
Shikantaza
- erfarenheter av flow och rent medvetande i en 
zenbuddhistisk kontext

Daniel Pettersson

Umeå universitet HT18
Teologi och religionsvetenskap
Magisteruppsats i religionsvetenskap 15 hp
Handledare:  Tomas Lindgren





Abstract

Shikantaza - erfarenheter av flow och rent medvetande i en zenbuddhistisk kontext

(Shikantaza - experiences of flow and pure consciousness in a zen buddhist context)

The zen buddhist meditation practice of Shikantaza (just sitting) is the core practice of the japanese 

soto-zen tradition. It is described as one of the simplest yet most subitle forms of meditation but 

also one of the most easily misunderstood. In this study the experience of Shikantaza meditation is 

investigated from a psychological point of view. Six in depth interviews are analysed with support 

from the theoretical framework provided by Mihaly Csikszentmihalyi and Robert Forman. The 

result of the study suggests that the core experience of Shikantaza zazen can be identified as a pure 

consciousness event and that this experience, with continuous practice, can become permanent and 

brought in to the daily life of the practitioner. The study also shows that this experience, when it has

become a part of the ordinary life, helps the practitioner to cultivate autotelic personality traits and 

as a result of this he or she can appreciate and enjoy the simple and small things in life.

Keywords: Psychology of religion, mystical experiences, Zen-buddhism, meditation.
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1. Introduktion

Att sitta i lotusställning1 på en svart meditationskudde (Zafu) är sedan många år tillbaka en daglig 

rutin för mig. Jag kan inte längre förklara eller motivera varför jag sitter. Meditation är en naturlig 

del av min vardag precis som tandborstning, städning och matlagning. Men även om det är svårt för

mig att formulera en förklaring till varför jag väljer att sätta mig på den där kudden varje dag så 

upplever jag att någonting i själva upplevelsen av sittandet får mig att vilja upprätthålla rutinen. När

jag av någon anledning missar min dagliga sittning, på grund av sjukdom eller något annat, känns 

det som om någonting saknas. Någonting som till sin karaktär är så subtilt och stillsamt att det 

märks av först när det inte är närvarande. Jag har under de senaste åren studerat religionsvetenskap 

på heltid och återkommit till frågeställningar och forskningsområden som på olika sätt berör 

mystika, andliga, upplevelser. När jag tagit del av religionspsykologisk forskning som relaterar till 

ämnet har jag reflekterat över det jag läst och försökt relatera till det jag läst utifrån mitt egna, 

zenbuddhistiska perspektiv. Ofta har jag känt att jag inte kan relatera till de beskrivningar av 

mystika upplevelser som jag mött i den akademiska litteraturen. Dramatiska, livsomvälvande och 

övernaturliga upplevelser som drabbar asketer, profeter och heliga män efter år av medveten 

disciplinerad andlig strävan. Den bilden av ”mystikern”  känns väldigt främmande för mig som 

lever ett vanligt familjeliv i Umeå. Även om utomstående kanske tycker att min meditationsrutin på 

något sätt är ovanlig så uppfattas den inte så av mig eller de som jag lever tillsammans med. Men 

trots att jag har haft svårt att identifiera mig med den nästan arketypiska bilden av mystikern finns 

det något i beskrivningarna av den mystika upplevelsen som ibland får mig att nicka igenkännande.

Denna känsla av igenkänning är startpunkten för min studie. Jag vill undersöka hur andra, som 

ägnar sig åt samma meditationsövning som jag själv, ser på sin meditationspraktik och framför allt 

hur de beskriver upplevelsen av meditation. Vad är det som vi upplever när vi sitter på kudden? Vad

är det som motiverar oss att fortsätta år efter år trots att meditation ibland kan vara både jobbigt och 

tråkigt? Hur hänger meditationsupplevelsen ihop med det vardagliga livet? Jag vill undersöka allt 

detta utifrån min vilja att begripliggöra mina egna upplevelser av zazen, och att spegla dem i andras 

upplevelser. Mystika upplevelser, meditation och yoga har studerats av forskare utifrån en rad olika 

perspektiv och med olika metoder. Det går därför inte att säga att området är outforskat. Vad som 

däremot saknas är en djupgående kvalitativ studie som undersöker hur Shikantaza zazen, som 

praktiseras utan att utövaren tar hjälp av mantran, koaner, visualiseringsövningar eller någon annan 

form av fokuspunkt, relateras till den mystika upplevelsen. Dessutom anser jag att det saknas 

ingående beskrivningar av hur erfarna zazenutövare kopplar meditationsövningen till vardagslivet. 

1 Se bilaga 2 för beskrivningar av meditationsställningar.
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Ofta studeras meditation och mystika upplevelser som om dessa vore förbehållna någon typ av 

andlig elit. Tvärtemot detta utgår jag från att mystika upplevelser är ganska vanliga, odramatiska 

livshändelser och att meditation är något i grunden enkelt som de flesta kan ägna sig åt om de så 

önskar.

Min studie bygger på intervjuer med sex intervjupersoner som alla praktiserar shikantaza. Mina 

informanter är inte världsfrånvända munkar som lever sina liv långt ifrån den vardag som de flesta 

av oss känner igen. De flesta av dem har erfarenhet av både yrkesliv och familjeliv. Men 

informanterna har också en gedigen och långvarig erfarenhet av en regelbunden meditationspraktik.

Tillsammans med informanterna vill jag komma närmare en förståelse av meditationsupplevelsen 

och beskriva denna så noggrant som möjligt.

Syftet med studien är att analysera och begripliggöra upplevelsen av shikantaza zazen och att 

undersöka hur upplevelsen relaterar till vardagslivet.

Forskningsfrågorna har under forskningsprocessen omarbetats flera gånger men de formuleringar 

som jag landat i och som varit min utgångspunkt under analysmomentet ser ut på följande vis.

1. Hur kan man utifrån den för studien valda teoretiska och metodiska utgångspunkten förstå och 

beskriva den mest centrala och betydelsefulla upplevelsen som människor har när de utövar 

shikantaza zazen?

2. Hur påverkar ett regelbundet utövande av Shikantaza zazen det vardagliga livet?

Uppsatsen innehåller tre delar. I Den första delen erbjuds läsaren en bakgrund till studien. Här finns 

en forskningsöversikt och ett kapitel som speciellt behandlar Shikantaza. Vidare beskrivs min 

metod och de teorier som jag använt mig av. Jag redovisar hur forskningsprocessen sett ut och har 

valt att visa hur jag under processen omvärderade intervjumaterialet och breddade min teoretiska 

utgångspunkt.  I uppsatsens andra del analyserar jag intervjumaterialet. Analysen är uppdelad i fyra 

underrubriker som behandlar olika aspekter av den meditationspraktik jag studerat. Underrubrikerna

(Praktiken, Anomala upplevelser, Upplysning och Zazen och vardagslivet) utgår från de 

intervjufrågor som jag utgick ifrån vid intervjutillfällena. I den avslutande delen av uppsatsen 

diskuterar jag studiens resultat och breddar mitt resonemang. Jag redovisar även resultatet av den 

kommunikativa validering som jag genomförde och diskuterar detta.
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1.1 Shikantaza

Det finns en rad olika typer av meditationstekniker och traditioner kopplade till dessa. Därför går 

det inte att tala om meditation som något enhetligt. Både själva meditationstekniken och den 

mening som tillskrivs övningen av lärare och traditionens egna narrativ påverkar hur upplevelser 

under meditation beskrivs av den som har upplevelsen. Min studie undersöker en av många 

meditationstraditioner och för att läsaren ska kunna sätta in intervjumaterialet i ett sammanhang 

presenterar jag denna tradition kortfattat.

I zenbuddhistisk tradition är meditation något centralt. Ordet zen är den japanska formen av 

kinesiskans chan som i sin tur kan härledas till sanskritordet Dhyana som betyder just meditation 

eller koncentration. Zenbuddhism kan alltså sägas vara en slags ”meditationsbuddhism”, det vill 

säga en tradition inom mahayanabuddhismen som lägger särskild tonvikt på meditation. 

Zentraditionen kan i sin tur delas in i olika mindre skolor eller så kallade lärarlinjer som praktiserar 

på lite olika sätt. De två huvudsakliga meditationsteknikerna som används inom zen är 

Koanmeditation2 och Shikantaza. I den japanska gren av zentraditionen som kallas Soto-zen är 

Shikantaza den centrala övningen. Oavsett inriktning på meditationsövningen används ordet zazen 

som namn för övningen.3

Ordet Shikantaza kan delas upp i fyra olika skrivtecken som tillsammans bildar en förklaring och en

beskrivning av övningen. De första två tecknen, Shi och kan, brukar översättas till ordet bara eller 

endast. Tecknet Ta används när man vill indikera en handling, att någon gör något. Za betyder sitta 

och återfinns även i orden zazen (sittande meditation) och Zafu (meditationskudde). Shikantaza kan 

alltså översättas till ”att bara sitta”. En för sammanhanget intressant dubbeltydighet hos tecknet Ta 

är att det förutom att indikera att en handling utförs också betyder slå eller träffa, som att 

exempelvis träffa en boll med ett slagträ.4 I uppmaningen att ”bara sitta” finns därför en klang av 

uppriktighet, fokus och precision. Att ”bara” sitta är i det här sammanhanget alltså att utföra 

sittandets handling som om man ville träffa handlingens kärna, mitt i prick. I Dogen Zenjis text 

Fukanzazengi beskrivs utförligt hur meditationsövningen går till.5 Texten går både in på hur den 

som mediterar bör ordna yttre omständigheter, som till exempel att det är lämpligt att hålla till i ett 

tyst rum, och hur själva kroppsställningen ser ut. Dogen försöker också på olika sätt, genom ett 

poetiskt bildspråk och referenser till äldre buddhistiska grundtexter, förklara vilken mental attityd 
2 Koan: Frågor ställda av forna tiders mästare tillsammans med mästarens svar. I vissa zenbuddhistiska traditioner 

används koaner som meditationsobjekt. Roshi Philip Kapleau, Zens tre pelare (Red Dot Publishing, 1995), 366.
3 Za betyder ”sitta” på japanska och zen är meditation. Zazen brukar således översättas till ”sittande meditation”.
4 Tenshin Reb Andersson, ”Just sitting”, i The Art of Just Sitting: Essential Writings on the Zen Practice of 

Shikantaza, 2:a utg., red. John Daido Loori (Sommerville: Wisdom Publications, 2004), 157.
5 Se bilaga 1
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som eftersträvas i utövandet. Fukanzazengi som skrevs på 1200-talet ses än idag som den första och

bästa instruktionen till Shikantaza zazen. Jag har översatt texten till svenska och bifogar den i sin 

helhet som en separat bilaga6.

1.2 Forskningsöversikt

För att kunna navigera i det forskningsfält som brukar kallas mystikforskning är det nödvändigt att 

först reflektera över hur begreppet mystik kan definieras. I Geels & Wikströms ”Den religiösa 

människan” citeras den brittiske mystikforskaren William Ralph Inges uttalande att ”inget ord i det 

engelska språket, inte ens ordet socialism, har använts lika vårdslöst som ordet mystik.7” Geels & 

Wikström landar, efter att ha problematiserat mystikbegreppet, i en definition som utgår från Robert

S Ellwood (1980). Författarnas egna tillägg till Ellwoods definition markeras med kursiv stil.

Mystik är en erfarenhet i en religiös eller en profan kontext som omedelbart eller 

vid ett senare tillfälle av den upplevande tolkas som ett möte med en högre eller 

en yttersta verklighet. Detta möte sker på en omedelbar, enligt subjektet icke 

rationell väg och medför en djup känsla av enhet och ett intryck av att denna 

erfarenhet ligger på ett annat plan än det vardagliga, alldagliga. Denna erfarenhet 

medför vittgående konsekvenser i individens liv.8

Men även om det går att finna en fungerande definition av mystikbegreppet utifrån vilken mening 

som tillskrivs upplevelsen av de som haft den blir det rörigare när man beaktar att mystika 

upplevelser ibland beskrivas som stillsamma, meditativa upplevelser och i andra fall som extatiska 

eller dramatiska.

Roland Fisher föreslår att mystika upplevelser delas in i underkategorierna Ergotropiska 

upplevelser som karaktäriseras av en starkt förhöjd aktivitet i nervsystemet (Hyperarousal) och 

Tropotrofiska upplevelser som är mera stillsamma9. Exempel på den första typen av upplevelser är 

extatiska tillstånd med tillhörande visioner och/eller religiösa uppenbarelser. I den andra kategorin 

ryms till exempel stillsamma meditativa upplevelser. Men kan man verkligen hävda att dessa 

6 Min svenska översättning bygger på två engelska versioner av Fukan zazengi. Kazuaki Tanahashi (red), The 
treasury of the true dharma eye (Boston & London: Shambala, 2010 ). Gudo Nishijima & Chodo Cross, Master 
Dogens Shobogenzo (Tokyo: Windbell Publications, 1994).

7 Antoon Geels & Owe Wikström, Den religiösa människan: en introduktion till religionspsykologin, 3:e utg. 
(Stockholm: Natur & Kultur, 2012), 137.

8 Ibid., 238.
9 Robert K. C. Forman, Mysticism, Mind, Consciousness (New York: SUNY Press, 1999), 4.
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underkategorier bör ses som variationer på en gemensam underliggande upplevelse?

Man kan säga att det finns två huvudsakliga sätt att förklara mystika upplevelser och att 

mystikforskare brukar ansluta sig till någon av dessa. Den position som flera av de stora pionjärerna

inom mystikforskningen, exempelvis Rudolph Otto (1869-1937), anslöt sig till kallas för den 

Perennalistiska positionen. Enligt detta synsätt har alla religiösa upplevelser en gemensam 

universell grund och kan därför ses som olika uttryck för samma upplevelse. Dessutom menar 

perennalisterna att mystikern genom upplevelsen kommer i direkt kontakt med en absolut verklighet

som kan benämnas och definieras på olika sätt.10 Som en kritik mot denna position uppstod den 

Konstruktionistiska förklaringsmodellen. Konstruktionisterna hävdar att den mystika upplevelsen 

konstrueras av språket. Därför kan man inte säga att det existerar en universell upplevelse som delas

av mystiker oberoende av deras religiösa tillhörighet och kulturella identitet. En av 

konstruktionismens starkaste företrädare är Steven Katz (f.1944). Katz och hela den 

konstruktionistiska förklaringsmodellen kritiseras av Robert Forman11 som således ansluter sig till 

den perennalistiska ståndpunkten. Forman argumenterar också för att vi borde reservera begreppet 

mystik upplevelse så att det endast refererar till tropotrofiska upplevelser. De upplevelser som faller 

in under den ergotrofiska kategorin kallar han för ”visionary experiences”.12

På samma sätt som mystikbegreppet använts vårdslöst har även begreppet meditation brukats i en 

rad olika sammanhang och utan att definieras närmare. Ordet meditation kan härledas till latinets 

meditari, som kan betyda reflektion men också förberedelse eller övning.13 I den här uppsatsen 

definieras begreppet meditation med den senare betydelsen. När jag eller mina informanter 

använder begreppen meditation, zazen och shikantaza ska dessa ses som olika namn på samma 

övning. Varken kontemplation eller reflektion har något med Shikantaza att göra.

Det mystika språket, det vill säga det språk som ”mystikern” använder för att beskriva den mystika 

upplevelsen, har också analyserats och kategoriserats av mystikforskare. När mystikern ska försöka 

beskriva en upplevelse som i någon mening ses som obeskrivlig och som faller utanför alla 

begreppsmässiga ramar och kategorier kan denne inta antingen en katafatisk, bejakande, eller en 

apofatisk, förnekande hållning. Geels & Wikström menar att dessa mystika språktyper 

”representerar två kraftiga fåror som löper genom mystikens olika traditioner.”14 Jag skulle nog vilja

säga att den tradition som studeras i den här undersökningen, nämligen den zenbuddhistiska, 

10 Ibid., 31.
11 Se teoriavsnittet för en beskrivning av Formans teorier.
12 Forman, Mysticism, Mind, Consciousness, 5.
13 Geels & Wikström, Den religiösa människan, 255.
14 Ibid., 244.
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förvaltar en textkanon som innehåller både apofatiska och katafatiska formuleringar. Den apofatiska

hållningen kan exemplifieras genom de berättelser av zenmästare som besvarat sina elevers frågor 

med tystnad eller oväntade och paradoxala kroppsliga handlingar. Som när den kinesiske mästaren 

Yangshan Huiji ritade ett streck på marken som ett svar på en fråga från en ung munk.15 Exempel på

katafatiskt språk skulle hitta i några av Dogens mer poetiska beskrivningar av zazenutövandet.

Det jag kallar zazen är något annat än att lära sig zazen steg för steg. Det är den 

fridfulla bekvämlighetens dharmaport. Det är ett praktiskt förverkligande av 

fullständig upplysning. Universums lagar realiseras, fria från nät och burar. Att 

förstå detta är att vara lik en drake som funnit vatten eller en tiger vilande i 

bergen. Vet att den sanna vägen framträder av sig själv och ditt sinne befrias från 

hinder och distraktioner.16

Ända sedan 1960-talet har forskare studerat meditation och yogatekniker genom att mäta hjärnans 

elektriska aktivitet med hjälp av EEG. Med denna metod kan hjärnans aktivitet redovisas som en 

slags vågrörelse. En vågrörelse som i sin tur tolkas som fyra sorters tillstånd av vakenhet beroende 

på vågrörelsens amplitud. Ett fullständigt vaket tillstånd utmärks av det som kallas Beta aktivitet 

(13-26 svängningar per sekund) .Vid ett avslappnat men vaket tillstånd visar vågrörelsen på Alfa 

aktivitet (8-13 svängningar). Vid 4-8 svängningar per sekund, så kallad Theta aktivitet, går hjärnan 

in i ett dåsigt, halvsovande tillstånd och Delta aktivitet (1,5-5 svängningar per sekund) tyder på  att 

hjärnan gått in i djupsömn.17 Genom att mäta hjärnans aktivitet, och i vissa fall kombinerat med 

liknande mätmetoder som kartlägger hjärtats och musklernas elektriska aktivitet (EKG och EMG), 

har forskningen visat att yogis och erfarna meditatörer i vissa fall kunnat kontrollera autonoma 

kroppsliga funktioner, blockera smärtimpulser och reglera kroppstemperaturen.18

Det har även genomförts studier på zazen med hjälp av EEG. På 60-talet visade Kasamatsu och 

Hirai att vana zenutövare uppvisade Alfa aktivitet i högre grad än de som hade liten eller ingen 

erfarenhet av zazen.19 Forskarna drog slutsatsen att Alfatillståndet, som ju utmärks av avspänning 

och vila, är centralt för zazenutövandet. K Shiomi visade i en annan studie att zazen ökade 

försökspersonernas förmåga att gå in i ett tillstånd av aktiv uppmärksamhet.20

15 Andy Ferguson, Zen’s Chinese Heritage (Somerville: Wisdom Publications, 2000), 170.
16 Ur Fukanzazengi. Se bilaga 1
17 Nils G Holm, Mystik och intensiva upplevelser, Meddelanden från Stiftelsen för Åbo akademi forskningsinstitut, nr. 

51 (Stiftelsen för Åbo akademi, 1979), 31.
18 Ibid., 32.
19 Ibid., 34.
20 Ibid., 35.
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Enligt Ralph Hood måste studiet av mystika upplever baseras på operationaliserade begrepp. Detta 

har gjorts på tre huvudsakliga sätt. 1. Genom att konstruera frågor som kan besvaras med öppna 

svar. 2. Genom frågor som utformats för att passa i enkätundersökningar. 3. Genom att konstruera 

specifika skalor för att mäta mystika upplevelser.21

Hood konstaterar att den första av dessa tre metoder inte direkt avslöjar något av vetenskapligt 

värde när det gäller mystika upplevelser i sig. Däremot visar dessa undersökningar att många 

människor uppger att de haft upplevelser som de själva benämner som mystika. Materialet kan inte 

användas för att på något sätt belägga att upplevelserna är reellt existerande. När det gäller 

enkätundersökningar så har Hood själv använt sig av en metod som kallas ”litterary exemplar 

approach”.22 Här använde sig Hood av litterära exempel i form av beskrivningar av mystika 

upplevelser hämtade från William James standardverk The Vareties of Religious experience. Han 

kallade mätmetoden för REEM (Religious Experience Episodes Measure). 15 beskrivningar från 

James bok valdes ut och sammanfattades i ett häfte. Deltagarna i studien fick läsa häftet och bedöma

i vilken grad de kände igen upplevelserna som beskrevs med hjälp av en femgradig poängskala. En 

kritik som har riktats mot James, och som således också är relevant för Hoods studie, är att James 

beskrivningar till största delen är hämtade från en nordamerikansk protestantisk kontext. Detta 

problem har Holm (1982) försökt komma förbi genom att konstruera en version av testet som 

anpassats till svenska förhållanden. Från början skapades testet för att se om intrisikalt religiösa 

personer23 skulle uppge att de haft mystika upplevelser i högre grad än extrinsikalt religiösa. Detta 

bekräftades av Hoods studie.

Slutligen kan nämnas den Mystisicmskala (M-skalan) som Hood tog fram 1975. Skalan bygger på 

olika kriterier för mystika upplevelser hämtade från Staces fenomenologiska studier (1960) där en 

gemensam kärna identifieras för både extroverta och introverta mystika upplevelser. M-skalan har 

kritiserats för att den försöker vara religiöst neutral och inte tar tillräcklig hänsyn till det religiösa 

språket. Hood påpekar även att det finns ett väldokumenterat samband mellan naturupplevelser och 

mystika upplevelser och att spännande eller lätt stressande utomhusaktiviteter som bergsklättring 

och forsränning verkar trigga mystika upplevelser i högre grad än stillsamma aktiviteter, exempelvis

att åka båt på lugnt vatten.24

21 Ralph W. Hood, jr, Peter C. Hill, & Bernard Spilka, The Psychology of Religion: An Empirical Approach, 4:e utg. 
(New York: Guilford Press, 2009), 338.

22 Ibid., 350.
23 Personer som har det religiösa livet som ett mål i sig till skillnad mot extrinsikalt religiösa som upplever att 

religionen som ett medel för att uppnå vissa mål och syften.
24 Hood, Hill, & Spilka, The Psychology of Religion, 367.
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1.3 Teori

Robert Forman menar att den mystika upplevelsen, enligt den definition av begreppet som han 

använder, är en upplevelse av det rena medvetandet, en Pure consciousness event, (PCE). Denna 

upplevelse kan varken kategoriseras som en känsloupplevelse eller som en tankeprocess utan ses 

som en unik upplevelse. Med upplevelsen följer också en identifikation av jaget som identiskt med 

medvetandet. Något som leder till en för individen förändrad syn på relationen mellan det inre och 

det yttre, det materiella och det ickemateriella. Forman utgår ifrån William James epistemologiska 

distinktion mellan två olika typer av kunskap, kunskap genom kännedom (knowledge of 

acquaintence) och kunskap om (knowledge about)25. Den första typen av kunskap utgår som regel 

från sensorisk kontakt som när man smakar en speciell sorts frukt hör ett ljud eller ser en färg. Den 

andra kunskapstypen är mera konceptuell som när man benämner smaken eller färgen och, eller, 

jämför den med någon annan smak eller färg. Denna sorts kunskap involverar språket, minnen och 

konceptuella färdigheter. Men till James tvåfaldiga kunskapsmodell vill Forman lägga till en tredje 

kategori, Kunskap genom identifikation (knowledge by identity).26  För hur, frågar han, känner man 

sig själv? Man känner sig själv helt enkelt genom att vara sig själv.

Vid sidan om det rena medvetandetillståndet, som alltså sägs vara ett temporärt tillstånd, beskriver 

Forman också ett tillstånd som är permanent eller semipermanent. Han kallar detta för The dualistic

mystical state.27 Forman argumenterar för att synen på mystika upplevelser som övergående och 

dramatiska har sitt ursprung i en teistisk, Abrahamitisk, förförståelse av mystika och andliga 

upplevelser. I österländska religiösa traditioner är uppdelningen mellan det inre och det yttre inte 

lika skarp och det finns många beskrivningar av hur zenmästare, yogis och asketer bär med sig sina 

mystika upplevelser ut i livet. Att genom träning och regelbunden övning leva ett ”upplyst liv” ses 

av många som både möjligt och önskvärt. Enligt Mahayanabuddhistisk filosofi ses samsara och 

Nirvana som identiska. Därför kan Mahayanabuddhister hävda att målet med meditationen inte är 

att undkomma eller befrias från en värld fylld av lidande, till en värld eller ett tillstånd som ses som 

existerande någon annan stans.

Forman analyserar ett textavsnitt ur Plattformsutran och fokuserar på begreppet wu-nien28. 

Begreppet översätts vanligtvis till icke-tänkande men kräver en närmare förklaring för att inte 

missförstås. Den sorts icke-tänkande som avses i plattformsutran och i flera andra buddhistiska 

texter är inte ett medvetandetillstånd där tankar inte existerar. Snarare kan man säga att dessa texter,

25 Forman, Mysticism, Mind, Consciousness, 116.
26 Ibid., 118.
27 Ibid., 131-134.
28 Ibid., 137-138.
8



vittnesmålen från mina informanter och andra zenutövare, antyder att det är möjligt att befinna sig i 

ett tillstånd där tankar existerar samtidigt som en slags grundläggande tystnad eller stillhet. 

Begreppet Dualistic mystical state försöker omfatta detta tillstånd. För en ickedualistiskt präglad 

tradition som den zenbuddhistiska kan själva ordet dualism, som i ett dualistiskt mystikt tillstånd, 

verka främmande men ordvalet är i själva verket mycket lämpligt och precist.

Forman vill beskriva hur mystiker kan uppleva verkligheten utifrån två perspektiv samtidigt. Hur de

å ena sidan befinner sig i en verklighet som konstrueras av språket och den inre dialogen där tankar 

virvlar runt i huvudet precis som hos vem som helst men att de samtidigt bär på en slags inre 

tystnad,eller stillhet, som påverkar upplevelsen av världen. Man kan därmed säga att dualismen 

överskrids. Icketänkande är ett annat slags tänkande.

För att ännu bättre kunna förstå hur meditationsupplevelsen hänger ihop med det vardagliga livet 

och förklara att upplevelsen enligt mina informanter inte är temporär utan snarare permanent eller 

semipermanent använde jag mig av en annan teori, nämligen Mihaly Csikszentmihalyis Flowteori. 

Det tillstånd som kallas flow utmärks av en känsla av total koncentration, en förändrad 

tidsuppfattning och starka lyckokänslor kopplade till uppgåendet i någon typ av aktivitet. Detta 

lyckotillstånd uppkommer ibland spontant på grund av yttre omständigheter men vi kan också med 

hjälp av medveten träning öva upp vår förmåga att försätta oss i flowtillstånd. Enligt 

Csikszentmihalyi är lycka inte något som bara drabbar oss. Vi kan aktivt påverka vår egen 

livskvalitet.29

Flow är inte bara ett övergående optimalt sinnestillstånd. Man kan också tala om att det finns 

individer som har en så kallad autotelisk personlighet eller som har lyckats odla fram autoteliska 

personlighetsdrag.30 Utmärkande för den autoteliska personlighetstypen är att dessa personer kan 

njuta av situationer som andra människor skulle uppfatta som tråkiga eller till och med outhärdliga. 

Autoteliska personer har också förmågan att glädjas åt att utföra aktiviteter oavsett av vilket resultat 

som uppnås. Som ett exempel på detta kan anges förmågan att njuta av att städa oavsett om detta 

resulterar i att huset blir rent eller inte. Csikszentmihalyi menar att dessa autoteliska 

personlighetsdrag både kan ha biologiska orsaker så att vissa individer helt enkelt bär på genetiska 

fördelar i det här avseendet men han menar också att hemförhållanden och social påverkan kan ha 

betydelse. Ett barn som får växa upp i en autotelisk familjemiljö31, det vill säga en miljö där det 

finns goda förutsättningar för att utveckla autoteliska personlighetsdrag, kan kultivera dessa 

29 Mihaly Csikszentmihalyi, Flow: den optimala upplevelsens psykologi (Stockholm: Natur & Kultur, 2016), 16.
30 Ibid., 120-124.
31 Ibid., 119.
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egenskaper även om de biologiska förutsättningarna inte är optimala.

1.4 Metod

Min undersökning bygger på sex djupgående intervjuer med erfarna zazenutövare. Här följer en kort

presentation av informanterna.

Informant L. 45 årig man bosatt i Danmark. tvåbarnsfar. Erfaren lekman.

Intervjudatum: 1/3 2018

Informant M. 49 årig man bosatt i England. Ordinerad zenlärare.

Intervjudatum: 4/3 2018

Informant K. 40 årig man bosatt i Finland. Trebarnsfar. Erfaren lekman.

Intervjudatum: 5/3 2018

Informant E. 74 årig man bosatt i Skottland. Ordinerad zenlärare.

Intervjudatum: 7/3 2018

Informant P. 48 årig man bosatt i Japan. Tvåbarnsfar. Ordinerad zenlärare.

Intervjudatum: 9/3 2018

Informant D. 70 årig man bosatt i USA. Ordinerad zenlärare.

Intervjudatum: 19/3 2018

För att komma upplevelsen av shikantaza nära och för att kunna få fram ett tillräckligt innehållsrikt 

material valde jag att genomföra en kvalitativ studie. Jag anser att denna metod i det här fallet är 

överlägsen kvantitativa metoder, till exempel enkätundersökningar, eftersom det i en studie av den 

här typen krävs ett gediget material med djupgående beskrivningar av meditationsupplevelsen, och 

relaterade upplevelser, beteenden och föreställningar, för att det ska vara möjligt att analysera 

materialet och dra användbara slutsatser. I stället för att genomföra en bred studie med många 

deltagare har jag valt att lägga min tid på att försöka hitta informanter som på bästa möjliga sätt 

lämpar sig för studien.
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Eftersom min studie bygger på informanternas berättelser och min subjektiva tolkning av 

intervjumaterialet går det inte att utesluta att någon annan person skulle kunna tolka materialet på ett

annat sätt och komma till en annan slutsats.32 Kvalitativa data är inte direkt mätbara och en studie av

den här typen skiljer sig från en kvantitativ studie bland annat genom att själva forskarrollen ser 

annorlunda ut. Därför har jag försökt säkra undersökningens validitet genom att jag har prövat 

studiens resultat i dialog med informanterna, sk Kommunikativ validering.33 Det innebär att jag har 

gjort en återkoppling med informanterna och låtit dem ge sina synpunkter på studiens resultat som 

presenterats för dem i en kort sammanfattning.34 När jag hade huvuddragen i analysen klara skrev 

jag alltså en sammanfattning av analysen som skickades ut till intervjupersonerna via E-mail.

Jag erbjöd dem att ge mig respons på texten antingen genom att svara på mailet eller genom att vi 

kunde ses igen via Skype. Tre av informanterna gav mig respons och resultatet av valideringen 

redovisas och diskuteras i uppsatsens avlutande kapitel.

Det är vanligt att man i olika andliga och religiösa traditioner kopplar utövandet av meditation till 

förmågan att tillägna sig övernaturliga förmågor. Av den anledningen ägnade jag den här sortens 

upplevelser särskild uppmärksamhet under mina samtal med informanterna. Jag ville veta om 

intervjupersonerna haft upplevelser, under meditation, som de själva betraktade som övernaturliga 

eller anomala och vilken betydelse de i så fall tillskriver dessa upplevelser. I intervjusituationen 

valde jag att inte definiera begreppet ”anomala upplevelser” och ge en specifik begreppsförklaring 

till informanterna. Jag ville inte begränsa intervjupersonernas möjlighet att svara fritt genom att ge 

dem en allt för snäv, psykologisk, definition. Istället frågade jag bara om informanterna varit med 

om upplevelser som kunde kallas konstiga, ovanliga eller övernaturliga och så fick det bli en senare 

fråga för mig att under analysmomentet reda ut begreppen.

Intervjumaterialet visar att kommunikationen fungerade bra och att vi lyckades ”ringa in” den typ 

upplevelser jag ville komma åt. Jag och intervjupersonerna kunde diskutera förekomsten av 

övernaturliga, anomala eller, enklare uttryckt, konstiga upplevelser utan att jag försökte utreda 

vilken ontologisk status som kunde tillskrivas olika typer av upplevelser. När jag analyserade 

materialet använde jag följande definition  av begreppet ”anomal upplevelse” hämtad från Vareties 

of anomalous experience, 2014

We define an anomalous experience (AE) as an uncommon experience or one that

although it may be experienced by a significant number of persons is believed to 
32 Göran Ahrne & Peter Svensson, red., Handbok i kvalitativa metoder (Stockholm: Liber, 2015), 10.
33 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun 3:e utg. (Lund: Studentlitteratur, 2014), 

302-303.
34 Ahrne & Svensson, Handbok i kvalitativa metoder, 26.
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deviate from ordinary experience or from the usually accepted explanations of 

reality according to Western mainstream science35.  

Enligt denna definition kan en upplevelse alltså kallas för anomal både om den på något vis avviker 

från det vardagliga eller det förväntade men också om upplevelsen avviker från de allmänt 

accepterade förklaringar av verkligheten som den västerländska vetenskapen erbjuder. Det är viktigt

att påpeka att dessa två kriterier inte nödvändigtvis behöver följas åt. En upplevelse som inte går att 

förklara utifrån ett västerländskt vetenskapligt perspektiv kan ändå ses som naturlig och begriplig 

utifrån buddhistiska förklaringsmodeller. På samma gång kan märkliga och avvikande upplevelser 

ses som fullt förklarliga utifrån ett västerländskt perspektiv. En anomal upplevelse behöver alltså 

inte ses som övernaturlig och en upplevelse som ses som övernaturlig i en västerländsk kontext kan 

ses som naturlig i en buddhistisk. De flesta av mina informanter lever sina liv i västerländska 

samhällen men är på grund av sin livsåskådning starkt präglade av österländskt tänkande. Detta är 

viktigt att ha med sig för den som läser informanternas berättelser.

I analysen av intervjumaterialet framkommer det att den upplevelse som med ett buddhistiskt språk 

kallas upplysning eller uppvaknande är central. Jag har använt mig av olika källor och teorier för att 

beskriva och förklara denna upplevelse. Jag började med att analysera zenbuddhistiska källtexter för

att förstå hur denna upplevelse beskrivs i den zenbuddhistiska traditionen.

Dogen zenjis (1200-1253) Fukan zazengi kan ses som en av de absolut viktigaste texterna i den 

japanska Soto-zen traditionen. Texten författades av Dogen efter att han återvänt till Japan från 

Kina.36 Han ville uppmuntra människor att praktisera den form av meditation han lärt sig i Kina, 

och som han betraktade som autentisk och överlägsen andra meditationsformer. Fukan zazengi är en

kort kärnfull text. Skriven med pedagogiska och proselyterande ambitioner. Texten inleds med 

några paradoxala rader där författaren ifrågasätter om meditation och strävandet efter upplysning 

överhuvudtaget är nödvändigt eftersom upplysning, enligt honom, är det naturliga tillståndet inte 

bara hos människor utan för hela universum.

Vägen är ursprungligen perfekt och allomfattande, hur skulle det kunna krävas 

övning eller upplysning? Den grundläggande läran är fullt tillgänglig, varför 

skulle ansträngning vara nödvändig?37

35 Etzel Cardeña, Steven Jay Lynn & Stanley Krippner, ”Introduction: Anomalous Experiences in Perspective”, i 
Varieties of Anomalous Experience: Examining the Scientific Evidence, 2:a utg., red. Etzel Cardeña, Steven Jay 
Lynn & Stanley Krippner (Washington: American Psychological Association, 2014), 4.

36 Hakuyu Taizan Maezumi, ”Commentary on Fukanzazengi”,i The Art of Just Sitting: Essential Writings on the Zen 
Practice of Shikantaza, 2:a utg., red. John Daido Loori (Sommerville: Wisdom Publications, 2004), 71.

37  Se bilaga 1.
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Men redan i nästa textstycke vänder Dogen på perspektivet och hävdar att vi, trots att vi ytterst sett 

är hela perfekta upplysta varelser, undgår att leva våra liv som de vi verkligen är. Det som hindrar 

oss är vårt diskriminerande, intellektualiserande sinne.

Och ändå, om du avviker från målet med bara en hårsmån, är du lika långt borta 

som himlen är från jorden. Om minsta gillande eller ogillande uppstår är sinnet 

förlorat i förvirring. Du kan vara stolt över din förståelse och vara rikligt upplyst 

eller förvärva enastående insikter och uppnå vägen genom att klargöra sinnet. 

Ändå, om ditt huvud är fullt av idéer, låter du inte din kropp ta språnget och du 

missar den sanna vägen.

Det som krävs är en regelbunden, helhjärtad praktik som ger oss möjligheten att dag efter dag 

återvända till vårt naturliga tillstånd. Dogen uppmanar oss att ta ett steg tillbaka och släppa taget 

om kropp och sinne, dvs tankar och känslor. Detta är något som, enligt Dogen, sker automatiskt om 

bara praktiken utförs på korrekt sätt. Buddhas ansikte är det ursprungliga ansiktet.

Därför bör du sluta leta efter fraser och jaga ord. Ta ett steg tillbaka och rikta 

ljuset inåt. Kropp och sinne kommer att släppa taget av sig självt och ditt 

ursprungliga ansikte visar sig.

Det kan vara svårt att föreställa sig att det existerar en upplevelse som varken kan kallas för mental 

eller en fysisk, ändå är det precis en sådan upplevelse som Dogen beskriver.

I den här studien ansluter jag mig till Robert Formans Perennalistiska ståndpunkt när det gäller 

synen på mystika upplevelser. I likhet med Forman och Dogen kommer jag också att hävda att den 

mystika upplevelsen är radikalt annorlunda och skiljer sig från mentala och fysiska upplevelser.

Jag ansluter mig också till Formans definition av mystikbegreppet och hävdar med honom att 

begreppet endast bör reserveras för Tropotrofiska upplevelser utifrån argumentet att visionära 

upplevelser har ett specifikt innehåll, ett budskap, medan den upplevelse som jag valt att studera 

saknar den sortens innehåll. Ett annat argument för att utesluta visioner och auditioner från 

mystikbegreppet är att mina informanter inte betraktar visionära upplevelser som betydelsefulla i 

någon egentlig mening.

Redan i ett tidigt skede av forskningsprocessen började jag intressera mig för flowteori. Min 

magkänsla sade mig att flowupplevelser och meditation hörde samman på något vis och mina egna 

erfarenheter av både meditation, konstnärligt arbete , samt berättelser från musiker, kulturarbetare 

och idrottsutövare i min närhet tycktes bekräfta magkänslan. I olika livsberättelser som jag har fått 
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ta del av genom åren har optimala upplevelser, autoteliska personlighetsdrag och meditation varit 

återkommande teman. Jag började med att konstruera ett par enkla tematiska listor där jag spaltade 

upp några av de karaktärsdrag som utmärker flowupplevelser och upplevelser av zazen. Dessa listor 

ska ses som mina inledande trevande försök att hitta fram till min metod och mina forskningsfrågor 

och är inte formulerade med en utomstående läsare i tanken men jag redovisar dem ändå med syftet 

att visa hur min arbetsprocess gått till. Den lista som relaterar till flowbegreppet ser ut på följande 

vis.

* Aktivitet och medvetandet smälts samman. Man ser inte på sig själv som separerad från det man 

gör.38

* Externa mål och belöningar behövs inte, aktiviteten i sig är en anledning till att fortsätta med 

den.39

* Självmedvetenheten upphör, tankar om sig själv blir irrelevanta för individen. Det kan beskrivas 

som att man tappar bort sitt ego, går bortom personligheten eller blir ett med världen.40

* Tidsupplevelsen blir förvrängd vilket ofta betyder att tiden går fortare än vanligtvis.41

Listan som skapades för att ringa in det som utmärker Shikantaza ser ut såhär.                                   

* Mållös övning. Övningen är målet för övningen.42       

* Regelbunden praktik. ”utanför zazen finns ingen upplysning”.43

* Betoning på likheten mellan                

meditation och det ”övriga vardagliga livet”. Varje uppriktig och helhjärtad handling kan ses som 

zen.44    

38 Csikszentmihalyi, Flow, 79.
39 Ibid., 93.
40 Ibid., 84.
41 Ibid., 92.
42 Taigen Dan Leighton, ”Introduction: Hongzhi, Dogen, and the background of Shikantaza”, i The Art of Just Sitting: 

Essential Writings on the Zen Practice of Shikantaza, 2:a utg., red. John Daido Loori (Sommerville: Wisdom 
Publications, 2004), 1; Shunryu Suzuki, ”No Dualism”, i The Art of Just Sitting: Essential Writings on the Zen 
Practice of Shikantaza, 2:a utg., red. John Daido Loori (Sommerville: Wisdom Publications, 2004), 67.

43 Hakuun Yasutani, ”Shikantaza”, i The Art of Just Sitting: Essential Writings on the Zen Practice of Shikantaza, 2:a 
utg., red. John Daido Loori (Sommerville: Wisdom Publications, 2004), 53.

44 Hakuyu Taizan Maezumi, ”Commentary of Fukanzazengi”, i The Art of Just Sitting: Essential Writings on the Zen 
Practice of Shikantaza, 2:a utg., red. John Daido Loori (Sommerville: Wisdom Publications, 2004), 73.
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* Avfärdande, avvisande, av

extraordinära anomala upplevelser.45

Utifrån denna inledande jämförelse konstruerade jag intervjufrågor som skulle kunna användas för 

att undersöka sambanden mellan Shikantaza zazen och flowtillstånd.

1. Kan du Berätta lite om dig själv?

(En inledande fråga som inte direkt relaterar till flowteori.)

2. Kan du berätta om din meditationspraktik?

- Hur gör du rent praktiskt?

- Kan du beskriva vad Shikantaza är?

(Syftet med denna fråga var att ge mig en bild av informantens meditationspraktik och dennes 

rutiner runt meditationen.)

3. Många beskriver upplevelsen av zazen som att ”man blir det man gör” att ”det enda som finns är 

själva sittandet” Känner du igen detta från dig egen praktik?

(Frågan relaterar till upplevelsen att ”Aktivitet och medvetande smälts samman.)

4. Hur upplever du tid under meditation? Går klockan snabbt eller långsamt?

(Frågan relaterar till flowupplevelsens karaktäristiska drag av en förvrängd tidsuppfattning.)

5. Man hör ofta att Shikantaza är en mållös praktik. Målet med zazen är zazen. Hur ser du på detta?

Är zazen något positivt i sig och inte bara ett medel för att uppnå något annat?

(Frågan har att göra med begreppen autotelisk personlighet och autotelisk aktivitet)

6. Ibland hör man talas om människor som har anomala, mystika eller till och med övernaturliga 

upplevelser under meditation. Har du något att säga om det?

(Frågan syftade till att testa informantens reaktion på begreppen mystika, anomala, övernaturliga 

upplevelser. Jag ville se om min erfarenhet att zenutövare ofta avvisar den här typen av upplevelser 

och är skeptiska till den här sortens ordval kunde bekräftas.)

45 Leighton, ”Introduction”, 5.
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7. Kan du säga något om hur du upplever andra dagliga aktiviteter. Tror du sittandet påverkar din 

upplevelse av andra aktiviteter? Finns det något annat, förutom zazen, som skulle kunna ses som 

zen?

(Frågan relaterar till påståendet att flowupplevelser, hos vissa personer, kan vara bestående. Enligt 

Csikszentmihalyi kan vissa individer odla en autotelisk personlighet och leva sina liv i en typ av 

permanent eller semipermanent flowtillstånd.)

1.4.1 Urval och etiska principer

När jag kommit så här långt började jag inrikta mig på att försöka hitta lämpliga intervjupersoner, 

göra ett urval, och att avgränsa min studie. I första hand använde jag mig av en ändamålsenlig 

urvalsprincip (purposive sampling).46 Det innebär att jag försökte hitta de personer som är bäst 

lämpade för att delta i min studie. Till stor del kunde jag bygga vidare på den urvalsmetodik och det

kontaktnät som jag hade med mig från en tidigare studie som också genomfördes i en 

zenbuddhistisk kontext.47 Informanternas lämplighet har bedömts utifrån tre huvudsakliga kriterier. 

För det första har jag letat efter informanter som praktiserar Shikantaza regelbundet och har gjort så 

under flera års tid. För det andra måste intervjupersonen kunna tala svenska eller engelska. För det 

tredje har jag strävat efter att hitta informanter som visat ett eget intresse för studien och som 

uttryck en positiv vilja att delta. Några av personerna jag kontaktade deltog i min tidigare studie och

kunde därför enkelt bedömas som lämpliga eftersom jag då använde samma typ av kriterier, så när 

som på första punkten som modifierats för att passa den nuvarande studien.48 Andra informanter har

förmedlats till mig genom mina ”gamla” informanter. I dessa fall har det alltså skett ett slags 

snöbollsurval men även dessa informanter har granskats utifrån de gällande lämplighetskriterierna 

innan de tillfrågats om att delta i studien.49 De av mig redan kända informanter som hänvisat mig 

vidare till nya intervjupersoner har fått fungera som kvalificerade mellanhänder och har således 

tillåtits bedöma de nya intervjupersonernas lämplighet utifrån de gällande lämplighetskriterierna. 

Jag hade även en ambition att få fram en jämn könsfördelning bland intervjupersonerna. Även om 

jag utgår från att upplevelsen av zazen inte är på något sätt könsbunden, det vill säga att kvinnor 

generellt sett skulle uppleva zazen på ett annorlunda vis bara för att de är kvinnor, går det inte att 

utesluta att det kan finnas skillnader mellan hur kvinnor och män lever sina vardagliga liv och detta 

46  Martyn Denscombe, The Good Research Guide for Small-Scale Social Research Projects (Berkshire: Open 
University Press, 2010), 35-36.

47 Daniel Pettersson, Jag bär Tataghatas lära: Kesan som meningsskapande objekt i zenbuddhistisk tradition, 
kandidatuppsats (Umeå universitet, Institutionen för idé och samhällsstudier, 2017).

48 Det första lämplighetskriteriet i studien om kesan var ”en personlig och nära erfarenhet av kesan”.
49 Ahrne & Svensson, Handbok i kvalitativa metoder, 41.
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skulle i så fall kunna påverka meditationsupplevelsens relation till vardagslivet.50

Utifrån mina urvalskriterier och med hjälp av det kontaktnät jag upprättat under tidigare 

forskningsprojekt skickade jag ut tio inledande meddelanden via Facebook messenger till personer 

som jag bedömde som lämpliga. I meddelandet som var standardiserat och skrivet på engelska 

presenterade jag mig som en student i färd med att påbörja skrivandet av en magisteruppsats vid 

Umeå Universitet. Jag redovisade även att jag själv praktiserat zazen under flera års tid och 

klargjorde vem som tipsat mig att ta kontakt med informanten, i de fall då jag inte varit i kontakt 

med informanten tidigare. Enligt den forskningsetiska principen om Informerat samtycke51 

informerade jag om vilken typ av studie jag ämnade genomföra. Deltagarna fick veta att de när som 

helst kunde avbryta sin medverkan om de önskade, att intervjuerna skulle komma att spelas in och 

transkriberas, och att intervjumaterialet skulle anonymiseras. Jag informerade också om att 

intervjuerna skulle genomföras via Skype och att de beräknades bli ca 50-60 minuter långa. I det 

inledande meddelandet framgick det också att det skulle finnas möjlighet för deltagarna att ge mig 

feedback på studiens resultat i en valideringsprocess. Jag fick snabbt svar på flera meddelanden men

tyvärr skulle min ursprungsplan att få fram sex informanter, fördelade jämt mellan könen, komma 

att gå i stöpet. Av de fyra kvinnor jag tillfrågade svarade två och av dessa backade den ena ur 

eftersom hon själv inte tyckte sig uppfylla det första urvalskriteriet. Hon uppgav att hon tillhörde en 

sangha som i första hand praktiserade med hjälp utav koanträning och inte Shikantaza. Den andra 

tillfrågade kvinnan var positiv till att delta i studien och var en lämplig deltagare enligt alla 

urvalskriterier. Däremot levde hon ett monastiskt liv som vid den tidpunkt som jag skickade ut 

förfrågan var speciellt intensivt.Vi försökte hitta en passande tid då skypeintervjun skulle kunna 

genomföras men det misslyckades. För att tidsplanen inte skulle spricka blev jag tvungen att välja 

en annan informant och så satt jag slutligen med en grupp informanter som helt och hållet bestod av 

män, trots mina inledande ambitioner. Hade jag haft längre tid till mitt förfogande tror jag att jag 

hade kunna få fram en grupp bestående av både män och kvinnor. Att jag misslyckades på den här 

punkten beror nog mer på olyckliga omständigheter och praktiska missöden än att det skulle saknas 

kvinnliga zenutövare som är kvalificerade att delta i studien. Jag fick alltså gå vidare med de 

intervjupersoner som tackat ja till att delta i studien och som uppfyllde urvalskriterierna. En grupp 

på sex personer som jag kände mig nöjd med i alla avseenden förutom att gruppen saknade den 

jämna könsfördelning som jag strävat efter att få fram.

50 Se forskningsfråga 2.
51 Ahrne & Svensson, Handbok i kvalitativa metoder, 29.
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1.4.2 Intervjuerna

Under ett par veckors tid genomfördes så sex intervjuer med personer som alla praktiserat 

Shikantaza regelbundet under flera år. Intervjuerna, som varade 60-90 minuter följde en 

semistrukturerad form, spelades in och transkriberades. Intervjuerna kan benämnas som 

halvstrukturerade livsvärldsintervjuer med ett fenomenoloigiskt perspektiv.52 Jag hade på förhand 

utarbetat intervjufrågorna som utgick från min teoribildning men valde att låta samtalet i 

intervjusituationen styra ordningen och den exakta formuleringen av frågorna. Jag kompletterade 

även mina intervjufrågor med uppföljningsfrågor53 i de fall jag bedömde det som motiverat. Jag 

ville på det sättet täcka in både de tematiska och dynamiska dimensionerna av intervjusituationen.54 

Valet att strukturera intervjun på det sätt som jag gjorde kan motiveras utifrån att jag i detta läge 

utav forskningsprocessen utgick från ett hypotestestande förhållningssätt och ville se hur 

intervjupersonen svarade på mina frågor som relaterade till flowteori.

Intervjumaterialet transkriberades enligt principen att intervjuuttalanden inte återgetts ordagrant 

med bibehållna upprepningar, pauser och ofullbordade meningar. Jag valde att på ett så varsamt sätt 

som möjligt transformera mina informanters utsagor till ett språk som mera närmar sig 

skriftspråket.55 Detta dels för att det redovisade intervjumaterialet ska bli mera lättläst men också av

hänsyn till informanterna som på så sätt besparas den något obekväma upplevelsen att läsa en 

ordagrann utskrift av det egna talspråket. Jag har informerat samtliga informanter om min 

transkriptionspraxis och på förhand fått deras godkännande till detta. Ansiktsutryck, kroppsspråk 

och pauser anges inte i utskrifterna förutom att jag valde att notera de fall när informanten skrattar 

eftersom jag anser att det är viktigt att ironi och humoristiska tonfall överförs till den transkriberade 

texten.

1.4.3 En teoretisk vändning

Så här långt in i processen gick allting enligt mina planer förutom att jag misslyckades med att få 

fram en grupp informanter som bestod av lika många män som kvinnor. Men när jag började arbeta 

med att transkribera intervjumaterialet, och på samma gång inledde processen att tolka 

informanternas utsagor, hände det något. Jag började mer och mer tvivla på att min teoretiska 

utgångspunkt, som vid den här tidpunkten utgick helt och hållet från flowteorin, skulle vara 
52 Kvale & Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun,19, 44-46.
53 Ibid., 176.
54 Ibid., 172-173.
55 Ibid., 217, 221.
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tillräcklig. När jag gick igenom intervjumaterialet kunde jag visserligen hitta starka kopplingar till 

flowteorin och beskrivningar av upplevelser som endast kunde tolkas som flowupplevelser, men där

fanns också andra berättelser och beskrivningar av andra upplevelser som föll utanför mitt 

teoretiska ramverk. Ju mer jag bekantade mig med intervjumaterialet desto säkrare blev jag på att 

jag inte skulle kunna presentera en rättvis bild av mina informanters upplevelser om jag bara utgick 

från ett flowteoretiskt perspektiv. Det började kännas allt mer som att upplevelsen av zazen inte går 

att reducera till en ”slags flowupplevelse” och att zazenutövandet inte kan sägas vara en metod som 

syftar till att inducera och upprätthålla flowtillstånd. Även om flowteorin fortfarande kändes 

relevant för studien och informanternas berättelser tycktes bekräfta min aning att zazen och flow på 

något vis hänger ihop så upplevde jag att något saknades i teoribygget. Några dagar gick då jag 

funderade intensivt på hur jag skulle göra för att komma vidare. Jag kunde i det här skedet av 

processen inte göra uppföljande intervjuer och sätta mig i en situation där jag skulle ha ett ännu 

större intervjumaterial att hantera och dessutom visste jag i det här läget inte ens hur 

uppföljningsintervjuer i så fall skulle utformas och vad de skulle kunna tillföra undersökningen. Jag 

valde istället att återvända till den religionsvetenskapliga litteraturen för att försöka hitta ett sätt att 

knyta an mina informanters berättelser till den etablerade mystikforskningen.

Ganska snart hittade jag fram till Robert Formans forskning och fann ett förhållningssätt till mystika

upplevelser som kunde användas för att tolka de delar av mitt intervjumaterial där flowteorin inte 

kunde tillämpas. Jag insåg också att mina intervjufrågor trots att de utformats med flowteorin i 

åtanke även passade perfekt in i Formans teoribildning. Jag kunde också återvända till de 

skissartade listor som jag utformat inledningsvis, i syfte att hitta beröringspunkter mellan 

flowtillstånd och Shikantaza, och se att Formans beskrivningar av den mystika upplevelsen passade 

in även där. Framför allt ledde denna teoretiska vändning till att jag upptäckte många intressanta 

detaljer i intervjumaterialet som uppenbarade sig när jag såg på texterna med nya ögon. Formans 

teorier om upplevelser av rent medvetande (Pure conciousness events) och dualistiska mystika 

tillstånd (Dualistic mystical state) blev de pusselbitar som saknades för att jag skulle kunna 

analysera intervjumaterialet på ett tillfredställande sätt. Just detta, att Forman genom sin 

begreppsbildning tar hänsyn både till den mystika upplevelsens unika kvalitet och faktumet att 

upplevelsen verkar följa med ”mystikern” ut i livet fick mig att se möjligheter att tillämpa teorin på 

mitt intervjumaterial. Genom att begreppet Dualistic mystical state introduceras möjliggörs en syn 

på den mystika upplevelsen som ett semipermanent tillstånd som upprätthålls genom övning. Detta 

var precis de analysverktyg jag behövde för att förstå varför utövare av Shikantaza så ofta betonar 

vikten av ett regelbundet zazenutövande och varför de hävdar att zen också utövas i vardagen och 

inte bara på kudden. Såhär i efterhand kan jag konstatera att mina informanter, i högre grad än vad 
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jag förstod inledningsvis, faktiskt berättade de historier de ville berätta och delade med sig av de 

upplevelser de ville dela med mig oavsett mina försök att styra intervjun mot ett specifikt teoretiskt 

ramverk. Det hade varit direkt ohederligt av mig att ignorera eller tona ner viktiga delar av 

intervjumaterialet bara för att dessa delar inte gick att tränga in i min ”teoretiska låda”. När 

verkligheten inte stämmer överens med kartan måste man förhålla sig till verkligheten och försöka 

hitta en ny karta som beskriver verkligheten på ett bättre sätt .

Efter att jag kompletterat det flowteoretiska perspektivet med Formans teorier kunde jag analysera 

intervjumaterialet och komma fram till en tolkning som kändes rimlig och rättvis mot mina 

informanter. Eftersom intervjumaterialet enkelt kunde kodas och kategoriseras med hjälp av 

intervjufrågorna kunde jag skapa flera dokument där jag sorterade in intervjupersonernas svar 

utifrån olika teman. Ett dokument innehöll exempelvis allt som intervjupersonerna sagt om deras 

meditationsrutiner. Ett annat dokument fick innehålla de delar av intervjumaterialet där 

informanterna talade om anomala upplevelser och så vidare. På så sätt kunde jag få en samlad bild 

av intervjumaterialet och hitta en röd tråd att följa när jag skrev analysen. Intervjutexterna har 

analyserats utifrån ett Meningstolkande förhållningssätt.56  När jag analyserade intervjumaterialet 

kom jag också att samtidigt analysera vissa buddhistiska grundtexter, främst Dogens Fukan zazengi 

Men även den textsamling där Fukan zazengi ingår, Shobogenzo. Den här litteraturanalytiska 

metoden använde jag, som ett komplement, därför att jag ville diskutera om mina informanters 

beskrivningar av meditationsupplevelsen kunde härledas till en zenbuddhistisk språktradition eller 

om upplevelsen föregick språket. Att analysera dessa grundtexter blev även ett sätt för mig att 

komma igång med tolkningsarbetet. Dessutom fick det mig att förstå informanternas språkbruk på 

ett bättre sätt.

2. Analys

2.1 Praktiken

För att förstå hur mina informanter upplever meditationspraktiken är det nödvändigt att börja med 

att beskriva de praktiska och kroppsliga aspekterna av övningen. Kroppsställningen, rutinerna som 

omgärdar och upprätthåller praktiken, det fysiska rummets utformning och sociala omständigheter 

är grundläggande förutsättningar som formar upplevelsen av meditationen och därför kan de inte 

förbises.

56 Ibid., 249.
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När intervjupersonerna får frågan om vad Shikantaza är för något ger de inte i första hand en 

filosofisk eller intellektuellt präglad förklaring av begreppet.

Informant L och H inleder med att tala om kroppsställningen. De berättar för mig hur man gör, rent

praktiskt.

Well to put it short I would say that it's a posture. For me it's half lotus or full lotus

posture. That's pretty much it./ L

The practice is to simply sit with your back straight, cross legged, in half lotus, 

full lotus or burmese style, with your hands in the cosmic mudra […]  And you do

this for a period of time, and that period of time varies depending on the 

situation/D

Informant K börjar med att tala om vilken utrustning han föredrar.

For me the practice starts with the body. Over the years I have tried different 

kinds of zafus and meditation benches and found one cushion that suits me. I have

actually kept the same zafu for more than fifteen years now. Most of the time I sit 

in the burmese posture or sometimes quarter lotus57. I switch between having the 

right or the left leg closest to the body./K

Shikantaza ses alltså som något mycket konkret. Något som har med kroppen, tiden och rummet att 

göra. Det är en rutin och en naturlig del av livet för de som jag intervjuat. Jag skulle vilja säga att 

meditationspraktiken är så integrerad i dessa människors liv att de har svårt för att tala om den som 

något distinkt och avgränsat. Eftersom mina informanter praktiserat zazen regelbundet under många

års tid kan de nästan inte tänka sig ett liv utan zazen. Jag frågar om det inte också finns något mer 

som hör ihop med praktiken, exempelvis trosföreställningar. Två av informanterna nämner då att 

det finns en slags tro kopplad till utövandet nämligen tron på själva övningen. Men det rör sig inte 

om en blind tro. Tron bekräftas och förstärks genom praktiken enligt informant P.

We can believe in this posture, this zazen, and just do it and it will work. But you 

also get feedback from the practice after doing it, during the day or the next day, 

how events unfold, how you deal with things and so on./P

57 Se bilaga 2.
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Kanske är det rimligare att använda begreppet tillit eftersom begreppet tro, i en västerländsk 

protestantiskt präglad kontext, ofta förstås som en tro på vissa religiösa föreställningar. Den 

idealiska inställningen till utövandet beskrivs snarare som en helhjärtad attityd där både tro och 

skepticism läggs åt sidan. Övningen kan även ses som ett slags rituellt återskapande av Sakyamuni 

Buddhas uppvaknande. Något som framhålls av informant M.

Yeah there is a faith in the practice. Or maybe it is less of a faith than a setting 

aside of scepticism and faith, you know? Maybe it is less of a faith and less of a 

scepticism? Both are kind of satisfied in Shikantaza. Obviously there is joy and 

pleasure in the practice. Because when we stop struggling, as we do in the posture 

of zazen, the posture of the Buddha, this is where scepticism and faith are both set 

aside and truth manifest. So Shikantaza is basically an reenactment of the ritual of 

Buddhas awakening. So in a sense Shikantaza is doing what the Buddha did”. /M

I kontrast mot den i Sverige vanliga föreställningen om buddhismen som en intellektuellt avancerad

och filosofiskt präglad religion beskriver mina informanter en praktik som i första hand utgår från 

kroppen och hjärtat. Man skulle kunna säga att det är i övningens enkelhet som dess svårighet 

ligger. E talar om att det ofta är viljan att brodera ut, lägga till och intellektualisera som hindrar och 

begränsar utövandet. Han för också fram den hos zenbuddhister relativt vanliga uppfattningen att 

den ursprungliga dharman som Sakyamuni Buddha lärde ut var enkel, praktisk och fokuserad på 

själva meditationsövningen. Enligt det här synsättet så var det först efter den historiske Buddhans 

död som läran krånglades till och fick ett avancerat, intellektuellt präglat, filosofiskt överbygge. 

Zentraditionen ses som en tradition där man i en obruten linje för vidare den ursprungliga, enkla, 

dharman. Den indiske munken Bodhidharma dyker upp som en slags frälsargestalt i en tid då 

Buddhas lära krånglats till och förvanskats.

So it's a very strong emphasis that our practice is ”just only sitting”. This was 

developed within buddhist culture in medieval times, in Japan and China which 

was also filled with many esoteric practices. Like imagining things, visualisations,

making efforts to become an enlightened being and all these kind of things. And 

in the middle of that an Indian monk, called Bodhidharma, came to China and he 

brought with him this very simple practice, devoid of any extra embroidery. And 

its very hard to do cause everybody want something else to do while they're just 

sitting. It's almost impossible for adult people to just sit. Children can do it and 
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babies can do it easily but when we just sit we are confronted with ourselves and 

our thoughts so this makes it very difficult for adults form modern culture to just 

sit./E

Shikantaza ses alltså som en enkel, ursprunglig, övning. Kroppsställningen anses vara naturlig trots 

att de flesta som övar zazen får kämpa en hel del innan de klarar av att sitta i lotusställning eller 

någon annan rekommenderad meditationsställning under en längre tid. Man tänker sig att hållningen

under zazen är på något sätt självreglerande på ett omedvetet plan. Kroppen kommer automatiskt att

hitta tillbaka till en naturlig balanspunkt, en naturlig hållning. Detta är dock inte något som sker 

omedelbart eller ”en gång för alla”. Under ett meditationspass upplever informant P att han vid flera

tillfällen blir medveten om att han sjunkit ihop eller på något annat vis tappat hållningen. Varje 

meditationstillfälle är unikt och påverkas av dagsformen.

Yes. I think it works in different ways.[...] It depends on my physical situation, 

like if I'm tired or if I had a good nights sleep. So the zazen is different each day. 

When I'm feeling pretty good, kind of normal, I try to keep an eye on my posture 

and I kind of enjoy doing that. It's a very momentary thing. I'm not thinking of 

anything or trying to do anything I'm just keeping my back straight.[...] So when 

I'm in the actual zazen posture I pay attention to my posture […] and I feel nice 

when I sit.[...] So my goal is just to do it and to let it sort me out while I'm doing 

it.[...]You are not commenting, trying to say if it's good or bad.[...] But you are 

there, doing it.[...] you are just part of the act. Your'e just there!/P

Men ett överdrivet fokus på hållningen och sittställningen kan försvåra eller verka som ett hinder 

för utövandet. Det zenbuddhistiska idealet att ”sitta vackert”, som så förrädiskt kan smyga sig in i 

olika sociala sammanhang, kan få utövarna att anstränga sig för att upprätthålla en snygg 

sittställning istället för att bara sitta. Informant L beskriver denna problematik.

 It's difficult, kind of the problematic part. I tend to kind of like judge myself of 

not sitting straight. Like in the 50 min in the morning, normally after 30 min I 

start to think that I should sit more straight. I don't even think of it as a anchor. I 

sometimes wonder if its a self correcting thing and even if I feel that my posture is

crappy it's still ok. You know, I go in to this posture and it's alright even if my 

mind is saying that I'm not sitting ”properly” or that I should change to full lotus 

because I'm much more sleepy when I do half lotus. Stuff like that./L
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För att undvika denna fälla är den ovan nämnda tilliten till övningen viktig. Den som sitter i zazen 

kan släppa sina prestationskrav eftersom han eller hon gör det som Buddha gjorde. Den 

sinnesstämning som eftersträvas i shikantaza kan benämnas som en icke diskriminerande 

sinnesstämning. Även om individen upplever övningen som svår vissa dagar och lättare andra dagar

är det utifrån ett större perspektiv ingen skillnad på den ena dagens zazen och den andra. Zazen kan 

helt enkelt inte vara bra eller dålig. Det är denna paradox som zenutövaren måste försöka förhålla 

sig till. Att sträva efter att inte sträva, att medvetet välja ”icke väljandet”. Både informant K och M 

talar om detta.

It´s the inevitable paradox. I don't think that I would have kept on practicing if I 

didn't´t feel that zazen had some kind of positive effect on my life. But if I start to 

define those positive effects in a narrow way or focus to much on them then it 

messes up my practice. It's a very odd and ambiguous thing./K

It's ”the method of no method” as the old chan masters describe it. So the method 

of no method is to decide to sit down and to sit in the posture of zazen, and there 

are a number of postures available. But the core of this posture is to be upright, to 

be, awake, to be rooted in the ground rather than floating away in some spacey 

abstraction. We arrive right here in the middle of the ordinary experience of our 

lives and we put aside our mind of differentiation. We put aside our mind of 

picking and choosing and we open to what is. So zazen is an opening and a 

releasing. And the posture is not unimportant it's important. Now the posture can 

be sitting in a chair, sitting on the ground, cross legged, but what it is is a 

manifestation of the posture of awakening. So Shikantaza is not about the endless 

journey of looking for some new toy or another level of meditation.[...] It is 

arriving at the final destination at every single moment. So within the moment 

here and now, is all moments, is everything. Everything is available now! So it's 

very counterintuitive. We have to give up the struggle to stop struggling. We have

to give up the journey to arrive at the journeys destination./M

Men hur ofta sitter mina informanter och hur länge? Jag kan börja med att konstatera att samtliga 

intervjupersoner i första hand framhåller att de strävar efter att sitta varje dag. Två informanter (P 

och L) uppger att de sitter två gånger varje dag, morgon och kväll. Övriga informanter säger att de 

sitter en gång om dagen eller så framhåller de bara att det dagliga sittandet är viktigt rent generellt 
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utan att ange hur många pass de sitter eller hur länge. Regelbundenheten i övningen är ett 

återkommande tema i intervjupersonernas berättelser.

I do it every morning and every evening. I sit 50 min in the morning and 45 in the 

evenings. And like today I set my timer for 45 min because I had this 10.55 skype 

meeting and even if i shouldn't I held in to this one thought that ”Damn I'm not 

going to make it until 10.55”. So I finished a little bit earlier. But normally I'm 

quite exact with the time./L

I think it's more important to practice a little every day. It's the same in sports or in

any kind of training. If you do a little every day your mind and body learns, the 

whole being learns. If you don't do it and then you do a lot it doesn't have the 

same effect.[...] So a little every day is better than a lot now and again./E

I sit in the evenings, most of the time. In the mornings everything is usually pretty

hectic. Sometimes I actually practice zazen at work. I´m so fortunate that I 

sometimes find the time to sit a while on my working time. But usually I sit when 

the children are asleep, between five and thirty minutes./K

I just have a routine so I do it in the morning and in the evening and i try to do it 

during the day sometimes. It just kind of goes along like that./P

Ett annat återkommande tema hos mina informanter är att de betonar vikten av en sund och 

balanserad inställning till utövandet. De uttrycker en stor hängivenhet och något som vid första 

anblicken kan uppfattas som självdisciplin men som jag snarare skulle vilja kalla en stillsam glädje. 

Mina intervjupersoner mediterar inte för att de känner att de måste, de mediterar därför att de vill 

meditera. Därför anser de att man exempelvis inte bör meditera om man är allt för sjuk eller om man

upplever någon typ av stark, ihållande smärta. Balans är nyckelordet i linje med det buddhistiska 

idealet att följa medelvägen. Att undvika extrema förhållningssätt, som överdriven lättja och en allt 

för sträng disciplin som gränsar mot asketism, ses som viktigt. M talar om att vi bör skydda kroppen

och undvika att hänfalla till vad han kallar ”japansk macho militarism”.

So we inhabit a human body […] and should protect that body. So we shouldn't 

endure terrible pain during zazen. I think one of the problems with our tradition, 

the zen school, is that there is a lot of japanese macho militarism in it that's about 
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enduring pain. And I'm sorry but anybody that I've seen practicing on a sesshin 

and after three days have continuous pain... There's just no point in this! They 

need to sit in a chair or find a new way to sit. We live in a human body and we are

falling again in this trap of ”idealising the spirit above the body” by saying that 

pain doesn't matter and the body doesn't matter... This is totally ridiculous! Zazen 

isn't suppose to be painful. It can be a little bit challenging and difficult but it's not

supposed to be ongoing pain. Otherwise you will never come to a place of 

stillness. You will just spend all your time fighting with your body. So accept your

body and it's limitations. Then arrive at zazen./M

Informant P betonar att han försöker känna efter hur han mår varje dag. Att vara lite småsjuk är 

inget hinder för zazenutövandet enligt honom men det gäller att göra rätt bedömning. Den som är 

ordentligt sjuk gör klokast i att vila tills hälsan återvänder.

Well if I'm really sick I don't do zazen. I just stay in bed for two or three days.[...] 

I kind of judge it, like how I'm feeling. So if I'm just a little bit sick then I can do 

some zazen but if I'm very sick it's better to stay in bed.[...] I remember when I 

was in Japan several years ago I got quite sick for a week or two and had to stay in

bed. So I didn't do zazen for about a week and after that my day to day life felt 

completely different. It felt kind of flat. My health was back but I noticed that the 

day to day life didn't have that little bit of extra energy.[...] so then I started to do 

zazen again.[...] So I think it is beneficial without going to extremes.[...] If I don't 

do it for a day or two I get kind of restless.[...] There's probably a chemical thing 

going on there i suppose./P

Shikantaza är alltså en meditationsövning som utmärks av att utövaren förväntas anta en pragmatisk

men helhjärtad inställning till övningen. Denna helhjärtade inställning innebär både att utövaren 

utvecklar en tillit eller tro på själva övningen men också att han eller hon försöker odla ett icke 

diskriminerande sinne. Detta betyder att man under meditationen försöker lägga bort eller dämpa 

väljande och värderande mentala mekanismer. Idealet är att sitta still i ett tillstånd av full 

uppmärksamhet och låta allting vara utan att tränga bort de tankar och känslor som ses som 

oönskade eller obehagliga. Den som praktiserar Shikantaza försöker också avhålla sig från att 

frambringa eller klänga fast vid tankar och känslor som upplevs som behagliga och önskvärda. Att 

notera, acceptera och släppa taget, utan att värdera ses som en korrekt inställning till utövandet.
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Regelbundenheten i utövandet ses som viktigare än intensiteten eller längden på meditationspassen. 

Enkelt uttryckt så ses det som bättre att sitta lite varje dag än att meditera sporadiskt men intensivt 

när man väl mediterar. Det ickediskriminerande sinnet måste alltså ställas i relation till idealet att 

följa medelvägen. Känslor och tankar bör inte värderas och kategoriseras som bra eller dåliga men 

på samma gång anses det vara viktigt att lyssna på kroppens signaler och att undvika skadliga och 

extrema beteenden. Informant M refererar till den mahayanabuddhistiska filosofen Nagarjunas lära 

som bygger på antagandet att vi samtidigt lever i ett tillstånd av absolut och relativ sanning. Utifrån 

det relativa perspektivet, som vi också kan kalla det mänskliga dualistiska perspektivet bör vi  

skydda kroppen och uppmärksamma signaler som kan indikera att vi är på väg att skada oss men på 

samma gång kan vi se verkligheten från ett Absolut perspektiv och vila i insikten att även 

obehagliga upplevelser ryms i zazenutövandet och att de inte på något sätt devalverar övningens 

värde.

Whether you have a difficult sit or a blissful sit these are all part of a non dualistic

reallity which we are embracing in zazen. Setting aside the discriminating mind 

cause the discriminating mind makes us want to accept certain things and reject 

certain things. In this open non dualistic awareness of zazen we can really make 

peace with, you know, both sides. So yes, all sits, the blissful and the difficult, are

all good zazen./M

2.2 Anomala upplevelser

Efter att jag har visat hur mina informanter mediterar kan jag nu gå vidare till det centrala i min 

analys, nämligen själva upplevelsen av meditationen. För att kunna svara på min första 

forskningsfråga, ”Hur kan man förstå och beskriva den mest centrala och betydelsefulla upplevelsen

som människor har när de praktiserar zazen?”, är det nödvändigt att först ringa in själva 

upplevelsen. Mina informanter uppger att de har en mängd olika upplevelser under meditation och 

därför måste jag reda ut vilken av alla dessa upplevelser som tillskrivs en särskild betydelse och 

mening. Jag har visat att varken tankar eller känslor ses som särskilt betydelsefulla för 

zazenutövandet. Utövaren försöker låta både tankar och känslor komma och gå utan att vare sig 

bjuda in eller tränga bort dem. Förhållningssättet till fysiska sensationer är detsamma med 

undantaget att utövaren uppmärksammar och reagerar på fysiska sensationer som kan tolkas som 

kroppsliga varningssignaler, exempelvis stark smärta. Men oavsett detta finns det en kategori av 

upplevelser som ofta tillskrivs en speciell betydelse i religiösa och andliga sammanhang, nämligen 
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den typ av upplevelser som brukar benämnas som anomala eller övernaturliga. I intervjumaterialet 

framgår det att tre av informanterna uppger att de haft märkliga, anomala upplevelser i samband 

med meditation. De intervjupersoner som berättar om dessa upplevelser uppger alla att 

upplevelserna var vanligare och intensivare när de var ”oerfarna zazenutövare”. De kopplar även 

samman upplevelserna med att de, när de ännu befann sig i början på den zenbuddhistiska vägen, 

mediterade på egen hand utan vägledning från en lärare.

I think I used to have those kind of supernatural feelings and stuff quite often 

before. Because I started to practice on my own. I didn't have a teacher like next 

door or anything like that./L

When I started doing zazen, every once in a while a would have these really 

strong experiences./P

When I was new to zazen and started sitting in my room at my parents house I 

used to have these weird experiences./K

Bland de upplevelser som informanterna beskriver och kallar anomala, konstiga eller övernaturliga 

återfinns synestesiupplevelser58, upplevelser av att synintryck och kroppsuppfattningen förändras 

och i vissa fall starka fusionsupplevelser59.

I remember once or twice that I got this vision of everything turning like blue and 

I remember when I did yoga some years back and I looked at the white ceiling and

realised that the colour white doesn't exist on the receptor cells, they are blue and 

red, and the white appeared from this blue and red interaction. I turned to this kind

of ”similar blue colour” and I felt like now I'm going through the heart of the 

universe or something like that./L

Sometimes I have experienced that I felt very light or heavy. [...]or thin like a 

stick man (skratt). Iv'e also experienced some strange changes of perception. 

Things looked kind of blurry or like waves./K

58 Lawrence E. Marks, ”Synesthesia: A Teeming Multiplicity”, i Varieties of Anomalous Experience: Examining the 
Scientific Evidence, 2:a utg., red. Etzel Cardeña, Steven Jay Lynn & Stanley Krippner (Washington: American 
Psychological Association, 2014), 79-99.

59 Etzel Cardeña & Alvarado, ”Anomalous Self and Identity Experiences”, i Varieties of Anomalous Experience: 
Examining the Scientific Evidence, 2:a utg., red. Etzel Cardeña, Steven Jay Lynn & Stanley Krippner (Washington: 
American Psychological Association, 2014), 177-178.
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Samtliga informanter bekräftar på olika sätt att upplevelser av den här typen förekommer under 

meditation. Informanterna L, P och K delar med sig av sina egna upplevelser och övriga 

intervjupersoner nöjer sig med att konstatera att de ”känner till att upplevelserna finns”. Men 

informanterna är lika eniga när de bekräftar förekomsten av anomala upplevelser under zazen som 

när de unisont hävdar att dessa upplevelser inte bör tillskrivas någon särskild betydelse eller något 

speciellt värde. De informanter som delar med sig av sina egna anomala upplevelser berättar att de 

efterhand, i takt med att erfarenheten av zazen blivit större och på grund av att de fått vägledning 

från en kompetent lärare, lärt sig att släppa taget om upplevelserna. Såhär säger informant K.

Now, many years later, I interpret my weird early zazen experiences in a different 

way. I think that I was just tired. You know, I was sitting long periods of zazen in 

the evenings so I probably dozed off. If you sit still and stare at a wall for a long 

period of time then of course you will feel a bit funny. […] Now I don't value 

those experiences in a existential way like I did then. I used to think like ”what 

happened now? Did I achieve something now when I had this experience? Does 

this mean that I had a really good meditation experience?” I don´t think like that 

anymore. Absolutely not! If I have a weird experience now I just let it be while it's

there and then it's gone. I don't really think about it and that's why not so many 

memories are created./K

Grundinställningen hos mina informanter är att upplevelser av den här typen bör bekräftas på ett 

ickevärderande sätt och sedan släppas, precis som vilken annan upplevelse som helst. Anomala 

upplevelser särskiljs alltså inte från tankar eller känslor och särbehandlas inte. Alla tankar och 

känslor bekräftas och släpps iväg på samma sätt. Den helhjärtade, ickediskriminerande inställning 

som utövaren förväntas kultivera tar även hand om upplevelser som kan beskrivas som ovanliga. 

Anomala upplevelser kan dock vara särskilt svåra att behandla på ett ickediskriminerande sätt 

eftersom de sticker ut i tanke och känsloflödet. Intervjupersonerna menar att starka, ovanliga och 

positiva upplevelser kan vara speciellt svåra att skaka av sig. Negativa eller obehagliga anomala 

upplevelser, som inte är lika vanligt förekommande och faktiskt inte återfinns alls i mitt 

intervjumaterial, är enligt informanterna lättare att släppa taget om eftersom man inte strävar efter 

att upplevelsen ska återupprepas.

I didn't cling to it. I didn't try to go back and get the same thing again.[...] My 

guess is that kind of things happen but it doesn't repeat it self.[...] It's just 

something that you go through if you do this meditation. You go through these 
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experiences that are very nice, or sometimes horrible, but I don't think that they 

are permanent./P

Flera av informanterna är fullt ordinerade zenlärare så jag frågade jag dem hur de bemöter elever 

som uppger att de haft anomala upplevelser, exempelvis under en retreat där det ofta förekommer 

att läraren träffar retreatdeltagarna på tu man hand, sk Dokusan. M menar att upplevelser av den här

typen är naturliga eftersom omedvetna tankar och känslor stiger till ytan under meditation.

I would tell them not to worry about it and not to take to much notice of it. It 

happens because when we are sitting, things come up from our subconscious so 

sometimes we feel wonderful feelings. But even if we feel enlightened  and 

”above the universe” the person sitting next to may feel depressed and have 

aching legs. So from the outside we both look the same./M

Informant D betonar vikten av att ha en bra lärare som kan hjälpa den som mediterar att förhålla sig 

till upplevelser som förekommer under meditationen.

I think it's a complicated question because it involves language issues. My teacher 

would say, ”Superstition!” […] I think that we give labels to things that we 

experience and sometimes we come to the practice and we want to experience 

certain things. So when we sit there and experience something we see it as the 

thing we want to see. It is important to have a teacher there who can help you 

clarify your experiences.[...] There is something called Makyo, delusional 

thinking, when we sit on the cushion and experience something and think that we 

have gone to another plane of existence or something like that. It's just our mind 

tricking us.[...] maybe for the person having the experience it's real, but it's only 

real in the sense that it's a construction of the mind. It have no more existence than

any other thought we have so it shouldn't value it in a different way. It's nothing 

special. Don't get excited! Just sit!/D

Läraren måste vara lyhörd och medveten om att varje situation och individ är unik och anpassa sina 

råd efter detta.

There are no rules. No general rule that applies in every situation. So if somebody 

comes and they had some kind of awakening experience then I value that and then
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I give it back to them as encouragement. But if they are clinging to it and if they 

are trying to reproduce the experience then they have to let it go./M

I Shikantaza behandlas och värderas alla intryck, känslor och tankar på samma sätt. Meningen är 

inte att den som mediterar ska känna något speciellt eller få några nya idéer. Alla tankar och känslor

är likvärdiga. Informant M beskriver detta med ett poetiskt språkbruk ” En strand fylld av småsten 

är en strand av diamanter, men diamanterna är också grus och stenar”.

I think it doesn't matter whether if you are bored, while you are meditating, if your

stomach is rumbling or if you are moving in and out of fantasy or desire. Or if you

have some big mystical experience. Everything has the same value in Shikantaza! 

So the beach of pebbles is a beach of diamonds[...] but the beach of diamonds is 

also a beach of stones and pebbles. Everything is equal in zazen! Experiences 

come and go so don't let any fireworks distract you. When the fireworks explode 

and you have your great kensho, just let it go./M

2.3 Upplysning

Det för buddhismen centrala begreppet upplysning tolkas av mina informanter inte som en slutgiltig

avgörande upplevelse som markerar att målet uppnåtts och resan i någon mening är avslutad. 

Upplysning ses snarare som ett fortgående tillstånd som upprätthålls genom regelbunden övning av 

zazen. I vilken utsträckning kan man tala om denna upplevelse som en flowupplevelse? Onekligen 

finns det beröringspunkter mellan flowupplevelsen och mina informanters beskrivningar av 

upplevelser under zazen. Flera intervjupersoner talar om lyckokänslor, en förändrad tidsuppfattning 

och upplevelser av stark koncentration. Komponenter som ses som typiska för flowupplevelsen.60 

Ändå menar jag att flowteorin inte är tillräcklig för att analysera intervjumaterialet som helhet. 

Informanterna betonar att upplysning, den meditationsupplevelse som verkligen betyder något för 

dem, är en annan sorts upplevelse än alla de fysiska och mentala upplevelser som i och för sig också

kan förekomma under zazen och att den, till skillnad från flowupplevelsen, har en stark koppling till

en förändrad uppfattning av den egna identiteten. Just ordet identitet används av både informant  K 

och P. De menar också att upplevelsen har en slags subtil kvalitet som kan sägas stå ganska långt 

från de starka lyckokänslor som brukar utmärka flowupplevelsen.

It's important to tell the difference between ordinary, or extraordinary, physical 

60 Se citat från informanterna L och K längre ner i detta avsnitt.
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and mental experiences and that other experience that has nothing to do with that 

stuff. There is another experience that feels more like ”the bursting of the ego 

bubble” or something like that. It is very difficult to find the right words to 

describe that experience but it exists and I think it deserves some attention. If you 

had this experience it may also be a good thing to talk about it with some 

experienced person. Maybe we shouldn´t make a too big deal of this but I think 

that there´s some valuable stuff that you can get from that experience. I think it is 

somehow related to our sense of identity. It's hard to use the right word but the 

word identity came up just now. The other kinds of experiences, when you feel 

light, heavy or something else, has more to do with sensory impressions I think./K

Det är inte någon extraordinär, plötslig och omvälvande upplevelse som beskrivs utan snarare en 

stillsam men kraftfull förändring av synen på det egna jaget. Upplevelsen beskrivs faktiskt som så 

pass stillsam att den kan sägas verka på en omedveten nivå. E menar att upplevelsen inte är 

exklusivt ”buddhistisk” utan tillgänglig för alla människor oavsett deras livsåskådning.

With buddhist language we can call this ”being one with the universe” , ”being 

whole” or ”realising enlightenment”. I think that the experience of being one, or 

whole, is universal. So it's not just buddhist. Everybody have these kind of 

experiences. The thing is that we don't realise the value of it. So if we practice 

balance we notice the part of ourselves that is beyond thinking. There's a sanskrit 

word which is used a lot in buddhism, Prajna. Pra means before and Jna means 

thought so Prajna is ”before thought”. Many people translates it to wisdom but 

actually it means the person who exists behind, under, thinking. But our modern 

civilazation is based on thinking, we are an idealistic civilisation and we have 

acheived a lot through our power of thought. But if you practice and notice that 

there is more than just thoughts you can live a life that is based not only on 

thinking. [...] The oneness experience that i'm talking about is something real.[...] 

It's not detached. it's not spiritual and it's not physical. It's total. So it's not 

something abstract, wonderful, it's something very real and solid. /E

Upplysning handlar alltså om att bli medveten om något som alltid varit närvarande, eller så kan 

man som informant P säga att den som är upplyst inte med nödvändighet är medveten om det själv.

I think master Dogen said that ”fish, when they are in the ocean, don't notice the 

ocean”. I think it's kind of like that. We are in it but don't notice it unless we come

out of it./P
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P berättar om när han frågade sin lärare om dennes upplevelse av upplysning. Även i denna 

berättelse återkommer ordet identitet, här sammankopplat med själva universum precis som hos 

informant E.

I remember asking Roshi about it, and he was about eighty at this time. I said ” 

You've been doing zazen for sixty years so you must be enlightened!” And he said

”Yes!”(skratt)[...] But he said a couple of more things to me.(skratt) He said ”yes 

but someone who's enlightened doesn't know that they are enlightened”(skratt). 

And I asked, ”did you have some kind of enlightenment experience?” And he said

that ” yes,yes. One day I just identified myself as living in the universe”. And that 

was it. That was his enlightenment experience. I assume he had many different 

kind of mystical experiences along the way but he considered day to day life to be

his ”enlightenment experience”./P

Intervjupersonerna beskriver alltså en upplevelse som de kopplar direkt till meditationsövningen 

men det är inte bara på kudden, i meditationsställning, som upplevelsen existerar. Detta 

konstaterande kräver ett fördjupat resonemang där flera tankar måste hållas i huvudet samtidigt. Vi 

börjar med att undersöka om det är möjligt att få den här upplevelsen även om man inte mediterar. 

Två av informanterna menar att andra aktiviteter kan vara meditativa och få dem att i någon mening

uppleva ungefär samma sak som under zazen men inte riktigt lika starkt och ”effektivt”. Både L och

K poängterar att prestationskrav och den målinriktning som åter finns i många vardagliga situationer

och inom idrotten kan förhindra eller på något vis dämpa upplevelsen vi talar om.

I think that for example taking a walk in the forest, I  do that sometimes... That 

kind of makes me feel relaxed but it's not quite the same as zazen. So there are 

things that I do during the day that's kind of meditative but they don't seem to be 

at the same level as zazen./P

I feel like there are some moments when its very nice just to play golf or to just 

ski. But those sports have been kind of technical and I tried to achieve stuff so it's 

rare that I just ”do them” like I just do zazen. But if that happens it's a pleasure 

and I think I wouldn't ever be able to enjoy them like that if I didn't do zazen. It 

kind of carries to those sports. [...] but I wouldn't say that it's practice like zazen to

be like as open and aware as possible./L

I also recognise some of these experiences from when I'm doing sports. You know

when you are very much ”in the body”. You can compare this with any kind of 
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sport, or maybe not if it gets too competitive. […] Like if I play table tennis, the 

exact moment when I hit the ball. Who am I at that very moment? Then I have no 

thoughts, concepts or ideas about myself. The only thing that exists is the hitting 

of the ball in the present moment. And of course when I practice zazen it's not like

that all of the time but it is something very peaceful that exists and I feel like I can

come back to it./K

Det går alltså inte att utesluta att det kan finnas andra aktiviteter, förutom zazen, som kan få 

personer att uppleva upplysning, helhet eller vilket ord man nu vill använda. Men intervjumaterialet

indikerar att det är under zazen som upplevelsen framträder tydligast och kan kultiveras på ett 

optimalt sätt. Zazen är själva fundamentet för upplevelsen, men en kontinuerlig meditationspraktik 

leder till att utövaren att tar med sig upplevelsen ut i vardagslivet. Zazen är alltså både ett medel och

ett mål. Praktiken kallas för en övning därför att den som mediterar övar upp förmågan att stanna 

kvar i det tillstånd som manifesterar sig naturligt under meditationen. På samma gång ses zazen som

en autotelisk aktivitet. Målet med zazen är helt enkelt zazen. Både L och E beskriver med målande 

ordalag hur de uppskattar meditationsövningen och hur de saknar den om de av någon anledning 

missar att meditera en dag eller två.

Zazen itself is enough! Yeah, I enjoy it very much. And maybe it has hidden goals

like I want to be a wise person[...] For me zazen is kind of the thing that i do that 

keep me operational. I wouldn't even know what to do without it. I would be 

totally lost. And I was surprised when XX was here and he said that it was exactly

the same for him. But that doesn't mean that it's a tool but it's kind of like a corner

stone./L

I enjoy the practice the same way that I might enjoy training. Sometimes it's hard 

and sometimes it's easy. Sometimes I'm happy and sometimes I'm not depending 

on what my life is like.[...] to practice zazen is a part of my life. You could say it's

a habit but it's not exactly that. It's more like, if I don't do it my body misses it. I 

miss it if I don't do it. […] But I don't have any intention. Of course you have to 

have the intention to sit but your'e not trying to get anywhere. You just try to be 

where you are. /E

Informant H betonar vikten av att ”ta med sig kudden ut i världen”, det vill säga att inte låta 

upplevelsen av meditationen stanna på kudden. Det tillstånd som manifesterar sig under

meditationen bör också påverka det vardagliga livet.

My teacher said something that I think is very important. He said ”you take the 
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cushion with you”.[...] So when we get of the cushion we bring the state of mind 

that we have come to out into the world. /H

Drivkraften och motivationen att upprätthålla en regelbunden praktik kommer från att övningen i 

sig ses som något positivt. Informant P uppger att han inte har något övergripande mål med sin 

praktik men att zazen upplevs som något positivt och att han, liksom flera andra av informanterna, 

märker att någonting saknas om det går för lång tid mellan meditationstillfällena.

My goal is first of all to just do it, to get myself on to the cushion, and when I do it

then I try to keep my posture straight. Then afterwards, when I'm finished, I do 

feel refreshed and I feel like my batteries are charged. But I notice then during the 

day that my energy levels drop so then I want to do it again in the evening because

it gets me kind of back on course. So I think zazen recharges my batteries in a 

physical and mental way. It helps me process things […] But I don't have a goal to

do it to become enlightened or anything like that. It's more of a day to day practice

that I do and I find it extremely helpful. I find that it keeps me clear, generally./P

Den centrala upplevelsen i zazenutövandet är alltså en upplevelse som varken beskrivs som en 

känsloupplevelse eller ett tillstånd som utmärks av, eller är resultatet av, tankeverksamhet.

Enligt Dogen är zazen ”en aktivitet bortom mänskligt hörande och seende, en princip som föregår 

människans kunskap och sinnesintryck”61. Till skillnad från andra upplevelser som kan ses som på 

något vis konstruerade av språket framträder denna upplevelse när språk och trosföreställningar 

läggs åt sidan. Av den här anledningen är upplevelsen mycket svår att beskriva. När zenutövare, 

trots detta, försöker klä upplevelsen i ord använder de ett språk som är paradoxalt, ett språk som 

försöker peka bortom språket, ett ickespråk. Informant M menar att han inte kan beskriva 

upplevelsen men att han ändå försöker.

I can't say something about Shikantaza really. I don't think I really can but I can 

try. Shikantaza is reality itself. That's what Shikantaza is! Shikantaza is the truth 

of things as they are. Shikantaza is arriving at the present moment of truth. So all 

these suggestions are little signposts, little snapshots, of something that the 

camera never can capture. The extension of the body of truth is to big for my little

camera to actually take a photograph of. So shikantaza is not the camera. It is 

what I try to take a picture of. But it is also the camera./M

Jag skulle vilja likna det här språket, eller ickespråket, vid en beskrivning av en plats som inte 

liknar någon annan plats. Erfarenheten av platsen, som är erfarenheten av zazen, gör att språket blir 

61 Se bilaga 1.
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begripligt. Utan erfarenheten uppfattas språket som ett rent nonsensspråk. Språket skapar en känsla 

av igenkänning hos den som delar upplevelsen, som en beskrivning av en plats där man själv varit. 

Jag skulle kunna beskriva i detalj vägen genom skogen som ledde upp till backen bredvid 

vattentornet där jag och mina kompisar brukade åka pulka på vintern. Men endast för oss som var 

där, vid den tidpunkten och i det speciella skedet i våra liv kommer berättelsen att resonera mot den 

egna erfarenheten. Upplevelsen av zazen och beskrivningar av densamma fungerar på samma sätt 

med skillnaden att upplevelsen av zazen är så radikalt annorlunda att den inte kan jämföras med 

något annat. Även den som inte åkt pulka i just min pulkabacke kan ju ha åkt pulka någon 

annanstans. Förmodligen vet personen vad en pulka och en backe är för något och kan på något vis 

relatera till upplevelsen som sådan. Den upplevelse som beskrivs av mästare Dogen och av mina 

informanter liknar däremot inga känslobaserade eller intellektuellt producerade upplevelser och 

därför kan den egentligen bara studeras genom praktik. Av den anledningen finns ett pedagogiskt 

problem inbyggt i själva företaget att skriva en analys av den här typen. Läsare som inte har någon 

erfarenhet av meditation eller som har svårt för att känna igen upplevelsen som beskrivs får helt 

enkelt nöja sig med att acceptera vissa grundantaganden som kan verka märkliga som till exempel 

att det kan finnas en upplevelse som inte direkt involverar tankar och känslor och påståendet att 

medvetande inte förutsätter ett medvetandeobjekt. Om man tar den upplevelse som jag nu försöker 

beskriva på allvar och släpper in tanken på att upplevelsen faktiskt existerar innebär det att man inte

längre kan förutsätta att den som är medveten alltid är medveten om något. Detta kan vara ett svårt 

piller att svälja för den som, liksom mig själv, vuxit upp i ett västerländskt sekulärt och postkristet 

samhälle.

2.4 Zazen och vardagslivet

Samtliga intervjupersoner hävdar att meditationsupplevelsen följer med dem ut i livet och att de 

genom kontinuerlig praktik kan upprätthålla ett tillstånd som på olika vis hjälper dem i vardagen.

För att förstå hur det här kan tänkas fungera börjar vi med att återigen titta på Robert Formans 

beskrivningar av den mystika upplevelsen. Ett rent medvetandetillstånd är enligt Forman en 

övergående upplevelse som uppkommer i samband med meditation eller bön. Men upplevelsen är 

inte exklusiv för någon speciell religiös tradition eller för någon specifik andlig övning. Den 

förekommer inte heller endast i religiösa eller andliga sammanhang utan kan uppkomma hos 

ickereligiösa människor i helt sekulära sammanhang. Forman beskriver att det i många fall är 

upplevelsen som föregår en religiös omvändelse som när den amerikanske zenmästaren John Daido
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Loori-Roshi berättar om sin första upplevelse av upplysning eller samadhi.62 Upplevelsen uppkom i

samband med att han, i sin yrkesroll som fotograf, satt stilla i skogen under en längre tid och 

betraktade sitt motiv, ett träd. Loori beskriver att upplevelsen fick honom att söka efter en metod 

som kunde få honom tillbaka till samma tillstånd och att detta förde honom till zenpraktiken. Just 

detta att upplevelsen i vissa fall föregår det religiösa språket och att personer som inte tillhör någon 

speciell religiös tradition också vittnar om att de haft PCE-upplevelser används av Forman som ett 

argument för att upplevelsen inte konstrueras av språket.

Mina informanter har i vissa fall uttalat sig på ett sätt som indikerar att de övertagit formuleringar 

från den egna religiösa traditionen.

På några ställen i intervjumaterialet citerar de Dogen eller refererar till någon buddhistisk grundtext.

Och varför skulle de inte göra det när de socialiserats in i den zenbuddhistiska traditionen under en 

lång tid och är väl förtrogna med de sutror och texter som ses som grunddokument i den tradition 

som de tillhör? Här refererar exempelvis M till en ofta citerad berättelse från Lotussutran för att visa

att buddhism, enligt honom, inte i grunden bör ses som en slags terapi.  

Remember the parable of the enchanted city in the Lotus sutra. They are going on 

this spiritual journey and the guide realises that all the people he's leading are very

tired and all out of hope.[...] So the guide, who of course is the Buddha, produces 

this mirage of a city and says, lets just go to this city here and rest. When we have 

rested we can continue. So using Buddhism as a therapy, or to stop anxiety,[...] is 

”the enchanted city”./M

Informant D använder bilden av vishetens bodhisattva Manjushri när han argumenterar för att 

villfarelse måste lämnas utanför meditationslokalen, zendon.

In the zendo we have a statue of the bodhisattva Manjushri. Why?, cause he's got 

a sword over his head. The sword symbolises that when you go in the zendo you 

cut through illusion. If you are not willing to do that, don't go into the zendo./D

Enligt Forman konstrueras inte den mystika upplevelsen av språket men detta innebär inte att 

språket kan forma andra upplevelser eller förklaringsmodeller. Bara för att religiösa människor i 

vissa fall använder ett religiöst språk är det inte säkert att det religiösa språket konstruerar alla 

upplevelser i människornas liv. Man kan också hävda att Dogens beskrivningar av upplevelser 

62 Forman. Mystisicm, Mind, Consciousness, 21-22.
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under zazen liknar andra beskrivningar helt enkelt för att dessa olika personer försöker beskriva 

samma upplevelse. En viktig poäng som Forman gör är att olika typer av språk kan användas för att 

beskriva samma sak. En självklarhet som ofta förbises. Med detta synsätt landar han i en 

universalistisk syn på den mystika upplevelsen och hävdar att mystiker från olika religiösa 

traditioner visserligen använder det språk som de har tillgång till, från sin tradition, men att de i 

grunden delar en upplevelse som de beskriver inom ramen för språkets begränsningar.

Men hur påverkar upplevelsen livet för de personer som haft den och vilken betydelse har 

upplevelsen i dessa personers liv? Om man inte kan svara på dessa frågor är en studie av den här 

typen ganska meningslös. Mina informanter lever ju sina liv till största delen ute i vardagen. Även 

om vissa av mina informanter mediterar sammanlagt nästan två timmar varje dag är ju den tiden 

ändå en ganska liten del av dygnets vakna timmar. P beskriver hur zazen har hjälpt honom att 

uppskatta och värdesätta tiden tillsammans med andra människor.

I think zazen helps me to appreciate time. […] we don't always need to worry 

about things if they dont work out. The basic thing is that we are alive and we are 

together.[...] It's also the value of time.[...] Don't waste it. Try to make good use of

it cause it's the most important thing.[...] Roshi said to me that ”the most 

important thing for buddhists is time”. That's the most valuable thing. It's not 

about money or anything like that. They have this expression, as you know, in 

japan that's ”beginners mind”.[...] And it's like when we hit this ”beginners mind” 

we kind of just do what we are doing like beginners and don't worry to much 

about it.[...] we talk about that a lot in zen buddhism. /P

Informant M förklarar att livet utan en regelbunden meditationspraktik kändes svårare. Zazen får 

honom att klara av vardagen bättre.

Well, in my early years of practice when I, like other people, came in and out of 

practice. […] Then either you stop practice completely or, continue this ”in and 

out” , or else then it becomes a very central part of your life. And when I was 

coming in and out of practice I struggled more when I wasn't practicing and I 

struggled less when I practiced in terms of anxiety, discontent, being unsettled. So

obviously then, you strike the bell and then it rings throughout the rest of your 

life. The sound of the bell reaches in all directions. But of course there is still 

obstacles to that beautiful clear sound. These obstacles are impatience, 

anger,desire, and all these other things that makes us make incorrect decisions in 
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life./M

Upplevelsen av zazen, eller själva handlingen att sitta, liknas vid att slå till en klocka. Klangen 

fortsätter att ringa, upplevelsen hänger kvar, även när man stigit upp från kudden. Detta innebär inte

att personer som mediterar regelbundet aldrig stöter på motgångar eller är fullständigt opåverkade 

av lidandet i världen men när mina intervjupersoner jämför hur vardagen upplevs när de mediterar 

regelbundet med perioder i livet då de inte mediterat kommer de fram till att livet med zazenrutinen 

är enklare, lugnare och på något vis behagligare. De menar att meditationsövningen får dem att 

uppskatta livet mer och att de kan njuta av att göra enkla eller till och med tillsynes tråkiga saker 

utan att bekymra sig så mycket. Det viktigaste i livet är vår tid på jorden och vad vi gör med den. 

Pengar berömmelse eller andra liknande framgångar är av underordnad betydelse. Denna inställning

hänger enligt intervjupersonerna ihop med den upplevelse som de återvänder till på kudden men 

som de bär med sig ut i vardagen. Klangen från klockan ringer vidare och sprider sig i alla 

riktningar.

Ofta upplever mina informanter inte att meditationsövningen har någon effekt förrän de av någon 

anledning kommer ur rutinen och inte har mediterat på en eller flera dagar. Det subtila tillstånd som 

uppkommer under zazen och följer utövaren ut i vardagen kan liknas vid det lågfrekventa bruset 

från ett fläktsystem som man inte är medveten om förrän fläkten slås av. L har lagt märke till att en 

dag utan zazen känns ”jobbigare” eftersom det blir svårt att hantera alla tankar som virvlar omkring 

i huvudet.

One morning if I would not sit I would think that the whole day would be kind of 

suffering because my head produces so many stupid thoughts. […] So there is a 

little bit of this tool dimension to it cause I feel crappier if I don't sit. I know that I

will never need anything else. The present moment is always very nice. This 

moment with you here is very nice. You asking these interesting  questions. I 

wouldn't change this for anything./L

Mina informanter beskriver att zenutövandet fått dem att utveckla det som med ett flowteoretiskt 

språk kallas Autoteliska personlighetsdrag. De enkla vardagliga sysslorna upplevs inte som 

aktiviteter som bara ska ”klaras av” utan som meningsfulla och njutbara i sig själva. 

Intervjumaterialet visar också tydligt att intervjupersonerna kopplar denna autoteliska kapacitet till 

kontinuiteten i meditationspraktiken. Det är en förmåga som måste bibehållas, ungefär som fysisk 

kondition. De aspekter av meditationsövningen som direkt förbättrar livskvalitén verkar alltså 
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kunna relateras till förmågan att bibehålla kontinuiteten i övningen och ta med sig det tillstånd som 

manifesteras på kudden ut i vardagen.

Intervjumaterialet som helhet visar hur mina informanter identifierar upplevelsen av att vara något 

mer än de egna tankarna och känslorna som den viktigaste och mest transformerande upplevelsen 

de haft under zazen. Vi kan också konstatera att anomala eller övernaturliga upplevelser inte ses 

som speciellt betydelsefulla eller eftersträvansvärda. Genom att odla en helhjärtad inställning till 

meditationsövningen och genom att kultivera ett ickediskriminerande sinne såväl som ett balanserat 

och hälsosamt förhållningssätt håller sig zenutövarna på ”rätt väg” och försäkrar sig att de mediterar

på det sätt som rekommenderas enligt den egna traditionen. Den centrala upplevelsen som mina 

informanter kallar upplysning, ”Being whole”, ”arriving at the present moment of truth” eller 

upplevelsen av att kropp och sinne släpper taget kan också kallas för en upplevelse av rent 

medvetande (PCE). Med upplevelsen kommer också en förändrad syn på det egna jaget. Personen 

känner sig själv genom att vara sig själv. Det som Forman kallar Knowledge by identity. Att 

upplevelsen förknippas med en slags identitetsförändring bekräftas av flera intervjupersoner. 

Upplysning är ett tillstånd där man identifierar sig själv som en del av universum. Mina informanter

betonar att upplysning varken är något dramatiskt eller ovanligt. Det ses inte som en ”once in a 

lifetime-upplevelse” eller som en stark, unik och övergående upplevelse. Tvärt om så ses 

upplysning som ett tillstånd som kultiveras och underhålls genom regelbunden meditation, precis 

som fysisk kondition. Upplysning är ett tillstånd som håller i sig så länge som den regelbundna 

praktiken också finns där. Att vara upplyst är helt enkelt att öva Shikantaza regelbundet. Detta kan 

förstås med hjälp av Formans begrepp The dualistic mystical state.

När det gäller positiva och livsförbättrande aspekter av zazenutövandet kan man säga att mina 

intervjupersoner menar att dessa inte bör utgöra ett mål för övningen. Shikantaza ses som en mållös 

praktik. I linje med den grundinställning till övningen, där den ickediskriminerande inställningen är 

central, bör zenutövaren meditera utan att sträva efter några som helst belöningar eller positiva 

upplevelser. Med detta sagt framhåller informanterna ändå att de har erfarenhet av att 

meditationsövningen medför många positiva effekter som de känner av i vardagen. De uppger att de

själva märkt en skillnad mellan perioder då de av olika anledningar kommit ur den vardagliga 

meditationsrutinen och perioder då de mediterat regelbundet. Det finns inget mål med zazen 

förutom att öva zazen men detta betyder inte att övningen saknar positiva effekter. Även om man 

under själva meditationstillfället försöker bibehålla en helhjärtad och ickesträvande inställning kan 

man i det vardagliga livet notera och glädjas åt de positiva egenskaper som kommer ur 

zazenövningen. Informanterna nämner egenskapen att kunna vara mera närvarande och att kunna 

40



glädjas åt vardagliga enkla göromål utan att bekymra sig över resultat eller prestation. De 

framhåller också att inställningen till tid förändrats så att de uppskattar och värderar tid på ett annat 

sätt. Jag kopplar dessa egenskaper till Csikszentmihalyis Flowteori och främst till hans teorier om 

autoteliska personlighetsdrag. Det verkar som att kultiveringen av en autotelisk personlighet hänger

ihop med zazenutövandet. Även om informanterna menar att den som mediterar bör lägga bort all 

strävan efter självförädling erkänner de samtidigt att dessa positiva egenskaper kommer som en 

slags bieffekt av utövandet.

3. Diskussion

Utifrån den teoretiska utgångspunkt som jag valt att använda mig av i den här studien kan man 

hävda att upplevelsen som med ett buddhistiskt språk kallas för upplysning är identisk med Robert 

Formans begrepp Pure conciousness event. Men samtidigt menar jag att upplysningsupplevelsen 

hänger intimt samman med flowupplevelsen. I vissa fall skulle till och med flowupplevelsen kunna 

tolkas som en upplysningsupplevelse. Det finns dock två argument för att det är bättre att tolka 

upplysning som en PCE än som en flowupplevelse. För det första visar intervjumaterialet att 

upplysningsupplevelsen, hänger ihop med en förändrad bild av den egna identiteten. Informanten 

upplever sig vara en del av universum eller att det individuella jaget i någon mening inte längre 

existerar. Flowupplevelsen brukar inte kopplas till den här sortens förändringar i synen på jaget och 

omvärlden. Detta är däremot ganska typiskt för mystika upplevelser. Mitt andra argument för att 

PCE-begreppet i det här fallet är lämpligare som utgångspunkt för tolkningen än flowbegreppet är 

att intervjumaterialet inte direkt visar att zazen upplevs som en optimal upplevelse. 

Intervjumaterialet innehåller inte tillräckligt många beskrivningar av lyckobetonade, starka och 

intensiva upplevelser under zazen som skulle kunna bekräfta att flowupplevelsen är central för 

utövandet. I de fall informanterna berättar om ”flowliknande” upplevelser som de haft på kudden 

uppger de att dessa upplevelser är övergående och att man bör släppa dem och fortsätta meditera 

utan avsikt att uppleva dem igen. Detta gör att flowupplevelsen inte kan sägas vara den mest 

centrala och betydelsefulla upplevelsen under zazen.

När det gäller zazenutövandets relation till vardagslivet tror jag däremot att flowteorin är mer 

relevant, främst genom beskrivningen av den autoteliska personlighetstypen som jag tycker 

stämmer väl in på samtliga intervjupersoner. Det förefaller som att kultiveringen av autoteliska 

personlighetsdrag kommer som en bieffekt av utövandet men att dessa personlighetsdrag också hör 

samman med Formans begrepp The dualistic mystical state. För mina intervjupersoner är 
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upplysning och shikantaza samma sak. Upplysning är liksom fysisk kondition något som måste 

upprätthållas genom regelbunden träning. Denna kontinuitet möjliggör att upplysningsupplevelsen 

blir semipermanent på det sätt som Forman beskriver och att den inte begränsas till att bara existera 

när zenutövaren sitter på kudden. Med några ord lånade från informant H beskrivs detta som att man

”tar med sig kudden ut i livet”.

Analysen av intervjumaterialet, de slutsatser och tolkningar som jag kommit fram till, har 

presenterats för mina informanter med syftet att validera studiens resultat. Denna kommunikativa 

validering påbörjades omedelbart när jag kommit fram till hur jag ville tolka materialet och under 

flera veckors tid mottog jag informanternas respons. Ingen av de sex personer som deltog i studien 

har uttryckt något missnöje med resultatet och två av informanterna har givit mig extra utförlig 

respons. Så här såg svaret från informant P ut.

Thanks for sending me the results of your studies.

I think your findings are very well thought out, and explain the core experience of 

zazen practice and the relation to everyday life very clearly. Your conclusion is 

spot on in my opinion. It's an excellent study.

Reading it I kind of get an understanding of what people like me and you are 

doing. I thought it was great. It's hard to describe the experience of zazen practice 

but I think you did a great job./P

Informant P inledde en diskussion om medvetandets natur och buddhismens syn på detta kontra ett 

västerländskt materialistiskt synsätt.

A lot of people think that consciousness is just a part of their head, or in the head. 

But just like you said, according to buddhism that's not true. Consciousness is in 

our brains but it is also outside, in reality. It's like Wifi! Kodo Sawaki used to say 

that the universe is like a radio transmitter. And his idea was that when we do 

zazen we can pick up those ”radio signals”. So consciousness is not something 

that we ourselves create inside of us. It's there and we kind of tune in to it. And 

when you are in a group, doing zazen with other people, you can communicate 

without words. And master Dogen said that consciousness and matter create the 

universe together. In other words, consciousness and matter are one. It doesn't 
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appear in our brains, but it obviously gets processed there. Consciousness itself is 

everything. It's a complicated subject. I know that./P

Jag uppfattar responsen och intresset för medvetandets natur som ett uttryck för att informanten 

kände att jag genom min studie bekräftade dennes världsbild. Allt eftersom vårt samtal fortsatte 

framgick det att informanten, som vuxit upp i en europeisk kristen familj, försökt hitta stöd i den 

västerländska vetenskapliga traditionen för en buddhistisk syn på medvetandet. En annan 

vetenskaplig studie som fångat informantens intresse hade ingen direkt koppling till meditation eller

buddhism men undersökningens resultat gick enligt honom att tolka så att den buddhistiska 

modellen av medvetandet bekräftades. Undersökningen som P talade om visade, enligt honom, att 

husdjur kände på sig när sina ägare var på väg hem från jobbet. Med kameror hade man kunnat 

dokumentera hur hundar och katter satt sig framför ytterdörren och väntat vid exakt samma tidpunkt

som deras ägare avslutat sin arbetsdag. Detta oavsett om djurets ägare hade regelbundna arbetstider 

eller inte.

The study wasn't related to buddhism in any way but I looked at the video and 

thought that that's consciousness the way we buddhists look at it. From a buddhist

perspective that study kind of confirms our views. I also think that people are 

becoming more and more open towards this. A couple of years ago most people 

wouldn't consider the possibility that consciousness could be all around.

Enligt en modell som konstruerats inom det vetenskapliga paradigm som varit förhärskande i 

västvärden i hundratals år ses medvetandet som en produkt av hjärnans elektrokemiska processer. 

För många västerlänningar ses det som en självklarhet att medvetandet är något som ”finns inuti 

huvudet” Enligt detta materialistiskt reduktionistiska synsätt kan allting som existerar reduceras till 

materiella processer. Ett problem med detta resonemang är att det leder till slutsatsen att allting som

vi upplever, ytterst sett, finns i våra huvuden. Vi upplever alltså, enligt detta synsätt, en slags 

simulering av verkligheten och kan aldrig veta om det överhuvudtaget finns en fysisk verklighet där

ute som orsakar den simulering som vi upplever i våra huvuden. Detta är ett filosofiskt problem 

som förbryllat västerländska tänkare ända sedan antiken. Mina informanter visar däremot inga 

tecken på att de grubblar över detta. De utgår istället helt enkelt från premissen att det som vi 

upplever är verkligheten. Detta innebär inte att tillvarons materiella aspekter förnekas. Snarare kan 

man säga att medvetandet ses utifrån två sidor som tillsammans bildar verkligheten.
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En av dessa sidor kan vi kalla för det individuella medvetandet. Det är den tillfälliga, sammansatta, 

aspekten av medvetandet som vi vanligtvis upplever. Den andra aspekten kan kallas för det 

grundläggande medvetandet. Utifrån denna aspekt ses medvetandet som en formlös, 

grundläggande, egenskap hos verkligheten. I buddhistiska sammanhang liknas ibland medvetandet 

vid ett lejon stöpt i guld.63 Lejonets form, som motsvarar det individuella medvetandet, är lejonets 

man, tänder, tassar och alla andra fysiska egenskaper som gör att vi känner igen lejonet som just ett 

lejon. Det grundläggande medvetandet i den här liknelsen motsvaras av guldet som lejonet är stöpt 

utav. Det kan stöpas till att se ut som vad som helst men det framträder alltid i en eller annan form.  

Denna modell av medvetandet genomsyrar mitt intervjumaterial och formar tolkningen av 

meditationsupplevelsen hos de personer jag intervjuat. Av den anledningen kan den inte lämnas 

därhän. När mina intervjupersoner talar om en upplevelse som förändrar deras självförståelse i 

grunden och som får dem att känna sig som en ”del av helheten” eller när de identifierar sig själva 

som ”varande i universum” måste jag fråga mig själv vad detta betyder. Om Formans teori stämmer

så upplever den som mediterar det rena medvetandet. Upplevelsen medför att tankar, känslor och 

andra komponenter som tidigare utgjort centrum för jaget och den egna identiteten hamnar i 

periferin. Som nytt centrum infinner sig medvetandet. Om medvetandet i sin tur inte bara ses som 

en biokemisk process skapad av den egna hjärnan utan som en grundläggande egenskap i tillvaron 

så måste detta ha en avgörande betydelse för personen som har upplevelsen. Jaget ses inte längre 

som en isolerad entitet utan som något större. Med den här synen på medvetandet blir det enkelt och

naturligt att förklara för sig själv hur det egna jaget hänger ihop med helheten och hur relationer kan

vara möjliga. Forman menar att den mystika upplevelsen inte konstrueras av språket utan att 

personer som har dessa upplevelser faktiskt kommer i kontakt med något som finns där oavsett hur 

vi benämner det eller hur vi känner inför det. Om vi accepterar både Formans 

ickekonstruktionistiska syn64 på den mystika upplevelsen och den buddhistiska modellen av 

medvetandet som jag presenterat kan vi tvingas omvärdera både ontologiska och epistemologiska 

grundantaganden som tidigare setts som orubbliga självklarheter. Men även om vi inte går så långt 

kan medvetandemodellen hjälpa oss att förstå hur mystika upplevelser upplevs av personer som haft

dem. Upplevelsen som beskrivs av mina informanter ses som djupt meningsfull och 

transformerande, även om den på samma gång är subtil och på något sätt odramatisk. För att förstå 

vad informanterna upplever krävs det att man, även om det bara är tillfälligt, försöker se världen 

genom deras ögon. Hur kan någon hävda att man kan lära sig saker om tillvaron genom att sitta i 

lotusställning på en svart kudde? För den som inte kan acceptera någon annan medvetandemodell 

än den materialistiskt reduktionistiska och således inte kan säga något om relationen mellan jaget 

63 Sante Poromaa, Varandets väv: Zen, vetenskap och återfödelse (Tallinn: Zendo förlag 2008), 118.
64 Forman. Mystisicm, Mind, Consciousness,1-8.
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och omvärlden blir detta svårt att begripa. Om man däremot förstår att det finns människor som har 

en annan syn på hur medvetandet är beskaffat så kan man komma närmre deras egenförståelse av 

meditationsupplevelsen och se rimligheten i deras utsagor. Den som ser medvetandet som en del av 

tillvaron upplever på ett självklart sätt att mötet med det rena medvetandet också innebär ett möte 

med verkligheten.

Ingen av mina informanter är födda in i en asiatisk buddhistisk kontext. De har alla vuxit upp i 

västerländska samhällen och har själva sökt sig till buddhismen och zazenutövandet som vuxna. 

Detta har naturligtvis betydelse för hur de relaterar till mina frågor och hur de svarar. En person 

som levt hela sitt liv i ett asiatiskt samhälle och som socialiserats in i en buddhistisk miljö från unga

år kanske inte skulle känna samma behov av att få sin livsåskådning bekräftad av den västerländska 

vetenskapen. Hade jag fått möjligheten att intervjua zenutövare med olika bakgrund hade vissa 

skillnader kanske uppenbarat sig. I nuläget får jag nöja mig med att föreslå en komparativ studie av 

den här typen som en lämplig ingång för framtida forskning. Utan att bli allt för spekulativ kan jag 

ändå konstatera att bilden av medvetandet som en del av universum intresserade mina 

intervjupersoner på ett speciellt sätt. Att medvetandet ses som en del av verkligheten har, som jag 

redan konstaterat, en stor existensiell betydelse. Detta kan också förklara att just denna del av 

analysen ses som speciellt betydelsefull. Informant L beskriver att han ser tankar och känslor som 

funktioner hos universum och inte produkter av ett individuellt ”jag”.

I clearly feel that the phenomenon including thoughts, feelings ect are functions of

the Universe instead of things that I produce, or a separate self produces. This 

experience is just one way that the Universe experience itself. The sounds, or the 

materia, that we experience are just phenomenon which requires the observer and 

the observed to be in one communion, not separate from each other.

I analysen konstaterade jag att det var den här sortens identifikation av jaget som identiskt med 

universum som informanterna tillskrev den största existensiella betydelsen. Från informantens 

synvinkel är denna identifikation rimlig och högst påtaglig eftersom medvetandet ytterst sett ses 

som en grundläggande egenskap i verkligheten och inte bara en produkt av hjärnans biokemiska 

processer. Denna djupa känsla av mening kan kopplas direkt till PCE-upplevelsen i kombination 

med ett accepterande av en buddhistisk medvetandemodell.
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En av de mest intressanta och överraskande slutsatserna jag kan dra från resultatet av min 

undersökning är att zazenutövandets positiva effekter, det vill säga positiva psykologiska 

förändringar hos individen som på olika vis förhöjer livskvalitén, inte har den framskjutna plats i 

intervjumaterialet som jag trodde de skulle ha. Min inledande tanke med studien var att jag skulle 

kunna hitta kopplingar mellan optimala upplevelser och shikantaza. I inledningsfasen av studien 

utgick jag alltså från ett slags hypotestestande förhållningssätt med utgångspunkt i Flowteorin. 

Hade jag nöjt mig med den utgångspunkten för studien skulle analysen av intervjumaterialet blivit 

ett utdraget försök att koka soppa på en spik. Undersökningen visar att ett regelbundet 

zazenutövande visserligen för med sig positiva förändringar hos personen som mediterar men dessa 

förändringar kan till största delen härledas till den mystika upplevelse som, enligt mig, finns i själva 

hjärtat av utövandet, upplevelsen av rent medvetande och det dualistiska mystika tillståndet. 

Flowtillstånd och andra relaterade begrepp, exempelvis autoteliska personlighetsdrag, finns också 

med i bilden men betydligt längre ut i periferin än vad jag först trodde. Framför allt så visar studien 

att viljan till självförädling och önskan att förhöja livskvalitén kan fungera som hinder i utövandet 

av Shikantaza. I intervjumaterialet finns tydliga indikationer på att flowtillstånd och autoteliska 

personlighetsdrag kan kopplas till zazenutövandet. Inte minst styrks detta genom berättelser där 

informanterna jämför hur de upplever vardagssituationer när de mediterar regelbundet med andra 

perioder då de kommit ur meditationsrutinen. Men det verkar som om den centrala upplevelsen, den

som kan kallas upplysning eller en upplevelse av rent medvetande, bara kan uppkomma och bli en 

semipermanent del av vardagen med hjälp av ett regelbundet utövande, befriat från alla 

målsättningar. Alla målsättningar måste läggas bort när man övar Shikantaza zazen, även 

målsättningen att bli en bättre människa eller att bli upplyst. Detta kan vara värt att reflektera över i 

en tid då olika nyttoaspekter, kopplade till meditation, yoga och mindfulness ofta lyfts fram. Min 

studie antyder att resultatfokus och självhjälpstänkande kan inverka negativt på 

meditationsutövandet och att optimala upplevelser och kultivering av autoteliska personlighetsdrag 

snarare bör ses som positiva bieffekter av zazenutövandet än som något centralt.

Går det att finna några brister i min undersökning?  Enligt min bedömning så är intervjumaterialet 

som jag analyserat mycket innehållsrikt och kvalitativt. Informanternas har genomgående visat att 

de besitter en god självinsikt och att de dessutom förmår beskriva sina upplevelser på ett detaljerat, 

nyanserat och målande sätt. intervjumaterialet är så pass kompakt och innehållsrikt så att nästan inte

en enda mening har lämnats oanvänd under analysmomentet. Just kvalitén på intervjumaterialet ser 

jag som den här studiens främsta styrka. Materialet kunde ha använts på ett bredare, och mera 

jämförande sätt, om gruppen av intervjupersoner varit annorlunda sammansatt. Även om det inte 
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hade varit möjligt att genomföra en fullskalig jämförande studie, eftersom detta hade krävt ett större

intervjuunderlag, hade dessa individuella variationer i gruppen kanske kunnat visa på något 

samband som den genomförda studien missat. Möjligheten att kulturella aspekter och 

könstillhörighet påverkar intervjumaterialet kan i varje fall inte uteslutas. Trots detta anser jag att 

delarna i intervjumaterialet som behandlar den centrala meditationsupplevelsen, i relation till min 

första forskningsfråga, inte hade kunnat bli bättre, fylligare eller tydligare om gruppen av 

informanter sett annorlunda ut. Det är min uppfattning att den mystika upplevelse som 

informanterna berättar om inte förändras eller påverkas av informantens könstillhörighet eller den 

kulturella identiteten. Min uppfattning i den här frågan kan relateras till den perennalistiska synen 

på den mystika upplevelsen som jag ansluter mig till. När det gäller den andra forskningsfrågan, 

som behandlar relationen mellan zazen och vardagslivet, kan däremot informanternas 

könstillhörighet och kulturella bakgrund ha en betydande inverkan på resultatet. Jag är öppen för att

det kan finnas brister i min undersökning på den här punken på så sätt att vardagslivet formas av 

både kultur och könsroller. Av den anledningen kan det finnas skillnader i hur meditationens 

effekter på vardagslivet beskrivs och upplevs. Skillnader som min studie i så fall inte kunnat fånga 

upp på grund av sammansättningen av intervjupersoner. Angående studiens slutsatser så vill jag 

också poängtera att jag tycker mig ha avgränsat studieobjekt och forskningsfrågor tillräckligt snävt 

just för att undvika att dra allt för generella slutsatser och att jag inom ramen för den här studien 

inte har ambitionen att jämföra olika grupper med varandra.

Slutligen vill jag kommentera min egen forskarroll och diskutera hur kravet på reflexivitet och 

objektivitet bör balanseras mot nödvändigheten av att den som analyserar den här typen av 

intervjumaterial behöver ha insikt och erfarenhet av studieobjektet. Jag anser att reflexivitetskravet 

kan uppfyllas i och med att jag genom hela studien och skrivprocessen varit hundra procent öppen 

med att jag själv utövar den form av meditation som här studeras och att jag har egna erfarenheter 

av de upplevelser som beskrivs i intervjumaterialet. En möjlig nackdel med detta skulle kunna vara 

att intervjupersonerna kan ha påverkats och anpassat sina svar för att göra mig till lags. Viljan att 

komma fram till någon slags konsensus kan möjligen ha förstärkts av att intervjupersonerna 

uppfattat mig som på något vis tillhörande den egna gruppen. Det finns dock uttalanden och avsnitt 

i intervjumaterialet som talar emot att intervjupersonerna styrts i denna riktning. Informant M 

menar till exempel att både tro och tvivel åsidosätts i zazen och säger emot mig när jag påstår att det

finns en slags tro kopplad till övningen. Först och främst ser jag min egen erfarenhet av zazen som 

en styrka snarare än som ett problem. Om tidsutrymmet och studiens omfång hade tillåtit det skulle 

jag ha övervägt att bifoga en rent autobiografisk del till texten. Forman påpekar att 
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mystikforskningen saknar bra autobiografiska beskrivningar av mystika upplevelser och använder 

detta argument när han motiverar inkluderingen av ett eget autobiografiskt textavsnitt.65 När 

mystikforskare, med kunskaper om tidigare forskning i ryggen och med beprövade psykologiska 

analysmetoder, analyserar egna mystika upplevelser bör detta ses som värdefulla tillskott till 

forskningsområdet. På samma sätt som litteraturstudier kan användas för att studera mystikers 

beskrivningar av den mystika upplevelsen kan autobiografiska beskrivningar bidra med samma typ 

av förstahandsuppgifter. Jag hoppas att jag, tack vare mitt insiderperspektiv, har kunnat närma mig 

informanternas egenförståelse av meditationsupplevelsen. Något som den positiva responsen från 

deltagarvalideringen verkar bekräfta.

65 Forman. Mystisicm, Mind, Consciousness,139.
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Bilaga 1

Fukan Zazengi

Mästare Dogens allmänna Zazeninstruktioner

                 

Vägen är ursprungligen perfekt och allomfattande, hur skulle det kunna krävas övning eller 

upplysning? Den grundläggande läran är fullt tillgänglig, varför skulle ansträngning vara 

nödvändig? Dessutom är hela spegeln fri från damm, varför vidta åtgärder för att putsa den? Allting

finns här och nu, varför skulle vi gå någon annan stans?

Och ändå, om du avviker från målet med bara en hårsmån, är du lika långt borta som himlen är från 

jorden. Om minsta gillande eller ogillande uppstår är sinnet förlorat i förvirring. Du kan vara stolt 

över din förståelse och vara rikligt upplyst eller förvärva enastående insikter och uppnå vägen 

genom att klargöra sinnet. Ändå, om ditt huvud är fullt av idéer, låter du inte din kropp ta språnget 

och du missar den sanna vägen.

Vi kan ta Buddha Shakyamuni som exempel, som praktiserade sittande meditation i sex år, trots att 

han var begåvad med inneboende visdom. Mästare Bodhidharma från Shaolintemplet  satt vänd mot

väggen i nio år, Fastän han redan hade överfört Buddhas sigill. Så gjorde de forna mästarna. Varför 

skulle vi som lever idag inte behöva praktisera som de?

Därför bör du sluta leta efter fraser och jaga ord. Ta ett steg tillbaka  och rikta ljuset inåt. Kropp och

sinne kommer att släppa taget av sig självt och ditt ursprungliga ansikte visar sig.

För att uppnå detta, öva på det här viset.

När du praktiserar zazen är det lämpligt att vara i ett tyst rum. Drick och ät med måtta. Lägg all 

övrig verksamhet åt sidan och låt alla  angelägenheter vila. Tänk inte på vad som är bra eller dåligt. 

Döm inte rätt eller fel. Stilla det medvetna sinnet och låt all analys och introspektion upphöra. 

Försök inte att bli en Buddha. Hur kan en Buddha vara begränsad bara till att sitta eller inte sitta?

När du valt ut ett lämpligt ställe för att sitta, lägg ut en tjock matta och sätt en rund kudde ovanpå 

den. Sitt i antingen hel-eller halv-lotus ställning, placera vänster fot på höger lår. Ordna dina kläder 

på ett lämpligt sätt. Placera sedan den högra handen med handflatan uppåt upp på vänster fot och 

vänster hand på höger hand. Tummarna vidrör varandra lätt. Sitt rakt upp utan att luta åt höger eller 
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vänster och utan att böja kroppen framåt eller bakåt. Öronen skall vara i linje med axlarna och näsan

i linje med naveln. Vila tungan mot gommen, med läpparna och tänderna stängda. Håll ögonen 

öppna och andas normalt genom näsan.

Efter att ha justerat din kropp på detta sätt, ta ett andetag och andas ut helt. Gunga kroppen till 

vänster och höger. Sitt stadigt och tänk icke-tänkande. Hur tänker man icke-tänkande? Bortom 

tänkande! Detta är konsten att öva zazen.

Det jag kallar zazen är något annat än att lära sig zazen steg för steg. Det är den fridfulla 

bekvämlighetens dharmaport. Det är ett praktiskt förverkligande av fullständig upplysning. 

Universums lagar realiseras, fria från nät och burar. Att förstå detta är att vara lik en drake som 

funnit vatten eller en tiger vilande i bergen. Vet att den sanna vägen framträder av sig själv och ditt 

sinne befrias från hinder och distraktioner.

När du reser dig upp från sittande meditation, rör kroppen långsamt och res dig försiktigt, utan 

brådska. Våra föregångare lär oss att förmågan att gå bortom det vardagliga och det heliga, dit där 

sittande och stående är enkelt och gränslöst, beror helt och hållet på engagemanget i vårt utövande.

Dessutom, gamla tiders Buddhor och föregångare visade sina elever vägen med ett finger, en käpp, 

en nål eller en klubba, och de förde människor till upplysning med en hossu, en näve, en stav eller 

ett rop. Dessa handlingar kan inte förstås genom särskiljande tankeverksamhet. De kan heller inte 

förstås med hjälp av övernaturliga krafter.

Zazen är en fantastisk närvaro bortom form och färg. Det är en aktivitet bortom mänskligt hörande 

och seende, en princip som föregår människans kunskap och sinnesintryck.

Fundera därför inte på vem som är klok och vem som är dum. Gör inte skillnad på den som är skarp

och den som är slö.

Att praktisera helhjärtat är den sanna vägen.

Praktiken och förverkligandet är inte befläckat av något exklusivt, det är en vardaglig angelägenhet.

Nu, i denna värld och i andra världar, i Indien och Kina, bär Buddhas arvingar uppvaknandets sigill 

och lär ut konsten att sitta stadigt. Öva zazen helhjärtat fastän yttre omständigheter kan förändras på

tusen olika sätt. Hänge dig fullständigt åt övningen. Varför ge upp sittplatsen i ditt eget hus och 

vandra utan nytta i ett avlägset land? Ett felaktigt steg innebär en avvikelse från vägen.
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Du har fått ett mänskligt liv, slösa inte bort ett enda ögonblick. Du upprätthåller redan Buddhas ädla

väg, varför skulle du jaga gnistor från en flintsten? Form är som en daggdroppe vilande på  ett 

grässtrå. Ett mänskligt liv är som en ljusblixt, övergående och förvillande, borta på ett ögonblick.

Ärade Zenutövare, famla inte i mörkret och förneka inte den sanna draken. Sträva efter att träffa 

mitt i prick genom att sikta rätt. Högakta sinnet som går bortom intellektuell introspektion och 

överträffar alla gärningar. Upplev upplysningen från forna tiders buddhor som ärvt sann frid från 

sina föregångare. Öva sådanhet kontinuerligt, och du kommer att vara sådan.

Skattkammaren öppnar sig av sig själv för dig och du kan använda den som du vill.
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Bilaga 2. Meditationsställningar

Hel lotusställning (skt Padmasana).

Höger fot läggs på vänster lår och vänster fot på det högra låret. Båda knäna är i kontakt med 

underlaget. Sittbenet och knäna bildar en slags trefot eller en triangel som utgör en stabil bas. 

Händerna vilar på hälarna och bildar den så kallade Kosmiska mudran, vänster hand vilande i den 

högra. Tummarnas spetsar vidrör varandra så att mellanrummet mellan händerna bildar en oval.
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Halv lotusställning.

En variant på lotusställningen där endast en fot vilar på motsatta låret.
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Burmesisk meditationsställning.

En sittställning som är utbredd i Burma och i Sydostasiens buddhistiska länder. Här ligger båda 

fötterna direkt på underlaget.
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