sig av 
Pavlovs experiment med hundar för att skapa reflexer förklarar Izmailov att 
trauman lagras som reflexer i människan. Dess starka känslomässiga och ofta 
även fysiska reaktion fungerar precis som en reflex. Han kallar sina egna 
reaktioner på trauman som lagrats för Philippe-reaktioner (Ibid, s. 19–20). Med 
Philippe-reaktioner menas således reflexmässiga reaktioner av känslomässig och 
fysisk karaktär som uppkommer vid tankar eller händelser som relaterar till 
Izmailovs barndomstrauman.  

För att hantera sina egna trauman och få bättre livskvalité har han uppfunnit en 
egen behandlingsform som är en blandning av mindfulness, neuvrolingvistisk 
programmering, buddhism och psykologi. Han kallar metoden för ”Mindfulness 
based Trauma Treatment”, MBTT (Izmailov, 2013, s. 21–22). Ett viktigt steg i 
MBTT är att föra loggbok. I Izmailovs loggbok beskriver han hur hans 
meditationer går till och hur han känner före och efter dem, både fysiskt och 
psykiskt. Ett exempel är att Izmailov innan meditationen mår mycket illa och 
beskriver att han har hemska känslor fast i solar plexus. Med hjälp av 
meditationen kan han bit för bit släppa dessa känslor. Han fokuserar på stället där 
han känner känslan till exempel i magen, en klump i halsen, tryck över bröstet. 
Han alternerar fokus på denna känsla med bilder från sitt förslutna. Han 
omfamnar sig själv i dessa barndomsbilder med kärlek. I slutet av meditationen är 
den fysiska smärtan och dess tillhörande känslor borta (Ibid, s. 66–68). Detta 
förstås genom kommentarer såsom: ”After my trauma-meditation about the 
complaint, I have not been bothered about fear and restlessness anymore!” (Ibid, 
s. 45). 

Efter ett halvårs behandling skriver Izmailov att han känner sorg och det 
handlar om hans mor. Han har senaste åren försökt att vara arg men ilskan 
blockerar kärleken. Efter MBTT behandlingen har hans ilska minskat och ersatts 
av kärlek och sorg. Han menar att dessa är känslor som går genom livet 
tillsammans. Vidare skriver han (Izmailov, 2013, s. 108):  

 
Just like the count of Mounte-Christo I succeeded in escaping the prison of my nasty 
emotions. I left behind many of my Philippe-reactions once and for all. I’m feeling a lot 
lighter as before. I’m feeling relieved. I lost the biggest part of my luggage. I’m sensing 
inner space and rest inside myself again. I’m feeling joy.  
 

Izmailov tillägger också att hans trevliga och goda känslor (min översättning) har 
återvänt och att han på nytt kan njuta av sin favoritmusik, något som var omöjligt 
under många år (Izmailov, 2013, s. 108). 

I kapitlet förlåta och släppa uppger han att det finns två slags plågoandar, 
främlingar och nära relationer. När exempelvis hans mamma skapat hemska 
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känslor blir de mer intensiva pga. deras nära relation. Det emotionella bandet i 
relationen försvårar hanterandet av trauman. Boken avslutas med att Izmailov 
frågar: Hur närvarande är du i din egen emotionella värld? Är du i kontakt med 
dig själv? Är du i kontakt med de känslor som gömmer sig bakom ditt agerande? 
(Izmailov, 2013, s. 135–136). Detta belyser det fokus på självkontakt och närvaro 
i känslor som metoden har. 

Sammanfattningsvis är de händelser som ligger till grund för Izmailovs behov 
av mindfulness hans traumatiska barndom samt negativa relation till modern som 
lett till dysfunktionella Philippe-reaktioner och bristfälliga strategier att hantera 
sin situation. De teman som framträder i Izmailovs mindfulnessberättelse är 
förändringar i psykisk hälsa samt relationen till modern. Subteman för de psykiska 
hälsoeffekterna är positiva känslor, förbättrade Philippe-reaktioner och inre 
trygghet. Subteman för relationen till modern är kärlek och förlåtelse.  

4.1.2. Vidyamala Burch 
Berättelsen börjar med att Vidyamala Burch motiverar varför hon skriver boken. 
Syftet är att hon har en önskan om att göra mindfulness tillgängligt för människor 
som lider av smärta, sjukdom eller stress (Burch, 2008, s. 18). Hennes 
mindfulnessberättelse tar sin utgångspunkt i att hon i London hittade en bok med 
titeln Who dies? efter att ha levt med smärta i 14 år på grund av en skada på 
ryggraden. ”Det som var så radikalt och övertygande var budskapet om att öppna 
sig för smärtan på ett välvilligt och accepterande sätt istället för att hela tiden 
försöka besegra och övervinna den.” (Ibid, s. 20). Därefter berättar Burch att 
mindfulness har blivit en räddare i nödens stund och gett henne radikalt förbättrad 
livskvalitet. Hon kan nu vara kreativ med mentala och känslomässiga tillstånd 
istället för reaktiv.  

Burch har grundat Breathworks, en ideell organisation som verkar för att sprida 
mindfulnessbaserade strategier till andra som lever med smärta, sjukdom och 
stress. Hon skriver: ”Genom mina egna erfarenheter har jag lärt mig betydelsen av 
att tillämpa mindfulness på hela mitt liv.” (Burch, 2008, s. 21). Nu vill hon hjälpa 
andra människor att ta sig tillbaka till ett liv som känns värt att leva. De tekniker 
hon marknadsför syftar till att minska mentalt och emotionellt lidande. 

Hennes egen sjukdomshistoria började med att hon skadade ryggraden som 14-
åring under en livräddningsövning när hon bröt en kota i ryggraden. Som 20- 
åring var hon med om en bilolycka och bröt ännu en kota på ryggraden. Smärta 
blev från den stunden en del av hennes liv för alltid. Före olyckan gjorde hon 
karriär som film- och ljudklippare och kunde ibland arbeta nätterna igenom. 
Eftersom Burch älskade sitt arbete intalade hon sig själv som handikappad att hon 
var lika frisk och aktiv som innan olyckan. Det tog dock inte lång tid innan 
kroppen gav upp helt och inte orkade mer. ”Min identitet hade varit nära knuten 
till mitt arbete, men nu kunde jag inte arbeta.” (Burch, 2008, s. 29). Olyckan 
orsakade, som citatet visar, stora livsförändringar för Burch. Burch berättar om en 
avgörande stund, ett slags uppvaknande eller stund av insyn och uppenbarelse, 
som inträffade under en längre sjukhusvistelse (Ibid, s. 29): 

 
Under de långa timmarna den natten kände jag mig fångad på gränsen till galenskap och det 
kändes som om två röster talade i mitt inre. […] Men ur kaoset dök det plötsligt upp något 
nytt. Jag kände en stark klarhet och en tredje röst sa: Du måste inte stå ut till imorgon bitti. 
Du måste bara klara av den stunden som är just nu.  
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Hon förstod ända in i märgen att livet bara kan levas ett ögonblick i taget. Burch 
insåg att mycket av hennes plåga härstammar från en rädsla inför framtiden, dvs. 
från framtida föreställningar om smärta. Det har dock tagit många år att integrera 
lärdomarna i hennes dagliga liv (Burch, 2008, s. 30). När detta uppvaknande 
skedde ansåg hon sig inte vara religiös.  

Burch har insett att det inte är den kroniska smärtan hon lever med som är 
själva problemet utan istället det motstånd hon gör mot lidandet. Sinnet säger jag 
vill inte att detta ska drabba mig vilket gör henne bedrövad och olycklig och 
smärtan blir mer plågsam. Burch insåg att även om kroppen är skadad är sinnet 
intakt vilket gör det möjligt att uppleva frid. Efter den avgörande händelsen på 
sjukhuset skriver Burch (Burch, 2008, s. 31):  

 
När jag lämnade sjukhuset visste jag att jag inte kunde återgå till mitt arbete inom filmen. 
På något sått måste jag finna nya mål och värderingar, och jag längtade efter att återuppleva 
den frid jag hade upplevt när jag slappnade av i nuet […] 
 

Efter vändpunkten sökte sig Burch till ett buddhistiskt center och började 
praktisera meditation och mindfulness regelbundet. Hennes kontakt med 
mindfulness uppstod från hennes intresse för buddhismen. Hon menar dock att 
mindfulness kan praktiseras oavsett religiös tro och bakgrund.   

Burchs beskrivning av smärta är indelad i två typer av lidande. Först kommer 
upplevelsen av smärta, de grundläggande obehagliga förnimmelserna. Detta kallar 
hon för primärt lidande. Efter det reagerar hon på smärtan med motvilja och 
motstånd för att därefter försöka komma bort från smärtan med distraktioner eller 
undvikande strategier. I försöket att undfly smärtan fastnar hon i ett plågat 
tillstånd. Detta kallar hon för sekundärt lidande (Burch, 2008, s. 46). Skillnaden 
mellan primärt och sekundärt lidande skildras i följande citat (Ibid, s. 31): 

 
Att leva med smärta har förändrat mig på djupet […] När jag gör motstånd mot smärtan och 
försöker stänga av den, stänger jag också av min upplevelse av det som är härligt och 
underbart, och när jag öppnar mig för smärtan öppnar jag också dörren till en mängd 
känslor såsom kärlek, ömhet och känslighet. 
 

Med hjälp av mindfulness kan hon bryta den automatiska kaskaden av reaktioner 
på smärtan och istället låta känslor uppstå och passera. Vi måste vara 
”uppmärksamma på våra upplevelser så som de verkligen är utan att försöka 
utestänga dem eller känna oss överväldigade.” (Burch, 2008, s. 50). Burch 
beskriver hur mindfulnessträning förbättrar medvetenheten och förändrar hur 
människor upplever det som händer i kroppen. ”Med mindfulness innefattar vår 
relation till våra impulser och reaktioner kärlek, omsorg, ömhet och intresse.” 
(Ibid, s. 60).  

Burch har genomgått tre faser, vardera på ca tio år, under de mer än trettio år 
som gått sedan olyckan. Fas ett är förnekande. Detta innebar att Burch försökte 
leva som vanligt och hon såg smärtan som sin fiende. Hon var rasande på sin 
kropp för dess svaghet. Fas två kallar hon för köpslående. I denna fas gick hon in i 
en vägg av utmattning och kunde inte längre ignorera kroppen. Det var här hon 
gav sig in på medvetandets väg, började meditera, yoga, samt ta hand om sin 
kropp. Drivkraften var dock att få svårigheterna att försvinna och periodvis slog 
smärtan till igen och det kändes som ett misslyckande. Fas tre är accepterande. 
Burch erkände att hon genom köpslående hade skadat sig själv genom att pressa 
kroppen. Hon försökte därefter att praktisera mindfulness i hennes dagliga 
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aktiviteter och inte enbart i långa meditationspass. ”När jag insåg att smärta var en 
naturlig del av livet kände jag en stor lättnad. Jag insåg att min brist på 
accepterande var mycket mer smärtsam än själva ryggsmärtorna.” (Burch, 2008, s. 
49). Motivationen i fas tre är att vara i hennes kropp så som den är och vara så 
levande och vaken i varje ögonblick som möjligt. ”Jag kämpar inte emot smärtan, 
den dominerar inte längre mitt liv.” (Ibid, s. 96). Burch har släppt föreställningen 
om att hon borde vara perfekt. 

Sammanfattningsvis är de händelser som ledde Burch till mindfulness hennes 
sjukdomshistoria samt hennes kroniska smärta som tvingade henne att förändra 
sitt liv. Centrala teman i Burchs mindfulnessberättelse är förändringar i psykisk 
hälsa, förändrade relationer och förändrade egenskaper. Subteman för psykisk 
hälsa är acceptans, uppmärksamhet och kreativitet. Subteman för relationer är 
relationer till sina egna känslor och relationer till andra människor. För temat 
förändrade egenskaper finns subtemana vänlig, tolerant och sympatisk.  

4.1.3. Jonas Ask 
Ask inleder sitt blogginlägg med att motivera varför han skriver det. Anledningen 
är att han ständigt behöver påminna sig själv om hur bra mindfulness är och har 
varit för honom och att han ständigt är i behov av träning. Ytterligare en orsak är 
att han under de mindfulnesskurser han undervisar i ofta får frågor om vinsterna 
med metoden. I sitt blogginlägg (Ask, 2013-05-20) beskriver Ask vad som gjorde 
att han började med mindfulness:  
 

Jag kom till en punkt i mitt liv där jag var med om stora förändringar i mitt privatliv – 
separationer, dödsfall, flyttar etc – och samtidigt upplevde jag en arbetssituation som 
kändes starkt pressad, splittrad och orolig. Jag började närma mig det tillstånd som brukar 
kallas för 'utbrändhet' eller 'utmattningsdepression'. 

 
Genom kontinuerlig meditationsträning varje dag upplevde Ask genomgripande 
och livsavgörande förändringar till det bättre. Mindfulness blev hans räddning. 
Han bytte yrkesbana och arbetar idag som mindfulnessinstruktör, livscoach och 
författare. Han beskriver ingående hur han använde mindfulness i sin vardag 
under de stora livsförändringarna han genomgick (Ask, 2013-05-20). 
 

Jag mediterade morgon och kväll, och under arbetsdagen gjorde jag kortare meditationer 
vid olika tillfällen; 1–2 minuter under ett toalettbesök; på pendeltåg och tunnelbana 
och/eller i bilen på väg till och från jobbet; på lunchrasten och så vidare. Jag tränade i att 
göra en sak i taget; det jag för tillfället var inblandad i, vad det än var. Jag tränade på att 
göra mig uppmärksam på mina känslor, tankar, kroppsförnimmelser i mitt pågående här 
och nu. Jag tränade på att om och om igen återföra mitt fokus till här och nu: Vad hade jag 
för sinnesintryck? Hur kändes det i min kropp? Vad hade jag för tankar och känslor?  

 
Mindfulnessträningen har hjälpt Ask att ta bättre hand om sig själv och gett 
honom inre balans. Han känner sig mer närvarande, gladare, friare, mer 
avslappnad och tillfreds. Han har även lättare att hantera destruktiva tillstånd som 
nedstämdhet, ångest och oro. Ask har listat effekterna från mindfulnessträningen. 
Exempel är (Ask, 2013-05-20):  

 
Från att ha haft spänningshuvudvärk flera dagar per vecka (ofta helger) och ha konsumerat 
ganska stora mängder värktabletter, har jag gått till att aldrig ha huvudvärk och behöva ta 
värktabletter […] Bättre matsmältning och lugnare mage […] Djupare och mer närvarande 
relationer […] En positivare och gladare grundinställning till livet […] Bättre sömn. 
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Ask avslutar sitt inlägg med att påstå att mindfulness är något alla kan lära sig och 
ha nytta av och att det kan utföras överallt utan speciella redskap. Mindfulness ger 
enligt Ask alla handlingar och upplevelser djupare kvalitet och sinnesintrycken 
förstärks och fördjupas (Ask, 2013-05-20):  
 

Att leva i nuet är möjligt för alla. När du lever i nuet maximerar du varje ögonblick av ditt 
liv. Och skapar då din bästa, möjliga framtid. Och om du tänker efter så inser du att det 
enda vi egentligen har är nuet. Det förflutna är för alltid förlorat och framtiden vet vi inget 
om. Med hjälp av mindfulness kan du leva totalt, vara total.  

  
Sammanfattningsvis ligger stora livsavgörande händelser såsom separation, 
dödsfall och flytt till grund för att Asks tidigare strategier slutade fungera och att 
han började praktisera mindfulness. De teman som återfinns i Asks 
mindfulnessberättelse är förändringar i psykisk och fysisk hälsa samt egenskaper. 
Subteman för psykisk hälsa är närvarande, avslappnad och positiv inställning. För 
temat förändringar i fysisk hälsa finns subtemana bättre matsmältning, bättre 
sömn och centrerad andning. För temat egenskaper finns subtemana kreativitet, 
medkänsla och förbättrad grundinställning.  

4.1.4. Sammanfattning av resultat 
Izmailov, Burch och Ask beskriver hur avgörande livshändelser leder dem till 
mindfulness. Det tydligaste gemensamma temat för författarna är påtagliga 
effekter för den psykiska hälsan såsom interna förändringar i form av acceptans 
och inre frid samt närvaro i sig själva och i nuet. Ett annat övergripande 
gemensamt tema är fördjupade och förbättrade relationer, både till sig själva och 
till andra människor. De största skillnaderna är att Izmailov inte belyser vilka 
egenskaper han utvecklat till skillnad från de andra. Burch tar i sin tur inte upp 
fysiska effekter på samma sätt som Izmailov och Ask. I övrigt har de tre 
mindfulnessberättelserna flertalet gemensamma drag, teman och subteman. 

4.2. Analys 
I detta analyskapitel jämförs resultaten från den induktiva närläsningen med det 
teoretiska ramverket bestående av religionspsykologisk copingteori genom 
metoden hermeneutisk tolkning. Denna analysfas är således deduktiv då de 
framtagna teoretiska begreppen appliceras på materialet. Från den 
religionspsykologiska copingteorin undersöks antagande ett, fem och åtta genom 
begreppen signifikans, bevarande och transformerande av signifikansen. 
Analysen redovisas för varje berättelse under rubrikerna: mindfulness och 
signifikans, bevarande och/eller transformerande av signifikans samt signifikans 
och religiös coping. Dessa rubriker är skapade utifrån analysfrågorna som 
används i denna analysfas (se 3.3). 

4.2.1. Philippe Izmailov 
Mindfulnessträning och signifikans 
I Izmailovs berättelse framgår det att han från att ha sökt trygghet och kärlek från 
modern genom mindfulnessträningen istället kan hitta en inre trygghet och göra 
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plats för kärlek inom sig. På detta sätt har mindfulness förändrat vad som enligt 
religionspsykologisk teori, är signifikant för honom. Om skillnad görs på inre och 
yttre kärlek kan signifikansen ses som förändrad. Om kärlek istället i sin helhet 
utgör signifikans har han förändrat vägen snarare än målet.  

Signifikans för Izmailov är också att kunna njuta av exempelvis musik samt att 
ha kontakt med de känslor som gömmer sig bakom hans agerande. Detta var inte 
signifikant för honom innan han inledde mindfulnessträningen. Vidare beskriver 
han att uppfyllandet av drömmar enligt religionspsykologisk copingteori utgjorde 
signifikans för honom men att detta tvingades förändras när det visade sig vara 
dysfunktionellt. Sammantaget pekar Izmailovs berättelse på att mindfulness 
påverkat hans signifikans i livet. 
 
Bevarande och/eller transformerande av signifikans 
Efter att sedan barndomsben varit präglad av stress, otrygghet, fruktan, känsla att 
inte vilja leva och brist på kärlek beskriver sig Izmailov efter behandlingen istället 
inneha känslor av inre frid, glädje, kärlek och sorg. Fysiska problem såsom 
trötthet, illamående, sömnproblem och brist på energi har till stor del försvunnit 
och nu känner sig Izamilov lättare. Han menar också att han till stor del kommit 
ifrån sina traumainternaliserade Philippe-reaktioner, dvs. att han inte längre 
reflexmässigt reagerar på sina trauman utan istället kan reflekterar kring sina 
reaktioner. Izmailov har förändrat de vägar han tidigare använt till signifikans, 
exempelvis sina Philippe-reaktioner och uppfyllandet av sina drömmar. Samtidigt 
har han förändrat signifikansen i sig genom att nu värdera att vara i kontakt med 
sina känslor och att uppnå inre kärlek. Således framträder i Izmailovs fall 
transformerande av signifikansen med hjälp av metoden omskapande. Eftersom 
Izmailov beskriver fungerande coping-processer och en ökad psykisk hälsa som 
resultat är coping i hans fall god. 
 
Signifikans och religiös coping 
I Izmailovs berättelse påverkas signifikans av mindfulnessträningen och han 
använder transformerande copingmekanismer. Ingenstans skriver han explicit om 
sin tro eller livsåskådning. Izmailov talar inte heller i vanligt förekommande 
religiösa termer såsom bön, andlighet eller Gud. Religiös coping är när 
signifikans, medel eller mål relaterar till det heliga (Pargament 1997, s. 27–32). 
En sak som skulle kunna relatera till det heliga är mönstret i Izmailovs metod 
MBTT. För att MBTT ska fungera måste Izmailov använda det regelbundet likt 
användandet av bön. Ytterligare en faktor är att mindfulness skänker honom inre 
frid och kärlek, effekter som kan relateras till religion genom en tro på Gud, 
exempelvis inom kristendomen där det framhålls att kärleken är störst av allt. 
Izmailov pratar även om ”förlåtelse”, att han har förlåtit sin mor vilket gjort att 
han kunnat gå vidare i livet. Just förlåtelse är en av de viktigaste delarna inom 
kristendomen. Izmailovs användande av MBTT och framhållande av kärlek och 
förlåtelse utgör dock inte någon tydlig koppling till det heliga, åtminstone inte i en 
traditionell religionsförståelse utifrån Pargaments beskrivning av det heliga som 
Gud, församling eller Bibeln. Med utgångspunkt i en enbart funktionell religions-
definition utgör MBTT dock ett meningsskapande system för Izmailov, speciellt 
eftersom det genomsyrar hans liv dagligen och påverkar hans uppfattning av livet 
och världen samt hans psykiska och fysiska hälsa. Detta gör att MBTT skulle 
kunna ses som en livsåskådning eller åtminstone förstås som en metod med visst 
existentiellt innehåll.  
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4.2.2. Vidyamala Burch 
Mindfulnessträning och signifikans 
Signifikans för Burch var innan skadan arbetet och den fysiska hälsan enligt 
Pargaments förståelse av signifikans. Detta förstås inte minst genom hennes 
försök under den förnekande fasen att fortsätta arbeta och leva som om skadan 
aldrig hade inträffat. Genom mindfulnessträningen anser hon att det som är 
signifikant i livet nu är att leva fullt ut i varje stund vilket kan åstadkommas med 
hjälp av den acceptans, uppmärksamhet och kreativitet som mindfulnessträningen 
ger henne. Således har mindfulness förändrat signifikansen för Burch.  
 
Bevarande och/eller transformerande av signifikansen 
I Burchs berättelse skildrar hon olika faser i sin sjukdomshistoria. I den första 
fasen beskriver hon ett fasthållande vid signifikansen och de medel hon använde. 
Detta är ett tydligt exempel på bibehållande av signifikans sett genom Pargaments 
förståelse av mål och medel. När hon tillslut insåg att det var omöjligt för henne 
att fortsätta leva som hon tidigare gjort tvingades hon att förändra sin signifikans 
för att vilja leva vidare och känna livsglädje och övergav följaktligen arbetets väg. 
I den andra fasen som hon kallar köpslående är det tydligt att hon bytt medel 
genom att sluta arbeta och börja med meditation. Däremot håller hon fast vid 
signifikansen hälsa och har fortfarande som mål att undslippa sin smärta. Detta 
kan ses som rekonstruerande av signifikansen. I den sista fasen i sin 
sjukdomshistoria inser hon att smärtan aldrig kommer att försvinna och lär sig att 
acceptera den. Burch överger både arbete och hälsa som väg och mål och 
förändrar signifikansen till att leva efter devisen ett ögonblick i taget. Följaktligen 
använder hon omskapande av signifikansen. Burch beskriver både funktionella 
och dysfunktionella copingmetoder som slutligen resulterar i förbättrad psykisk 
hälsa. Följaktligen är hennes coping god då processens utfall är positivt. 
 
Signifikans och religiös coping 
Burch beskriver hur hon tidigare har plågats av sekundär smärta men genom 
mindfulness helat sin mänskliga existens. Detta ordval kan ses som relaterat till 
heliga vägar via dess associationer till Gud och andlighet. Burch talar också om 
att hennes ingång till mindfulness skedde genom ett intresse för buddhismen även 
om hon inte var religiös när hon började. På så sätt finns det en viss koppling till 
religion. Hon skriver dock inget explicit om huruvida hon anser sig ha blivit 
religiös genom metoden. En viktig faktor är dock att hon accepterar sin kroniska 
smärta likt buddhister accepterar att allt i livet är lidande. Först när hon förstått 
detta frigörs hon att leva fullt ut mycket likt den buddhistiska läran, även om det 
handlar om smärta i Burchs fall som kan förstås som en form av lidande. Burch 
menar också att hon tillämpar mindfulness på hela sitt liv, vilket gör att 
mindfulness skulle kunna förstås som en livsåskådning. Hennes växande intresse 
för buddhismen indikerar att hon skulle kunna vara troende buddhist eller 
åtminstone inspirerad av religionens andlighet och livsförståelse. Detta styrker 
Pargament och Raiyas teori om att de som redan är troende har störst behållning 
av religiös coping (Pargament & Raiya 2007, s. 755). Sammantaget finns viss 
koppling mellan Burchs användande av mindfulness och religiös coping utifrån 
Pargaments tolkning av vägar och mål som relaterar till det heliga. Kopplingen är 
dock inte självklar och präglas mer av existentialism, andlighet och religiöst 
intresse än av direkta kopplingar till Pargaments traditionella religionsförståelse. 
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4.2.3. Jonas Ask 
Mindfulnessträning och signifikans 
Ask berättar att han har bytt yrkesbana och nu är mindfulnessinstruktör från att 
tidigare ha varit lärare. Ett sådant livsbeslut tyder på att Ask i enlighet med 
religionspsykologiskt copingteori har förändrat mål i livet och således också 
signifikans. Ask beskriver även hur han tidigare påverkats mycket av arbetet, 
andra människor och stress runt omkring honom. Efter mindfulnessträningen 
påverkas han inte längre lika mycket av andra. Han har förändrat sin signifikans 
från ett yttre behov av lugn och balans till ett inre behov. Med mindfulness är han 
också mer närvarande och upplever detta som viktigt eftersom han fortsätter att 
träna mindfulness varje dag för att upprätthålla sin medvetna närvaro. Denna 
förändring i beteende indikerar också att närvaro numer är signifikant för Ask 
vilket det inte var tidigare. Ask beskriver också att hans relationer är djupare nu 
än vad de var förut. Relationer är alltså en signifikans för Ask som inte har 
förändrats utan istället intensifierats. Sammantaget kan Asks signifikans förstås 
som förändrad av mindfulness. 
 
Bevarande och/eller transformerande av signifikansen 
I Asks relativt korta berättelse framkommer det inte i detalj hur han tänkte eller 
kände under de händelser som ledde honom fram till mindfulness. Det han 
beskriver är att han var pressad, splittrad, orolig och utmattad innan han började 
med mindfulnessträning. I och med att Asks relationer har blivit djupare är detta 
en signifikans som kan ses som bevarad men med andra medel än de han använde 
tidigare eftersom mindfulness har ändrat hans grundinställning till livet. Han gör 
alltså ett rekonstruerande av signifikansen. Även hans bibehållande av 
signifikansen hälsa men med andra medel är ett rekonstruerande. Att närvaro 
blivit signifikant för Ask och att han använder nya vägar för att nå dit tyder på att 
han också använder omskapande av signifikansen. Asks copingmetoder resulterar 
i förbättrad psykisk hälsa. I och med processens positiva utfall är hans coping god. 
 
Signifikans och religiös coping 
Ask beskriver att mindfulness har haft en transformerande effekt på många 
områden. Han är mycket positivt inställd till metoden och praktiserar mindfulness 
flera gånger dagligen. Hans upplevelse är att mindfulness har förändrat hans liv i 
grunden, till det bättre. Han säger också att genom kontinuerlig meditationsträning 
varje dag upplever han genomgripande och livsavgörande förändringar. Inga av 
de ord och uttryck Ask använder har något direkt samband med det heliga. Dock 
har ”transformerande”, ”genomgripande och livsavgörande förändringar” samt 
”förändrat mitt liv i grunden” (Ask, 2013-05-20) en viss existentiell prägel vilket 
gör att det inte är orimligt att Ask genomgått en existentiell förändring och ändrat 
sin livsåskådning. Att metoden i sig används flera gånger om dagen skulle också 
kunna liknas vid ett bönemönster som indikerar att mindfulness är en slags livsstil 
som likt religion fungerar som en vägledare i livet för att hantera det som händer. 
Då mindfulness är tydligt integrerat i Asks dagliga liv kan metoden anses fungera 
som ett meningssystem för Ask. Eftersom mindfulnessanvändningen påverkar 
Asks uppfattning av livet och världen och samtidigt påverkar hans psykiska och 
fysiska hälsa skulle mindfulness i Asks fall kunna ses som en livsåskådning. 
Eftersom Ask inte uttrycker några direkta kopplingar till det heliga i form av 
språkbruk som inkluderar Gud, församling och Bibeln, måste sambandet mellan 
mindfulness och religiös coping i Asks fall ses som begränsat. Istället för 
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traditionell religionskoppling präglas hans berättelse av kopplingar till 
existentialism. 

4.3. Slutsatser 
I detta avsnitt får studiens frågeställningar svar. Den första frågeställningen som 
besvaras är: Vilken betydelse för individers psykiska hälsa har mindfulness utifrån 
religionspsykologisk copingteori? Utifrån de tre berättelserna har 
mindfulnessträning, tolkad utifrån religionspsykologisk copingteori, stor betydelse 
för alla individers psykiska hälsa. Positiva effekter av mindfulness för den 
psykiska hälsan är ett stort tema i alla tre berättelserna och förändring av 
signifikansen har i samtliga empiriska exempel bidragit till förbättrad psykisk 
hälsa. Både Izmailov och Burch lyfter fram att metoden lärt dem att 
uppmärksamma internaliserade reaktiva mönster på trauma respektive smärta som 
har orsakat dem större plågor än traumat och smärtan i sig självt. De har funnit ett 
inre lugn och accepterat traumat och smärtan i deras liv. Burch och Ask berättar 
att de förändrat sina egenskaper till det bättre och bl.a. blivit mer kreativa och 
toleranta mot både sig själva och andra. Izmailov och Ask beskriver ingående att 
mindfulnessträningen också haft betydande fysiska effekter framförallt vad gäller 
sömn och energi. Så pass viktiga effekter torde bidra till de positiva psykiska 
effekterna och är värda att nämnas även om de inte primärt är psykiska.  

Alla tre författarna lyfter fram hur deras relationer har fördjupats och 
förändrats till det positivare. Detta gäller både relationen till sig själva och 
relationer till andra människor. Samtliga studerade individer belyser också den 
förbättrade andningen. Sammanfattningsvis har mindfulness stor betydelse för den 
psykiska hälsan utifrån de berättelser som studerats eftersom alla individer 
uppvisar förändrad signifikans och använder bibehållande och/eller 
transformerande copingmekanismer i enlighet med religionspsykologisk 
copingteori. De tre individerna uppvisar god coping som resultat av mindfulness 
och det som påverkat den psykiska hälsan mest är förändrade reaktioner, känslor, 
egenskaper och relationer samt ett inåtvänt fokus.  

Den andra frågeställningen som besvaras är: Kan mindfulness förstås som en 
form av coping som inkluderar religiositet? Svaret på denna fråga är delvis 
jakande. I alla tre berättelser återfinns signifikans samt bevarande eller 
transformerande av signifikansen; alla tre individer använder således coping. För 
att det ska handla om religiös coping måste copingen relatera till det heliga och 
här är det inte tydligt i alla berättelser om de faktiskt gör det. Ingen av författarna 
skriver uttryckligen om sin tro eller livsåskådning. Däremot vittnar vissa ord och 
begrepp om att mindfulness har påverkat individerna på ett liknande sätt som 
religion kan påverka troende. Exempel är att mindfulness påverkar utformandet av 
det dagliga livet och utgör ett meningsskapande för dessa individer. Burch är den 
som ligger närmast religiös coping. Hon är också den enda som på något sätt 
indikerar att hon skulle kunna vara troende eller åtminstone religiöst inspirerad i 
sin livsåskådning.  

Kan då mindfulness förstås som en form av coping som inkluderar religiositet? 
Det beror helt på vad som inkluderas eller exkluderas i begreppet religion. Enligt 
en funktionell religionsdefinition som förstår religion som ett meningsskapande, 
ett sökande efter signifikans, kan mindfulness förstås som religiös coping. 
Eftersom alla studerade individer använder mindfulness kontinuerligt i sina liv 
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och då metoden förändrat deras signifikans och förståelse av sig själva, utgör 
mindfulness ett meningsskapande. Pargaments religionsdefinition inkluderar dock 
både en funktionell och en substantiell del. Det räcker inte med ett sökande efter 
signifikans, denna process måste också relatera till heliga vägar och mål 
(Pargament, 1997, s. 32). Problematiken uppstår främst i definitionen av heligt. 
Den förståelse som Pargament ger exempel på är i form av traditionella 
religionstermer såsom Gud, församling och Bibel. Utifrån denna förståelse är det 
endast Burch i det studerade materialet som i någon mån uttrycker sig med hjälp 
av anspelningar på dessa termer. Således blir svaret på denna frågeställning 
beroende av definitionen av heligt. I de kontexter och kulturella sammanhang som 
de tre studerade individerna befinner sig i används inte traditionella religiösa 
begrepp likt de Pargament ger exempel på. Detta utesluter inte nödvändigtvis att 
mindfulness kan vara heligt för dessa individer. Det finns följaktligen mer kvar att 
utforska när det gäller kopplingen mellan mindfulness och religion och det krävs 
kompletterande definitioner av den substantiella delen i religionen som fungerar i 
en vidare förståelse av heligt än den som Pargament presenterar. 
Sammanfattningsvis blir svaret att mindfulness delvis kan förstås som en form av 
coping som inkluderar religiositet.  
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Kapitel 5 Diskussion 

5.1. Empirisk reflektion 
Resultaten visar att i alla tre studerade mindfulnessberättelser har mindfulness 
stor betydelse för den psykiska hälsan. Detta samband ligger i linje med 
Josefsson, Lindvall och Bobergs (2012) resultat att mindfulness förbättrar 
psykiskt välmående. Eftersom stress ofta är kopplat till psykisk ohälsa 
överensstämmer mina resultat även med både Mc Garrigle och Walshs (2011) 
samt Lhewas (2010) studie som båda framhåller att mindfulness och coping 
minskar stress. Även Allen, Crowther, Cavanaough och Phillips (2013) menar att 
det finns ett samband mellan mindfulness och religiös coping och förbättrad 
mental hälsa, vilket min studie stärker.  

Då det inte går att utläsa någon negativ religiös coping, till följd av författarnas 
enbart positiva erfarenheter av mindfulness, kan jag inte uttala mig om huruvida 
mindfulness i dessa fall minskar negativ religiös coping och negativa gudsbilder 
likt resultaten hos Oman et al. (2007). Det som däremot är tydligt är att 
mindfulness bidrar till interna förändringar. Resultaten visar att mindfulness 
förändrar individernas relation till sig själva samt deras egenskaper som bl.a. är 
att de blivit mer kreativa och toleranta mot både sig själva och andra. Alla tre tar 
också upp andningen vilket även den kan ses som en intern resurs. Detta 
överensstämmer med den detraditionaliserade form av meditation som Plank 
(2011) beskriver i sin avhandling där auktoritet är förflyttat till interna resurser. 
Svenska mindfulnesspraktiker hamnar ej inom det spann som kan anses utgöra 
buddhism enligt Plank och de metoder som studeras i denna uppsats har inte 
heller någon tydlig koppling till buddhism. Den berättelse som ligger närmast är 
Burchs som bl.a. jämför sin förståelse av smärta med buddhismens förståelse av 
lidande. Individer kan dock motiveras av personlig tro inom mindfulness enligt 
Plank men samband med detta går inte att slutleda utifrån denna studies tre 
mindfulnessberättelser.  

Joneborgs (2012) erfarenheter att psykisk ohälsa beror på att människor har 
tappat kontakten med hur det känns inuti och att det råder bristande tillit till 
människans inre, måste anses stämma. Alla tre individer i denna studie beskriver 
en inre osäkerhet och kamp som förändrats till självkännedom, inre lugn och 
acceptans med hjälp av mindfulness. På så sätt kan resultaten också härledas till 
Kabat-Zinns (2005) förklaring av medveten närvaro som främjande för inre 
utveckling, kontakt med nuet och acceptans av verkligheten samt utvecklandet av 
känslor såsom glädje och lugn i större utsträckning. 
 Att varken Izmailov, Burch eller Ask framhåller spiritualitet på ett tydligt sätt 
kan tolkas enligt Nilssons (2014) modell att spirituell mindfulness är en östlig 
förståelse och att alla berättelser i studien är hämtade från ett västligt 
sammanhang och därför kan antas ha en västlig mindfulnessförståelse med 
inriktning på det fysiska. Detta stärks bl.a. genom de fysiska effekter som tydligt 
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exemplifieras hos både Izmailov och Ask. Alla tre individer menar också att 
mindfulness är något som kan användas av alla vilket stödjer Planks (2012) 
påstående att kommersiell mindfulness tenderar att bilda myter kring de 
ursprungliga buddhistiska begreppen och metoden. Spiritualitet eller andlighet är 
enligt Kabat-Zinn (2005) ett begrepp som kan begränsa snarare än vidga 
förståelse. Detta skulle kunna förklara varför ingen av berättelserna använder sig 
av termer såsom andlighet eller ett i övrigt religiöst markerande språk.  

5.2. Teoretisk reflektion 
Det teoretiska ramverket i denna studie är religionspsykologisk copingteori 
utifrån Pargament (1997). Antagande ett och fem och åtta av hans totalt åtta 
antaganden om copingprocessen används i analysen. Materialet kan tydligt 
relateras till teorin då både signifikans, bevarande- och transformerande av 
signifikansen återfinns i mindfulnessberättelserna. Följaktligen går det att svara 
på den första av uppsatsens två frågeställningar. Huruvida mindfulness kan 
förstås som en form av coping som inkluderar religiositet, vilket är den andra 
frågeställningen, är däremot inte lika tydligt. Teorin är här avhängig definitionen 
av heligt och religiositet. Således ställs stora krav på tolkningen för att kunna 
svara på detta. Det som framgår genom tolkningsproblematiken är att Pargaments 
definition av heligt från 1997 är för smal och för västligt centrerad. Att inskränka 
heligt till något som endast relaterar till Gud, församling eller Bibeln är mycket 
begränsande och inte nödvändigtvis överensstämmande med hur begreppet 
förstås av gemene man. Begreppen Gud, församling och Bibeln präglas också av 
en västlig religionsförståelse som inte kan antas fungera likvärdigt i olika 
kontexter och kulturella sammanhang. Pargament anser tillsammans med Raiya 
(2007) att existentiella dimensioner och andlighet måste utforskas inom coping. 
Därför skulle det vara användbart med en definition eller förståelse av det heliga 
som är mer allmängiltig och tolkar in mer än bara traditionella former av dess 
förståelse.  

Religion kan i många sammanhang upplevas som utpekande och i media och 
den kommersiella sfären är individers religiösa inslag högst medvetna. Det är 
möjligt att författarna använder mindfulness som religiös coping utan att själva 
vara medvetna om att det är just det eller utan en önskan att uttrycka sig i 
traditionella religiösa termer. Återigen faller tolkningen av mindfulness som en 
form av coping som inkluderar religiositet, tillbaka på hur religion definieras. 
Min förståelse av religionsbegreppet i denna studie är funktionell med fokus på 
meningsskapande som inkluderar institutionella religiösa uttryck likväl som 
personliga religiösa uttryck såsom spiritualitet, trossatser och religiösa praktiker. 
Med en sådan bred förståelse av religion som tolkar materialet utifrån en 
funktionell religionsdefinition, kan mindfulness förstås som en form av coping 
som inkluderar religiositet. Att svara på den andra forskningsfrågan är dock 
fortfarande en grannlaga uppgift då Pargaments (1997) religionsdefinition 
innefattar både en funktionell och en substantiell del där den substantiella delen i 
sin tur bygger på en mer traditionell förståelse av det heliga. 
Religionspsykologisk copingteori utifrån Pargament skulle därför behöva 
kompletteras med en existentiell dimension som inte är präglad av en västlig 
religionsförståelse.  
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5.3. Metodisk reflektion 
Valet av narrativ analys fungerar för att identifiera vad berättelserna faktiskt 
säger. Genom de fyra analysfrågorna i den narrativa analysen är metoden 
uppdelad i flera steg som tydliggör tillvägagångssättet. Metoden bidrar till att 
frågeställningen kan besvaras och måste således anses ha god intern validitet. Den 
hermeneutiska tolkningsmetoden är just en tolkningsmetod vilket i sig är 
problematiskt. Tolkning beror på forskarens förförståelse som är präglad av 
erfarenheter och kulturellt sammanhang. Hermeneutisk tolkningsmetod innebär 
att forskarens tolkning styr mycket av forskningen. Även om förförståelsen 
diskuteras och medvetandegörs är det ändå möjligt att min positiva inställning till 
religion och min önskan om ett breddat religionsbegrepp i Sverige har styrt mina 
resultat. Trots försök till kommunikativ validitet är det möjligt att min tolkning 
skulle kunna förstås på ett helt annorlunda sätt i en annat kulturellt sammanhang. 
Kulturen påverkar religionsförståelsen och med tanke på resultatens direkta 
relation till religionsdefinitionen är andra tolkningar utifrån annorlunda kulturella 
ramar tänkbara. Jag försöker dock att säkra validiteten genom att ta hjälp av 
korrekturläsare för att stärka den kommunikativa validiteten.  

Eftersom resultaten inte uttrycker religiös coping i klarspråk står och faller 
slutsatserna med definitioner och tolkningar. Det är inom hermeneutiken viktigt 
att argumentera för tolkningar för att slutsatserna ska ha validitet. Då min 
analysstruktur har diskuterats och utformats i samråd med andra studenter och 
handledare, torde mina slutsatser vila på underbyggda argument och på så vis 
kunna bidra till forskningen. Genom dialog med texten omvärderas ständigt min 
förförståelse eftersom berättelserna delvis inte innehåller vad jag initialt 
förväntade mig i form av livsåskådning eller religiösa termer. Deltolkningarna 
relateras till helheten med fokus på signifikans och bevarande och 
transformerande av signifikansen. Eftersom kvalitativa studier eftersträvar att visa 
på innebörder och bidra till fördjupad förståelse, vilket är syftet med denna studie, 
fungerar dock hermeneutisk tolkningsmetod som en relevant kunskapsväg och 
ger undersökningen relevans, dess brister till trots.  

Alla berättelser har till viss del ett kommersiellt syfte och är positivt inställda 
till mindfulness. Följaktligen lyfts ingen negativ aspekt av metoden fram. Det är 
möjligt att mindfulness kan relateras till negativ religiös coping men denna studie 
kan endast utgå ifrån den betydelse av mindfulness som skildras av de tre 
individer som studerats.  

Slutsatserna är att mindfulness har stor betydelse för den psykiska hälsan för 
alla tre individer, framförallt för att de ska finna livsglädje och mening trots 
jobbiga livssituationer. Detta är bland annat relevant kunskap för människor som 
lider av psykisk ohälsa, för svensk sjukvård och för de flesta verksamheter som 
har med människor att göra. Om mindfulness kan förstås som religiös coping får 
inget entydigt svar i uppsatsen men problematiken kring teori och begrepps-
definitioner bidrar dock till att belysa områdets fortsatta betydelse inom 
forskningen. Betydelsen av religionsdefinition och dess relation till kultur belyses 
också i studien vilket är väsentligt både för verksamheter såsom skolan som 
undervisar i religion samt för den vetenskapliga och allmänna förståelsen av 
begreppet. Således har uppsatsen även pragmatisk validitet eftersom resultaten är 
tillämpbara i andra sammanhang än enbart sitt eget.  
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5.4. Bidrag 
Mindfulnessberättelserna i denna studie skulle kunna peka på att mindfulness kan 
vara religiös coping om den individ som använder strategin anser sig vara religiös. 
Det behöver dock inte vara fallet om individen inte anser sig vara religiös. 
Huruvida mindfulness kan förstås som en form av religiös coping är avhängigt 
vilken ingång individen har i användandet av metoden samt av definitionen av 
religion. Studien bidrar till att belysa mindfulness positiva effekter för psykisk 
hälsa samt behovet av vidare forskning kring strategins koppling till religiös 
coping och dess existentiella dimensioner. 

5.5. Avslutande reflektioner 
För att kunna bredda religionsbegreppet åtminstone på svensk mark vore det 
intressant att studera individuella berättelser av den mindfulnessbehandling som 
ordineras inom svensk sjukvård och relatera den till religionspsykologisk 
copingteori. Det vore också intressant att studera religionens hälsoeffekter, 
speciellt religiös meditation i andra sammanhang än buddhistiska. En annan 
intressant fortsättning är att studera material från olika kulturella kontexter för att 
se om kulturell begreppsförståelse kring exempelvis religion påverkar hur 
människor beskriver mindfulness. Ytterligare en fortsättning är att studera om 
religiös coping kan utgöras av existentiella frågor som frångår den traditionella 
förståelsen av religion och det heliga.   
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Sammanfattning 

Användningen av mindfulness som medicinsk behandling inom svensk sjukvård 
ökar. Även så kallade sekulära former av mindfulness inom medial 
populärpsykologi ökar i dagens Sverige. Mindfulnessforskningen har till 
betydande del fokuserat på de fysiska och psykiska effekterna av metoden och 
många forskare efterlyser studier som belyser relationen mellan mindfulness och 
spiritualitet, religion och existentialism. Syftet med denna studie är att undersöka 
om mindfulness kan ses som en form av religiös coping eller om metoden är helt 
sekulariserad och fri från dess religiösa ursprung. Detta görs genom närläsning 
och analys av två böcker och en blogg som alla tre är individuella 
mindfulnessberättelser. Materialet är How I overcame my trauma and PTSD 
(2013) av Philippe Izmailov, Mindfulness – En väg att hantera smärta (2008) av 
Vidyamala Burch samt blogginlägget Därför tränar jag mindfulness (2013-05-20) 
av Jonas Ask. Målet är att få en djupare förståelse för vilka funktioner 
mindfulness kan ha för individens psykiska hälsa och till vilken grad detta kan 
förstås som en form av coping som inkluderar religiositet. 

De forskningsfrågor som besvaras är: Vilken betydelse för individers psykiska 
hälsa har mindfulness utifrån religionspsykologisk copingteori? och Kan 
mindfulness förstås som en form av coping som inkluderar religiositet? Metoden 
som används är narrativ analys i syfte att identifiera texternas innehåll samt 
hermeneutisk tolkning för att kunna tolka individernas empiriska exempel och 
jämföra det med religionspsykologisk copingteori. Metoden är således både 
induktiv och deduktiv.  

Resultaten visar att mindfulness har stor betydelse för psykisk hälsa i alla tre av 
de undersökta mindfulnessupplevelserna. Izmailov, Burch och Ask har förändrats 
positivt av metoden och beskriver bl.a. interna förändringar såsom relationen till 
sig själva, inre harmoni och tolerans. Från att tidigare plågats av trauma, smärta 
och omvälvande livsförändringar har mindfulness befriat dem från det psykiska 
lidandet. De är inte längre styrda av sina reaktioner på lidandet utan fria att själva 
uppmärksamma nuet och leva varje stund fullt ut. Alla tre har således förändrat 
sin signifikans och mindfulness har följaktligen stor betydelse för individers 
psykiska hälsa utifrån religionspsykologisk copingteori. Huruvida mindfulness 
kan förstås som en form av coping som inkluderar religiositet beror på hur 
begrepp såsom religion och helig förstås. Ingen av mindfulnessberättelserna 
använder traditionella religiösa termer vilket gör att svaret på forskningsfrågan 
blir beroende av forskarens tolkning av individernas mindfulnessupplevelser och 
dess motsvarighet till vad som innefattas i religiös coping.  

Denna studie bidrar till att belysa de positiva upplevelser och hälsoeffekter som 
mindfulnessträning kan ha för några individer. Studien visar också att det finns 
vidare behov av fokus på religion och existentiella frågor i relation till 
mindfulnessforskning samt att religionspsykologisk copingteori inte alla gånger är 
fullt användbar i kulturer som inte använder sig av traditionell religiös förståelse.  
 
Nyckelord: mindfulness, religiös coping, religion, psykisk hälsa 
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