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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att utforska fenomenet ayahuasca retreats och utövarnas 
upplevelser av detta. Vi vill undersöka vad den generella motivationen bakom sökandet 
efter ayahuasca är samt på vilket sätt arbetet med ayahuasca retreats skulle kunna 
tillämpas som en alternativ behandlingsmetod. Den metodologiska utgångspunkten är en 
hermeneutisk kvalitativ forskningsansats, där datainsamlingen har gjorts genom 
semistrukturerade intervjuer. Resultatet har tolkats med hjälp av KASAM vilket är 
arbetets teoretiska utgångspunkt. Urvalet innefattar fyra utövare, vilka har intervjuats 
genom videochatt eftersom det geografiska avståndet gjorde det omöjligt att besöka 
verksamheterna under arbetets tidsram. Resultatet visar att utövarna anser att ayahuasca 
har terapeutiska egenskaper i form av att hjälpa personer som anses lida av ohälsa och 
obalans, genom vägledning och stöd i ett förändringsarbete. Betydelsen av ayahuasca 
retreats grundar sig i utövarnas egna upplevelser av att detta har givit dem meningsfullhet 
i livet, i form av egen vägledning och helande men även genom att hjälpa andra som söker 
sig till ritualen. Slutsatsen är att vår roll som socialpedagoger kan använda sin kunskap 
inom detta forskningsområde då arbetet med ayahuasca innefattar flera pedagogiska 
moment genom hela ritualens process. 
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1  Inledning 
I tusentals år har den psykedeliska plantmedicinen ayahuasca använts av Sydamerikas 
ursprungsbefolkning som en del av en andlig ritual. Brygden anses ha terapeutiska 
egenskaper genom förmågan att framkalla ett förändrat sinnestillstånd (Rickett, 2018; 
Hartelius, 2015). Den spirituella ledaren av dessa ritualer har många namn men kallas 
vanligtvis för shaman, vilken sägs kunna interagera med andevärlden under 
medvetslöshet. Shamanism har en helande psykoterapeutisk historia och anses vara en av 
de äldsta traditionella religionerna. Genom psykoaktiva hallucinationer kan shamaner 
utföra magi, helande och kommunicera med gudinnan Ayahuasca. Shamaner har genom 
tiderna beskrivits med många namn, exempelvis som ett andligt medium, helare, häxa, 
läkare och medicinman. Vanligen är det ohälsa samt en spirituell kallelse som har lett 
många shamaner till ayahuasca retreats, för att dels hitta ett sätt att hela sig själva men 
också andra människor (Dean, 2018).  
 
Årligen besöker tusentals turister så kallade ayahuasca retreats i Sydamerika i hopp om 
att få ta del av den andliga upplevelsen. Syftet med ritualen är att deltagarna ska kunna 
ansluta sig till den naturliga världen, för att uppleva en religiös föreställning eller att 
bearbeta emotionella problem (Rickett, 2018; Hartelius, 2015). Vid ceremonin är 
shamanens uppgift att hålla uppsyn över deltagarna och servera ayahuasca. Ayahuasca 
kommer från två vilt växande plantor i Amazonas djungel, vilka är Banisteriopsis caapi 
och en buske som kallas Chacruna (Psyckotria virids). Olika bladdelar av dessa plantor 
bereds vanligtvis till en dryck som intas oralt. Den aktiva substansen i ayahuasca finns i 
den sistnämnda plantan vilket är det hallucinogena ämnet DMT (dimetyltryptamin). DMT 
kan ge ett rus med visuella hallucinationer som säger sig kunna framkalla religiösa 
föreställningar, en svävande känsla, ändrad tidsuppfattning m.m. Enligt svensk 
lagstiftning är substansen DMT fastställt som ett narkotikaklassat preparat, vilket det även 
är i flertalet länder världen över. (Thelwell, 2014; Hartelius, 2015). Det var psykiatrikern 
Humphry Osmond som utformade begreppet ”psykedelisk” år 1956. Begreppet är ett 
samlingsnamn för att beskriva hallucinogena drogers förändrande sinnestillstånd hos 
människan. Till denna kategori tillhör bland annat LSD, psilocybin, meskalin, ayahuasca, 
DMT, ketamin samt varianter av MDMA (Hartelius, 2015).  
 
På grund av den så kallade “ayahuasca turismen” och den ökade efterfrågan av ayahuasca 
de senaste åren, reser shamaner och turister världen över för att utföra och delta i 
ayahuasca ceremonier. Detta har gjort att det kan förekomma smuggling av de preparat 
som används till beredning av drycken till länder som enligt lag säger att ayahuasca är 
narkotikaklassat (Thelwell, 2014). Shamaner med helandet i fokus förkastar den turism 
som utvecklats och arbetar för att skydda sina identiteter, vilket ses som en viktig del för 
att administrera ayahuasca (Dean, 2018). I samband med den ökade efterfrågan av retreats 
har det rapporterats dödsfall i samband med intag av drycken ayahuasca. Detta har bland 
annat skett vid ett retreat i Colombia där en 19 årig man med brittiskt medborgarskap blev 
förgiftad av substansen skopolamin som fanns i drycken. Skopolamin är ett giftigt ämne 
som finns naturligt i växter från näthattenfamiljen, vilket inte ska ingå i ayahuascabrygden 
(Rickett, 2018).  
 
Intresset för att inleda denna studie grundar sig i vår tidigare litteraturstudie. Där 
undersökte vi vad tidigare forskning visat angående användningen av psykedeliska 
substanser i behandlingssyfte för behandlingsresistent depression. Resultatet visade att 
naturligt förekommande psykedeliska substanser, så som psilocybin, anses vara ofarligt 
för människan i små och kontrollerade doser. Psilocybin bedömdes ha en positiv effekt 
på personer med behandlingsresistent depression utan fysiskt beroendeframkallande 
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effekter, då psilocybin inte verkar på dopaminreceptorerna (Mahapatra & Gupta, 2017; 
Patra, 2016). Detta positiva resultat kan dock diskuteras. Studiens deltagare ansåg sig ha 
testat befintliga traditionella metoder och den vård som finns mot depression, utan 
resultat. Detta kan ha lett till det positiva resultatet av behandlingen grundar sig i en 
placeboeffekt till följd av desperation för en förändring i måendet och livssituation, men 
även som resultat av förväntningen av att psilocybin skulle kunna vara verksamt för 
individen. 
 
Efter denna litteraturstudie så har vårt intresse ökat för psykedeliska substansers 
eventuella behandlingseffekter. Med mer forskningsstöd kan detta i framtiden leda till ett 
eventuellt komplement till traditionella metoder eller en alternativ behandlingsmetod i sig 
för personer som lider av olika psykiska åkommor. Detta var anledningen till att vi ville 
undersöka fenomenet ayahuasca. För att få ökad förståelse om verksamheten riktar sig 
studien till utövarna i ritualen, vilket innefattar alla som är delaktiga som en slags ledare 
i ceremonin. Med andra ord facilitatorer, assistenter, guider och shamaner. Vår 
uppmärksamhet vänder sig till ayahuascans betydelse, upplevelser av arbetet, 
motivationen till varför de sökt sig dit och deras syn på den traditionella vården. En teori 
vi har är att klienter som under en längre tid sökt hjälp hos traditionell vård har hittat 
ayahuasca som en alternativ lösning för sina personliga problem. Vilket kan bero på de 
olika brister som finns inom hälso- och sjukvård runt om i världen, så som långa 
sjukvårdsköer eller bristande ekonomiska förutsättningar. Med traditionell vård och 
traditionella metoder avses det normala vårdsystemet och de insatser som kommun och 
landsting gör efter sina riktlinjer. Denna teori förankrar sig även i Netflix dokumentären 
“The last shaman” (2016), där en ung man vid namn James Freeman, med flera år av 
psykisk ohälsa inte upplever sig fått tillräcklig hjälp från det vanliga vårdsystemet. 
Därmed söker Freeman efter alternativa metoder och hittar ayahuasca retreats, vilket 
sedan har förändrat hans liv till det bättre. Med dagens teknologi och våra skärmar alltid 
till hands, är kunskap och artiklar mer lättillgängliga än förr. Detta kan innebära att många 
tar saken i egna händer och agerar utanför psykiatrins gränser. Det är viktigt att poängtera 
att detta innebär flera risker då ayahuasca ännu är ett outforskat område och behöver 
betydligt mer forskningsstöd.  
 
Utifrån vår utbildning som socialpedagoger med inriktning ungdoms- och missbruksvård 
anser vi att det är av betydelse att ha kunskap om olika behandlingsalternativ, även utanför 
det vanliga vårdsystemet. Det är även väsentligt att en socialpedagog vidareutvecklar sin 
kunskap för nya metoder med ett kritiskt tänkande. En socialpedagog behöver även ha 
kunskap kring natrokikaklassade preparat och ta hänsyn till bevisat forskningsresultat 
kring substansen, vare sig de är positiva eller negativa. Cederlund och Berglund (2014) 
redogör för att en socialpedagogs kompetens utgår ifrån dennes egna kunskap, 
erfarenheter och omdömen. Ett krav som dock finns för socialpedagoger är att kunna se 
utanför boxen. En professionell socialpedagog behöver våga vara nyfiken, ha ett 
nyskapande tänk och kunna se vad som kan finnas utöver de redan befintliga och 
traditionella behandlingsmetoder som finns för olika problembilder och anses mest 
lämpade. Kritik som en socialpedagog kan möta kring sökandet efter möjliga alternativa 
handlingsstrategier än de som är förväntade skall inte hämma denne från att undersöka 
potentiella behandlingsmetoder. Det socialpedagogiska arbetet sker främst i vardagliga 
situationer och syftar till ett förändringsarbete, vilket riktar sig till individer som är i 
behov av en förändring i sin livssituation. Ett centralt begrepp och utgångspunkt inom 
socialpedagogiken är meningsfullhet, vilket kan beskrivas som utgångspunkten till 
motivation i en förändringsprocess. Meningsfullhet grundar sig i individens egna 
värderingar av att finna sin egna motivation och på så sätt ha möjligheten till att inleda en 
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förändring av sin livssituation. Det socialpedagogiska arbetet strävar till att upplevas som 
begripligt och meningsfullt för individen då dessa behöver förbindas med individens egna 
förutsättningar och livssituation, för att denne ska vara i stånd att genomföra ett 
förändringsarbete. Arbetet grundar sig även i att den professionelle erbjuder och hjälper 
klienten att finna olika verktyg och redskap för att denne ska ha möjlighet fullborda en 
förändringsprocess (Cederlund och Berglund, 2014).   
 
Den socialpedagogiska relevansen i detta arbete syftar till att utforska människors 
personliga resa i hopp om förändring och personlig utveckling, men även den 
bakomliggande motivationen till varför. Ayahuasca retreats är ett globalt fenomen som 
har visat sig vara en modern väg för att söka självkännedom, personlig utveckling och 
välmående. Relevansen grundar sig även i hur vi som socialpedagoger kan vara ett stöd i 
individers förändringsarbete. Att diskutera sina upplevelser och erfarenheter av 
ayahuasca retreats efteråt tillsammans med utbildade terapeuter menar Kavenská och 
Simonová (2015) är önskvärt. Detta har visat sig vara väsentligt för att förankra 
erfarenheten med ayahuasca till det vardagliga livet för att undvika olika psykiska 
störningar så som förvirring, personlighetsstörningar, depression eller i extrema fall 
psykoser. Det skulle därför kunna vara gynnsamt att tillsammans med en socialpedagog 
bearbeta denna upplevelse genom olika samtalsmetoder, så som motiverande samtal (MI). 
Ayahuasca retreats kan i vissa fall vara ett hjälpmedel för att få nya perspektiv och ett 
positivt förhållningssätt till sig själv. Genom att diskutera upplevelsen kan man bibehålla 
denna effekt av ayahuasca retreats, för att sedan fortsätta arbetet därifrån. I Sverige hade 
inte ett regelrätt arbete som socialpedagog kunnat bedrivas inom detta område på grund 
av flera orsaker, bland annat narkotikaklassning men även för att marknaden inte är 
aktuell i Sverige för närvarande. Vi anser att en socialpedagogs kompetens är värdefull 
och kan komma till stor nytta i arbetet med ayahuasca, men huvudsakligen i länder där 
det anses som accepterat.  
 
 

1.1.1  Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studien är att belysa utövares erfarenheter och upplevelser av fenomenet 
ayahuasca retreats och varför de har sökt sig till en sådan verksamhet. 
 
Frågeställningar: 

•   Vilken betydelse har ayahuasca retreats för ritualens utövare?  
•   Vad anser intervjupersonerna att motivationen bakom deltagandet till ayahuasca 

retreats grundar sig i? 
•   På vilket sätt upplever intervjupersonerna att arbetet med ayahuasca retreats kan 

tillämpas som en alternativ behandlingsmetod för att förebygga psykisk ohälsa? 
 
 
 
 
 
 
 
2  Bakgrund 
I detta avsnitt kommer olika begrepp som nämns under studien att presenteras och 
definieras. 
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2.1  Helande 
Helande är ett ofta förekommande begrepp i detta arbete vilket benämns av en del artiklar 
(se avsnittet om tidigare forskning) och intervjupersoners uttalanden. Därför har vi valt 
att använda helande som ett begrepp genom arbetets gång där vi refererar till dessa artiklar 
och intervjupersonerna. Vi har inte gjort en egen tolkning utav detta begrepp utan utgår 
från deras förklaring av begreppet. Med helande menas positiva effekter på psykisk 
ohälsa, vilket kan liknas vid terapeutiskt arbete. 

2.2  Kulturell appropriering 
Nationalencyklopedins uppslagsverk förklarar kulturell appropriering vidare som 
personer eller företag använder sig hänsynslöst av attribut förknippade till kulturer och 
vanligtvis förtryckta minoriteter. Begreppet används främst vid användning i politisk eller 
kommersiellt syfte, vilket kan ses som en form av kulturstöld. Begreppet etablerades i 
svenska ordlista år 2013 (NE). Nathalie Mark skriver i en artikel för tidigningen BAAAM 
om detta fenomen och förklarar hur detta kan utspelas. Ett exempel på kulturell 
appropriering är vita personers användning av “dreadlocks” och tribaltatueringar 
eftersom härstammar från andra kulturers traditioner (Mark, 2017).  

2.3  Lagstiftning 
Hartelius (2015) och Läkemedelsverket (2015) skildrar att enligt svensk lag beskrivs 
narkotikaklassade preparat som substanser med en euforiserande eller 
beroendeframkallande effekt. Dessa preparat har antingen narkotikaklassats av den 
svenska regeringen eller tagits i beslut av en internationell överenskommelse som Sverige 
har anslutit sig till. Dessa preparat kan bland annat vara läkemedel, hälsofarliga föremål 
eller andra artiklar som kan ombildas till varor med sådana effekter eller egenskaper. 
Narkotika får enbart tillämpas i vetenskapligt eller medicinskt syfte, eller i annan avsikt 
som anses likvärdig.  

2.4  Retreat 
“Retreat” betyder att “dra sig tillbaka”. Tanken med retreats är att få en paus från världen, 
bli inspirerad och “rena” sig själva från den stress som människor kan uppleva i vardagen. 
Det har utvecklats olika typer av retreats med skilda fokus, exempel på detta är yoga, 
mindfulness, hälsa och fitness eller i mer intellektuella och spirituella syften (La Muse, 
2019). 

2.5  Evidensbaserad praktik 
Oscarsson (2009) redogör för att evidensbaserad praktik grundar sig i socialt och 
medicinskt arbete vilket innefattar tre kunskapskällor, vilka är forskning, praktikern och 
klienten. För att arbeta evidensbaserat behöver en professionell kombinera dessa tre 
kunskapskällor, vilket även är betydande för att den professionelle ska ha möjlighet att 
anpassa rätt vård till en klient. De tre kunskapskällorna syfta till är att den professionelle 
behöver se till tidigare forskningsresultat som finns tillgängliga för olika 
behandlingsformer och deras utfall som skulle kunna matcha klientens problembild. Den 
professionelle behöver även se till klientens autonomi, erfarenheter, befintliga situation 
och förväntningar av vården. Det anses som viktigt att den professionelle lyssnar till 
klientens önskemål och att denne ska känna sig delaktig i utformningen av sin 
vårdplanering. Genom att kombinera detta med den professionelles egna och kollegors 
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erfarenheter från liknande fall kan denne tillämpa sin egen expertis och på så sätt arbeta 
evidensbaserat.  

2.6  Placebo 
Avenius (2006) beskriver placeboeffekt som tankens makt över kroppen, vilket även 
anses vara betydande i varje sjukdomsbehandling. I århundraden har det genomförts en 
rad studier angående människans placeboeffekt världen över. Fall av placeboeffekt har 
även dokumenterats långt bak i tiden och anses lika gammal som läkekonst. Det finns 
exempel på behandlingar där en läkekunnig har haft förmågan att kunna “hela” en annan 
individ med egen kraft. Detta visade sig ha en positiv verkan för individen om denne och 
den läkekunnige hade ett förtroende för metoden som användes. Det var dock först i slutet 
på 1900-talet som intresset för placeboeffektens positiva effekt inleddes, innan dess 
uppfattades effekten som ett problem inom forskning och ansågs störa läkemedels 
huvudsakliga verkan för patienterna. Kroppens läkande och smärtstillande processer som 
stärks eller utlöses av olika behandlingsmetoder och läkemedel kan effektiviseras av 
placeboeffekten. Förväntningar och förtroende av en viss behandlingsform, vare sig den 
har sin grund i vetenskapen eller inte, har visat sig vara en central del i känslan av en 
placeboeffekt. Förutom att personen själv kan tala om de positiva effekterna av en metod 
så går det även att mäta det i hjärnan. Vid en placeboeffekt sker det kemiska förändringar 
i kroppen, exempelvis i form av en förhöjd mängd av hormoner som kan påverka 
immunförsvaret och blodtrycket.  

2.7  Set och Setting 
Johnson, Richert och Svensson (2017) beskriver hur begreppen set och setting uppstod. 
Det uppmärksammades av den amerikanske psykiatrikern Norman Zinberg som i sin bok 
Drug, set och setting, menade att drogernas påverkan på människan är mer komplex än 
bara drogens biokemiska effekter. Den hela processen består av tre centrala faktorer som 
påverkar användningen, nämligen drug, set och setting. Med drug avses drogen själv där 
dos, styrka och farmakologiska effekter spelar in. Set tar sin utgångspunkt i individen där 
hela dennes person påverkar ruset. Så som individens personlighet, attityder, 
förväntningar, kunskaper, fysisk och psykisk hälsa spelar in i hur drogens effekt utspelas. 
Med setting menas den aktuella miljön som drogen intas i. Den kulturella, sociala och 
politiska miljön påverkar ruset. Tillsammans påverkar dessa tre faktorer individens grad 
av kontroll i förhållande till drogen och för potentiella negativa konsekvenser av 
användningen.  Alkohol som rusmedel kan exempelvis ge olika effekter för olika personer 
men även olika effekter vid olika tillfällen. Alkohol kan göra människor glada, ledsna, 
lugna eller aggressiva  beroende på individens förutsättningar och vilken miljö denne 
befinner sig i. Därför bör drogens effekter inte ses som absoluta utan i förhållande till 
individens personlighet, aktuella mående, det sociala sammanhanget, eventuellt andra 
droger som finns i kroppen, tidigare erfarenheter av droger och förväntningar (Johnson, 
Richert & Svensson, 2017). 
 
Mithoefer och Feduccia (2018) har gjort en litteraturöversikt vilken utforskar MDMA’s 
neurofarmakologiska funktioner vid assisterad psykoterapi för PTSD. Studien syftar i sig 
på åter konsolidering av minnen och utrotning av rädsla. Det står också beskrivet i studien 
hur setting spelar roll i utförandet av behandlingen. Vid MDMA-assisterad psykoterapi i 
klinisk miljö rekommenderas det att patienten befinner sig nerbäddad under sessionen 
med terapeutiskt stöd. Patienten pendlar vanligtvis under sessionen mellan en intern 
reflektion och samtal med terapeuten. Denna interna reflektion främjas genom 



  
 

6 

användande av ögonbindel och musik spelandes. Terapeuternas stöd och utstrålning av 
trygghet spelar även stor roll. 
 
 
3  Tidigare forskning 

3.1  Effekter på människan 
Idag saknas det mycket forskning och kunskap kring hjärnans påverkan av hallucinogena 
droger. Forskare runt om i världen har däremot under de senaste 10 åren börjat intressera 
sig alltmer för narkotikaklassade, hallucinogena drogers möjliga psykoterapeutiska 
behandlingseffekter (Bossis et al., 2017). Mahapatra & Gupta (2017) och Patra (2016) 
genomförde litteraturstudier angående psykedeliska drogers eventuella 
behandlingseffekter. Den tidigare forskningen pekade på att små doser av psykoaktiva 
droger som förekommer i naturen inte anses vara farligt för människor. Det påvisade även 
att den hallucinogena, icke syntetiska drogen psilocybin inte är farlig för människor i 
kliniska miljöer. En liten dos av psilocybin anses inte kunna ge människor avsevärda 
psykiska och fysiska besvär, det betraktas heller inte vara beroendeframkallande då ämnet 
inte påverkar dopaminreceptorerna i hjärnan. Det påstås snarare hjälpa mot drogberoende. 
Drogen har visat sig vara verksam vid behandlingsresistent depression. Personerna som 
deltog i de presenterade studierna ansåg att de inte hade blivit hjälpta av befintliga, 
traditionella metoderna som finns mot depression. Majoriteten av deltagarna i studierna 
upplevde att symtomen av depression hade minskat efter behandlingen med psilocybin i 
jämförelse med traditionella metoder, de upplevde även mer meningsfullhet i livet efter 
behandlingen.  
 
Bouso (et al 2015) genomförde en studie för att ta reda på om långtidsanvändning av 
psykedeliska droger är förknippade med skillnader i hjärnstruktur och personlighetsdrag 
hos människor. Studien genomfördes i Spanien och omfattade 22 deltagare som 
regelbundet deltog i ayahuasca ritualer. I studien ingick även 22 kontrollpersoner som 
matchade deltagarnas kön, ålder, IQ och utbildningsnivå. För att kunna undersöka hjärnan 
utförde forskarna magnetröntgen (MRT) på deltagarna för att kunna skildra variation i 
hjärnbarken. Forskarna kunde se en markant skillnad från deltagarna och 
kontrollgruppen. Personerna som brukade ayahuasca hade en signifikant förändring i 
hjärnbarken i hjärnans mittlinje konstruktioner, med förtunning i den bakre singulära 
cortexen (PCC). De personer som brukat ayahuasca under en längre tid hade en högre 
grad av förtunning i PCC jämfört med de personer som brukat under en kortare period. 
Dock kunde inte forskarna uppmärksamma att de personer som brukat ayahuasca under 
en längre tid hade en sämre neuropsykologisk prestanda eller högre grad av psykiska 
sjukdomar. Förändringen i hjärnan kan ha ett samband med intensiteten och varaktigheten 
för tidigare användning av ayahuasca och med värderingar på självtranscendens, vilket 
kan beskrivas som ett personlighetsdrag som mäter andlighet, religiöshet och 
transpersonella känslor. Dock kunde forskarna inte fastställa ett orsakssamband mellan 
korrelationerna. Resultatet av studien visade att regelbunden användning av 
hallucinogena droger kan leda till strukturella förändringar i hjärnan. De sektioner som 
främst påverkas av detta är de områden som upprätthåller självreflekterande tänkande, 
uppmärksamhetsprocesser och inre pågående psykisk aktivitet eller tankeverksamhet. 
Förändringarna i hjärnan kan även vara orsaken till tidigare rapporteringar av 
personlighetsförändring hos personer med ett långvarigt bruk av psykedeliska droger. 
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Santos, Bouso och Hallak (2017) visar i sin litteraturstudie att administrering av brygden 
vid ayahuasca retreats förefaller sig säkert i kontrollerade miljöer. Det anses även kunna 
ha terapeutiskt potential vid behandlingsresistenta psykiatriska störningar så som 
drogberoende, ångest och andra personlighetsstörningar. Detta visar också Kavenská och 
Simonovás (2015) studie där undersökningspersonerna upplevde en positiv effekt på den 
psykiska hälsan i form av minskade symtom på depression, ångest, självmordstankar och 
panikattacker. Intag av ayahuasca brygden medförde även en omfattande förändring i 
relationen till sig själv. Självutveckling, självacceptans, en stabil mental balans och en 
känsla av kontroll över sitt egna liv var vanligt förekommande upplevelser. Den svenska 
studien av Kjellgren, Eriksson och Norlander (2009) redogör för att den främsta 
motivationen för att använda ayahuasca involverar önskningar för personlig utveckling. 
De pekar också på deltagarnas upplevelser som fått en ökad självmedvetenhet, blivit mer 
kärleksfulla dels mot sig själva och mot andra men också mot livet i sig. Flera helande 
effekter har rapporterats för både fysiska och psykiska men. 

3.2  Biverkningar av ayahuasca och DMT 
Intag av ayahuasca brygden i okontrollerade miljöer har enligt rapporter visat på fler 
frekventa biverkningar. De vanligaste rapporterade biverkningarna vid intag av 
ayahuasca brygden är illamående och kräkningar, tillsammans med andra somatiska 
obehagskänslor såsom känsla av värme eller kyla. I den rituella kontexten anses däremot 
kräkningar som en del av reningsprocessen snarare än en negativ biverkning. Andra 
rapporter har visat medicinska fall där långvariga psykoser förekommit. Psykotiska 
reaktioner är dock sällsynt och förekommer främst hos mottagliga individer. Med 
mottagliga individer menas personer med en personlig eller familjehistorik sårbarhet för 
psykotiska störningar. I en rituell kontext är personer med denna sårbarhet vanligen inte 
tillåtna eller avrådes att bruka ayahuasca (Santos, Bouso, Hallak, 2017). Andra 
biverkningar som kan förekomma beskriver Kjellgren, Eriksson och Norlander (2009) 
utifrån rapporter från deltagarnas upplevelser av ayahuasca retreats. I rapporterna 
beskrivs en inledande fas av sessionen vilken framställs som obehaglig och förknippas 
med stark rädsla, ett inre kaos och förvirring för deltagarna. Detta skrämmande tillstånd 
kan verka så överväldigande att man upplever sig förlora förståndet. Efter cirka 30 
minuter efter intag upplevs olika fysiska symtom, så som förändrad perceptionsförmåga, 
frossa och skakningar. En känsla av nakenhet har också beskrivits, vilket har öppnat upp 
för en sårbarhet och bidragit till lättare påverkan. Sedan beskrivs en plötslig allsmäktig 
upplevelse med insikten om att allt är ett. Djup fred och extas har berättats om i samband 
med denna upplevelse. 
 
Som tidigare nämnt är DMT (dimetyltryptamin) den verksamma substansen i ayahuasca 
brygden. Tackett (2018) redogör för att DMT är ett narkotikaklassat preparat i många 
delar av världen och har inga kända medicinska effekter enligt Food and Drug 
Administration (FDA). Vanligtvis sker intaget av DMT i syfte för att genomgå en 
“psykedelisk resa”. DMT är en psykedelisk substans som förekommer naturligt i olika 
växtarter och anses även av flertalet forskare florerar i den mänskliga hjärnan. Effekterna 
av DMT upplevs generellt direkt efter att personen har intagit substansen. Vid intag kan 
en person uppleva intensiv glädje, hallucinationer som berör hörsel och syn, ha utanför 
kroppsliga upplevelser, få uppenbarelser eller insikter samt ändra uppfattning kring tid 
och rum. Det är dock inte alla som alltid upplever sig ha en trevlig resa. Vissa individer 
kan ha väldigt påfrestande upplevelser. Det kan bland annat handla om återupplevelser 
från traumatiska händelser eller upplevelser av negativa känslor såsom ilska, sorg eller 
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ångest. Även känslor som förvirring, desorientation och hallucinering av obehagliga saker 
är vanligt förekommande.  
 
Forskning har påvisat att DMT inte är fysiskt beroendeframkallande för människor, det 
anses heller inte skapa eller öka en tolerans för substansen. Under intaget av DMT kan 
det dock förekomma fysiologiska biverkningar. Dessa kan vara vidgade pupiller, ökad 
hjärtrytm och blodtryck och problematik att samordna sig. Det har även rapporterats 
andningsnöd och koma vid höga doser av DMT. Däremot finns det lite forskning kring 
de långvariga biverkningarna vid missbruk. Det finns inga tydliga biverkningar i 
dagsläget. Personer som brukar DMT riskerar dock att hamna i ett psykotiskt tillstånd, de 
kan även uppleva ihållande hallucinationer eller flashbacks vilka kan framträda väldigt 
plötsligt för individen. Dessa flashbacks kan beröra traumatiska minnen eller att de 
återupplever själva upplevelsen vid intaget av DMT.  En frekvent användning av DMT 
leda till ett bestående psykostillstånd. Symtom på detta kan vara ihållande paranoia, 
visuella störningar, oorganiserade tankar och humörsvängningar. Ett frekvent bruk av 
hallucinogener kan även leda till posthallucinatorisk perceptionsstörning. Symtom 
inkluderar hallucinationer och synstörningar, även symtom som kan ske vid andra 
neurologiska problem, såsom hjärntumörer eller stroke (Tackett, 2018). 
 
Fastän DMT inte orsakar ett fysiskt beroende, kan vissa individer missbruka drogen som 
i sin tur kan resultera i negativa konsekvenser för individen. Det har förekommit att 
brukare av DMT har kombinerat drogen med andra psykoaktiva ämnen. En sådan 
användning av hallucinogena droger kan orsaka ett tillstånd som kallas för hallucinogen 
användningsstörning. Kännetecken för detta tillstånd är att personen har ett sug efter 
DMT, inte försöker stoppa eller kontrollera sitt bruk, personen ägnar mycket tid och 
energi till att använda DMT och återhämta sig från dess effekter och väljer att fortsätta 
använda DMT trots negativa sociala, psykiska eller fysiska upplevelser men även att 
individen nonchalera sina personliga ansvar eller åsidosätter sina intressen för att istället 
använda DMT (Tackett, 2018).  

3.3  Shamanism 
Definitionen av vad shamanism innebär är bred. En alternativ definition som föreslås 
menar att en shaman är en religiös specialist. I samband med en ritual besitter shamanen 
förmågan att resa till övernaturliga världar och kommunicera med övernaturliga varelser 
så som gudar eller andar (Pharo, 2011). De Rios (2005) redogör för en intervju som 
genomfördes av Roger Rumrrill, vilken ägde rum mellan Rumrrill och en shaman. 
Shamanen tillhör en ursprungsstam i Sydamerika vid namn Shipibo-stammen som är en 
utövare vid ayahuasca retreats i helande syfte. Syftet med intervjun var att ta reda på 
shamanens upplevelser av ayahuasca. I intervjun berättar shamanen skillnaden mellan 
den folkloriska shamanism och autentisk shamanism. Inom folklorisk shamanism ingår 
det ceremoniella utövanden som vanligtvis inte är en del av ritualen. Utövanden som ingår 
i dessa ceremonier kan bland annat vara sång utöver själva ritualen. Personer som utövar 
denna typ av ritualer är personer som kallar sig för shamaner, när de i verkliga fall inte är 
det. Detta leder till att det blir en form av kommersiell shamanism. Kavenská & Simonová 
(2015) menar att detta har lett till en osäkerhet kring shamanernas kunskaper eftersom det 
troligtvis är många som inte genomgått utbildningen som krävs för att bli en shaman. För 
att kvalificera sig som shaman sker en initieringsprocess vilken omfattar växtlära, 
deltagande av erfarna helares kunskaper samt enskild tid i djungeln.  
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De Rios (2005) framför att autentiska shamaner är “sanna” utövare som är kunniga om 
shamanism och har lärdom om olika växter och deras magiska egenskaper. Traditionell, 
autentiskt shamanism syftar enbart till andliga och helande ceremonier för deltagarna vid 
ayahuasca-retreats. De psykoaktiva växter som ingår i den traditionella ayahuasca 
brygden sägs inte innehålla giftiga ämnen och anses inte vara farliga för människor. 
Shamanen beskriver att det finns två olika kunskaper om ayahuasca ritualen inom 
Shipibo-stammen. Den ena kallas för “los muraillas” vilka har en djup lärdom om 
hantering av medicinska växter, men även kunskap om den magiska aspekterna av 
naturen. Det finns även personer som har förmågan att transportera sig själva till en annan 
nivå av kunskap om jorden, vattnet etc. “Bomanuna” är en annan kunskap som betyder 
att individen är omgiven av speciella tillstånd av medvetande och har utvecklat ett sjätte 
sinne. Personer med denna kunskap får bomanuna att ske. Personer med denna kunskap 
är utvecklade människor som på sin medvetenhetsnivå kan få dessa saker att ske. 
Shamanen beskriver vidare vad som krävs för att en shaman ska kunna komma till en 
högre nivå i sin kunskap, denne behöver då bland annat följa en strikt diet under ett års 
tid för att bli ett med sin kropp och sinne. I intervjun beskriver även shamanen anledningar 
till varför personer söker sig till ayahuasca. Många av turisterna som vill genomföra 
ritualen gör det i ett terapuetiskt syfte för att lösa personliga problem eller trauman som 
de lider av och kunna befria sig från dessa. Andra är intresserade av andevärlden och letar 
efter svar andliga och intellektuella svar. Det finns även personer som söker sig hit i hopp 
om att bota fysiska sjukdomar.  
 
I Kavenská & Simonovás (2015) studie undersöktes bland annat för- och nackdelar med 
ayahuasca ritualen. Deltagarna i studien ansåg det som väsentligt att ha information om 
personen som erbjuder ayahuasca, eftersom den bristande tilliten till shamanen var en 
negativ erfarenhet då det utgör en potentiell risk för ritualens deltagare. Expeditionens 
ansvarige bör, utöver sin utbildning, ha ett säkerhetstänk. Det ansågs även viktigt att 
shamanen informerar deltagarna om ayahuasca ritualen och dess effekter, att retreatet sker 
i en säker miljö samt innehåller ett lämpligt antal deltagare. Shamanen bör även ha koll 
över situationen och säkerhetsställa sig om deltagarnas mående efteråt.  
 

3.4  Kommersiell ayahuasca 
De Rios (2005) påvisar att det har skett en ökad efterfråga av ayahuasca-retreats i 
Sydamerika, vilket resulterat i att vissa individer har dragit orättmätiga fördelar av 
situationen. Shamanen som intervjuades i studien kallar dessa utövare för “folkloriska 
shamaner”, vilka enbart utnyttjar bland annat turister på pengar. De ger drycken till 
deltagarna, men de utför inte ritualen som riktiga shamaner skall göra eller utför det i 
samma syfte som dem. Dessa personer anses inte ha en djup kunskap som en “sann” 
shaman har, vilket kan leda till skada för turister som vill ingå i en ritual med helande 
syfte. Shamanen beskriver att det förekommer ceremonier där individer som kallat sig 
shamaner har bedrivit en ritual, men att denne på grund av okunskap har tillsatt ytterligare 
ett antal psykoaktiva växter i drycken som inte ska ingå i ayahuasca brygden. Dessa växter 
kan innehållande giftiga ämnen för människor, vilka kan leda till att en person som intar 
drycken kan skadas allvarligt både fysiskt och psykiskt eller till och med dör. Thelwell 
(2014) redogör även för att det har skett en ökad förfrågan om ayahuasca-retreats världen 
över. Detta har lett till en växande drogturism, vilket har resulterat till att de hallucinogena 
preparaten som används till att ayahuasca har smugglats in i länder där lagstiftning anser 
de hallucinogena substanserna i växterna som narkotikaklassade.  
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4  Teoretisk utgångspunkt 

4.1  KASAM 
Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning 
man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) 
de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är 
strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man 
skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) 
dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang (Antonovsky, 2005, 
s. 46). 

  
KASAM är ett begrepp som myntades av den medicinske sociologen Aaron Antonovsky. 
Antonovsky (2005) beskriver att KASAM innebär känslan av sammanhang. KASAM kan 
beskrivas som ett mått på människans förmåga att hantera stressfulla situationer, vilket är 
avgörande för en individs hälsotillstånd. Grundtanken till KASAM var vad anledningen 
till att en del individer upplevde god psykisk hälsa trots att de har utsatts för stressfulla 
händelser i livet. Till skillnad för att se ohälsa från ett patogent synsätt som syftar till att 
finna faktorer som orsakar sjukdom, så hade Antonovsky ett salutogent synsätt på hälsa. 
Antonovsky (1979) (2005) formade det salutogenetiska perspektivet som syftar till att 
bibehålla de hälsofrämjande faktorerna som bidrar till hälsa och välmående. Känner sig 
en individ delaktig i ett sammanhang som är meningsfullt och fattbart kan denne upplevas 
ha god hälsa, trots att denne har en psykisk eller fysisk sjukdom. Antonovsky (2005) anser 
inte att en individ varken är sjuk eller frisk, utan ser sjuk och frisk som två olika motpoler 
som en individ ständigt befinner sig flytandes emellan. En individ som har en hög grad 
av KASAM befinner sig närmare friskpolen än en person som har låg grad av KASAM. 
Ju högre KASAM en person har, desto större förmåga har denne att hantera utmaningar 
och stressfulla händelser i livet. 

4.2  Hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet 
Antonovsky (2005) skildrar att KASAM består av tre centrala komponenter som kan mäta 
en individs känsla av sammanhang. Dessa är hanterbarhet, begriplighet och 
meningsfullhet. Känsla av hanterbarhet syftar till att en individs upplevelse om att denne 
äger resurser och har en förmåga att hantera och möta olika händelser i vardagen, vilket 
även avser inre och yttre stimuli som en person utsätts dagligen för. En person med låg 
känsla av hanterbarhet skulle identifiera sig själv som ett offer för omständigheterna, 
medan en individ med hög känsla av hanterbarhet har medel för att hantera motgångar i 
livet. Känsla av begriplighet grundar sig i en individs upplevelse av egen förmåga och 
förståelse att kunna hantera, gripa och förklara olika företeelser så som inre och yttre 
stimuli och andra händelser i livet. En individ med hög grad av begriplighet har redskapen 
att hantera oväntade händelser i livet, men har även förmågan att förutsäga stimuli och 
händelser som denne förväntar sig att möta. Meningsfullhet är den sista och enligt 
Antonovsky (2005) den viktigaste av de tre komponenterna. Denna komponent betraktas 
som en drivande kraft av motivation och anses ha störst betydelse för hälsan. Känsla av 
meningsfullhet syftar till att en individ känner mening med tillvaron och känner sig 
delaktig i sin vardag. En person med hög känsla av meningsfullhet anser det som lönsamt 
att investera energi i utmaningar och problem som en denne kommer att möta och 
konfronterar dessa i syfte att finna mening och kämpa igenom dem. Individer som 
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upplever meningsfullhet har lättare att ta sig igenom utmaningar i livet. Komponenterna 
anses inte som separata enheter utan att de samspelar, utan att vara beroende av varandra. 
Känslan av de tre komponenterna är subjektiva och är olika starka hos individer vilket 
resulterar i skillnad i hälsan. Ohälsa uppstår främst när komponenterna inte samverkar 
med varandra, när det är obalans mellan dem. Obalans syftar till att exempelvis när 
känslans av meningsfullhet är låg samtidigt som känslan av hanterbarhet och begriplighet 
är hög. Dock betyder det inte att en individ behöver full känsla av komponenterna för att 
uppleva en hög grad av KASAM. KASAM grundar sig i vad som är betydelsefullt för 
individen. De tre komponenterna bör kretsa kring det som är av stor betydelse för 
personen, för att denne ska kunna uppleva en hög känsla av sammanhang. Ju högre känsla 
av sammanhang en person har, desto lättare har denne att ta sig igenom livets utmaningar.  
 
 
5  Metod 
Den metodologiska utgångspunkten i studien presenteras i följande avsnitt, vilket utgår 
ifrån Bryman (2011),  Kvale och Brinkmann (2014) och Hartman (2004). I studien har vi 
valt att använda oss av en hermeneutisk utgångspunkt med en kvalitativ ansats genom 
semistrukturerade intervjuer vilka presenteras nedan. Kvalitetskriterier beskrivs även i 
detta avsnitt. 

5.1  Metodologiska utgångspunkter 
Den metodologiska utgångspunkten i detta arbete utgår från hermeneutiken, vilket är ett 
vanligt tolkningssätt för kvalitativa forskningsintervjuer. Utgångspunkten har sin grund i 
samhällsvetenskapen och syftar till att få förståelse om något. Metodens syfte är att 
erhålla en gemensam och befogad förståelse av det som ska studeras, vilket i denna studie 
blir att få förståelse om hela människan. Inom hermeneutiken finns det tre viktiga 
benämningar. Den första som presenteras av dessa är livsvärld, som syftar till en individs 
uppfattning om sin världsbild. Detta anses även som objektet för forskare med en 
hermeneutisk utgångspunkt. Den andra viktiga benämningen är förståelse, vilket syftar 
till det en hermeneutisk forskare strävar efter. Genom förståelsen försöker teorin beskriva 
en individs livsvärld. Den sista benämningen är tolkning, vilket är genomförandet för att 
rättfärdiga sin förståelse för en individs livsvärld. För att en forskare med en hermeneutisk 
utgångspunkt ska kunna få mer kunskap om ett forskningsområde så är det viktigt att 
denne ser till den historiska och sociala kontexten och strävar efter att få förståelse över 
detta. För att få kunskap över hur en individ framträder, tänker och uppfattar sin 
verklighet behöver forskaren tolka och förstå en text, vilket i detta fallet blir 
transkriberingen och analysering av intervjuerna. Inom hermeneutisk vetenskap tolkas 
endast uppfattningar om en människas världsbild, då det enligt hermeneutiken inte går att 
mäta dessa subjektiva upplevelser. Inom hermeneutiken finns det ingen absolut sanning, 
utan sanningen i teorin anses som subjektiv utifrån individens egna upplevelser. Empati 
anses även som en viktig aspekt i hermeneutiken för att få förståelse om en annan 
människa, dennes tankar, känslor och handlingar (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 
2014; Hartman, 2004). 
 

5.2  Kvalitativ ansats 
För att få en djupare förståelse kring forskningsområdet valde vi att använda oss av en 
kvalitativ ansats, vilken hermeneutiken anses vara en relevant utgångspunkt för forskare 
som tillämpar sig av denna forskningsmetod. Genom ett hermeneutiskt synsätt kan 
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forskaren tolka och förstå intervjupersonernas egna ord när denne analyserar svaren på 
intervjufrågorna och applicera dessa till olika teman (Hartman, 2004). Bryman (2011) 
beskriver den kvalitativa metoden som tolkningsinriktad, med fokus på betydelsen av ord 
och meningar, där fokus ligger på att få mer förståelse över ett ämne. Detta skiljer en 
kvantitativ och kvalitativ metod åt. En forskare som använder sig av en kvalitativ metod 
får en djupare förståelse för det som ska undersökas, genom att få en uppfattning över 
den hur en individ upplever sin verklighet och olika händelser, även hur dennes sociala 
verkligheten ser ut. En kvantitativ metodansats hade förhindrat oss att ställa vidare 
följdfrågor till deltagarna och hade inte gett oss lika djupgående kunskap som den vi söker 
i detta arbete (Bryman, 2011). En kvantitativ metod hade även begränsat oss genom 
arbetets gång då vi ville få mer förståelse över intervjupersonernas tankar och erfarenheter 
av ayahuasca beskrivet genom deras egna ord. Vi anser inte att den upplevelsen går att 
mäta.  
 

5.3  Kvalitetskriterier 
Tillförlitlighet och äkthet är två grundläggande kvalitetskriterier inom kvalitativa 
forskningsundersökningar. Bryman (2011) beskriver att tillförlitlighet består av fyra 
delkriterier. Dessa är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka 
och konfirmera. Trovärdighet syftar till att resultatet som en forskare har tagit fram i sin 
studie överensstämmer med de olika reglerna och restriktionerna som finns gällande 
forskningsstudier. Med överförbarhet menas det om det går att överföra resultatet av 
forskningen till en annan miljö, eller om det är möjligt att få samma resultat om det skulle 
ske en till studie på samma verksamhet vid ett annat tillfälle. Forskning med en kvalitativ 
metod fokuserar ofta på små grupper. Här spelar ofta kontexten stor roll för att kunna se 
över det som ska studeras. Pålitlighet syftar till att alla stegen i forskningsprocessen är 
lättillgängliga och är redovisade i studien. Detta kan exempelvis vara att forskarna 
redovisar hur intervjuerna har gått tillväga. Möjlighet att styrka och konfirmera syftar till 
att någon annan än forskarna själva har granskat undersökningen. Slutsatserna i studien 
ska inte avsiktligt ha påverkats av forskarens teoretiska inriktning eller egna värderingar. 
I utformningen av studien följde vi Brymans (2011) kvalitetskriterier och restriktioner. 
Samtliga steg i vår forskningsprocess är tydligt redovisade och diskuterade under 
avsnittet metoddiskussion.  
 
6  Planerande och genomförande 
I detta avsnitt kommer vi att presentera förberedelser, urval, datainsamling, bearbetning 
av data samt etiska principer och dilemman.  

6.1  Förberedelser 
Vid den första kontakt med deltagarna hade vi format ett missiv som vi skickade ut till 
samtliga deltagare för att beskriva forskningsområdet och stärka Vetenskapsrådets etiska 
krav. Se bilaga 2 för missiv. De förberedelser som gjordes inför datainsamlingen bestod 
av att forma en intervjuguide utefter de teman som vi ansåg vara relevanta till studien. Se 
bilaga 1 för intervjuguide.  

6.2  Urval 
Urvalssökandet började med att efterlysa kontakter till shamaner och andra utövare 
genom att posta ett inlägg på Nätverket för psykedelisk vetenskaps (NVP) slutna 
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facebookgrupp. NVP är en svensk, ideell förening som grundades i Stockholm år 2015 
av studenter och yrkessamma inom vårdsektorn. Med en vetenskaplig grund syftar 
nätverket till att främja kunskap kring psykedeliska substanser och därmed hjälpa 
forskare att undersöka psykedeliska drogers risker och eventuella användningsområde för 
kliniskt bruk. Genom bland annat medlemsaktiviteter och föreläsningar till allmänheten 
vill nätverket sprida kunskap och information kring psykedeliska droger, och på så sätt 
minska dess stigmatisering (Nätverket för psykedelisk vetenskap).  
 
Facebookinlägget är efter urvalsprocessen borttaget för att förhindra avslöjande av våra 
intervjupersoner. De tips vi fick från inlägget baserades på gruppmedlemmars egen 
erfarenhet av ayahuasca ritualer, där vissa fortfarande höll kontakt med de center de hade 
befunnit sig på eller själva var utövare eller assistenter i dessa ritualer. Vi tog del av länkar 
och information till olika personer och verksamheter, som vi sedan skickade vårt missiv 
till. Detta ledde till den första kontakten med intervjupersonerna. Efter intervjuerna gav 
vissa av studiens deltagare även namn på andra personer och verksamheter som de kände 
till, vilka vi även kontaktade. Detta är ett så kallat snöbollsurval, vilket innebär att vi har 
tagit del av olika sociala kontakter för att få vidare deltagare i studien (Bryman, 2011). 
De inklusionskriterier vi hade för studien var att intervjupersonerna har personlig 
erfarenhet av ayahuasca och har medverkat som utövare vid ceremonier där ayahuasca 
serveras. Eftersom att fenomenet inte är så aktuellt inom Sverige så har vi inte begränsat 
oss geografiskt utan sökt efter deltagare över hela världen. Efter att ha kontaktat cirka 15 
olika verksamheter och enskilda personer består studiens urval av 4 utövare som på olika 
sätt var delaktiga i arbetet med ayahuasca och har flera års erfarenhet av ritualen. Vissa 
titulerar sig som shamaner, andra som facilitatorer, guider eller assistenter. Samtliga av 
deltagarna i studien är män i 25-55 årsåldern och är residerade i olika delar av Europa och 
Sydamerika.  
 

6.3  Datainsamling 
Till intervjuerna utformade vi en intervjuguide innehållande 30 intervjufrågor som vi 
ställde till deltagarna i studien. En del av frågorna ställde vi aldrig under intervjuerna då 
dessa blev besvarade under andra frågor. Den genomsnittliga längden på intervjuerna var 
en timma och tjugo minuter. Datainsamlingen har utförts genom en semistrukturerad 
intervju. Detta val har gjorts eftersom vi vill fånga intervjupersonernas egna ord och 
upplevelser, samt att vår studie förhåller sig till ett någorlunda tydligt fokus där vi vet vad 
det är som vi vill undersöka. Vid en semistrukturerad intervju menar Bryman (2011) att 
forskaren förhåller sig till en intervjuguide där formulerade frågor finns kring de teman 
som önskas att beröras. Dessa frågor har alltså inte följt en specifik ordning utan ställts 
när det faller sig naturligt i samtalet och utifrån intervjupersonens perspektiv. Under 
intervjuerna ställde vi öppna frågor där vi ställde följdfrågor vid behov, för på bästa sätt 
uppfatta deras berättelser. Det fanns även utrymme för deltagarna att tillägga andra 
aspekter till intervjun som de ansåg att vi missat.  
 
Eftersom majoriteten av intervjupersonerna inte befinner sig inom räckhåll för oss har 
intervjuerna gjorts via Skype. För att inte undgå ansiktsuttryck, kroppsspråk och för att 
minska risken för eventuella missförstånd har samtliga intervjuer varit videosamtal. Med 
intervjupersonernas samtycke har samtliga intervjuer spelats in. Flertalet av intervjuerna 
utfördes med engelska som huvudspråk. Bryman (2011) tar upp för- och nackdelar med 
att göra telefonintervjuer. Metoden betraktas som effektiv eftersom det underlättar både i 
avseende till kostnader och tid. Det kan även upplevas som lättare att både fråga och 
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besvara känsligare frågor på grund av att man inte är fysiskt närvarande varandra. Det 
finns flera möjliga tekniska svårigheter som kan uppstå vid inspelning av en intervju. Det 
kan vara att inspelningen avslutas under intervjun, låg batterikapacitet och dålig 
mikrofon. Kvale och Brinkmann (2014) menar att huvudsaken är att det inspelade 
samtalet är hörbart inför transkribering, att samtalet hörs tydligt och utan störande 
bakgrundsljud. För att undvika dessa risker har vi förberett oss genom att testköra den 
teknik som var planerad för användning vid intervjuerna. Vid ett tillfälle hade vi svårt 
med anslutningen, annars fungerade metoden väldigt bra. I övrigt så anser vi att samtliga 
aspekter har fungerat väl under datainsamlingen.  
 
I sökandet efter relevanta artiklar och tidigare forskning till studien utgick vi från den 
elektroniska databasen Onesearch, vilken finns tillgänglig på Linnéuniversitetets 
bibliotek. Vi använde oss även utav artiklar från vår litteraturstudie. De avgränsningar 
som gjordes vid sökningarna var peer reviewed och fulltexter, tillsammans med olika 
ämnesavgränsningar som möjliggörs vid sökning genom Onesearch. De sökord som 
användes var: ”ayahuasca”, ”ayahuasca retreat”, ”shaman”, ”shamanism”, ”treatment” 
och “placeboeffekt”. 

6.4  Bearbetning och analys av data 
Före arbetet och under studiens gång så har vi haft en öppen inställning till psykedeliska 
substansers behandlingseffekter för psykisk ohälsa. Vår förförståelsen om ämnet grundar 
sig även i vår tidigare litteraturstudie. Det är svårt att i efterhand definiera vad vår kunskap 
om ayahuasca retreats var före studien. Trots detta så har vi haft en neutral ställning 
genom arbetets gång och till deltagarnas skildringar, för att inte blanda våra egna 
värderingar i intervjupersonernas redogörelser när vi har tolkat resultatet. Detta är även 
för att ayahuasca retreats inte är ett speciellt etablerat forskningsområde och vi vet 
fortfarande lite om dess effekter på människokroppen. Därför fokuserar studien på 
utövarnas upplevelserna av ayahuasca retreats, istället för att ha fokus på substansens 
fysiska verkan. 
 
Genom hela arbetet har vi haft en hermeneutisk utgångspunkt. För att få en djupare 
förståelse över intervjupersonernas livsvärld så har vi tolkat det som intervjupersonerna 
delat med sig av vid intervjuerna. Genom deras tankar och erfarenheter av ayahuasca har 
vi fått en djupare förståelse över fenomenet ayahuasca retreats och varför personer 
världen över söker sig till en sådan verksamhet. Det som intervjupersonerna förmedlat 
har tolkats genom transkribering av de inspelade intervjuerna. För att göra en analys av 
intervjuerna har vi tagit hjälp av de tre centrala komponenterna i KASAM, vilka är 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vi har tolkat deltagarnas berättelser och 
placerat dessa under olika teman i resultatdelen för att på så sätt skilja och kategorisera 
svaren och därefter koppla dessa till KASAM.  
 
Efter datainsamlingen transkriberades materialet och översattes till svenska, då 
majoriteten av intervjuerna genomfördes på engelska. Kvale & Brinkmann (2014) och 
Bryman (2011) bekräftar att transkribering är en tidskrävande del i forskningsprocessen, 
vilket gör det väsentligt att ha realistiskt planerad och avsatt tid för att genomföra detta 
på ett korrekt sätt. Vår tidigare erfarenhet av transkribering kommer från tidigare kurser 
i vår utbildning vilket har underlättat processen. Bryman (2011) menar att om det finns 
avsnitt i intervjun där intervjupersonen är tystlåten, fåordig eller vars svar är irrelevanta 
till temat – är det inte väsentligt att transkribera detta. Huvudsakligen skrev vi främst ut 
de delar vi fann som är viktiga, relevanta och användbara till de teman vi undersökte i 
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studien. I samband med transkriberingen redigerades materialet för att exkludera pauser, 
ofullständiga meningar samt personliga uppgifter till de slutgiltiga citaten. Detta kan 
givetvis innebära risker såsom att missa material, eller behöva gå tillbaka till intervjuerna 
under analyseringen. Det är risker som kan vara tidskrävande eller tidseffektiv beroende 
på vår noggrannhet och kvalitet (Kvale & Brinkmann, 2014; Bryman, 2011). 
 
På grund av vår kvalitativa forskningsansats har detta genererat stora mängder av 
information och material. Bryman (2011) redogör för att den kvalitativa dataanalysen 
beskrivs som mindre styrd av olika tekniker jämfört med den kvantitativa dataanalysen. 
Däremot finns det generella riktlinjer som man kan utgå från. För att analysera vårt 
material har vi utgått ifrån tematisk analys, eftersom det har ett större fokus på vad det är 
som sägs och inte på vilket sätt det sägs. Det praktiska tillvägagångssättet handlar om att 
flera gånger läsa noggrant igenom datamaterialet för att identifiera kärnteman och 
därefter subteman. Det är väsentligt att vara uppmärksam vid sökningen efter teman. Det 
man bland annat ska hålla utkik efter är; repetitiva teman, deltagarens språkliga 
användning och ovanliga uttryck, metaforer, övergångar mellan olika teman, likheter och 
skillnader, svar som saknas och teorirelaterat material (Bryman, 2011). Detta 
angreppssätt ansåg vi var mest användbart till vår analys.  
 
De centrala teman vi har hittat är: fenomenet ayahuasca retreats, ritualens betydelse och 
ayahuasca som behandlingsmetod som sedan följer med vidare underrubriker. Med temat 
behandling menas ritualen och arbetet med ayahuasca som behandling, inte behandling 
för problem som skapats av ett ayahuasca bruk. Materialet har sedan kategoriserats efter 
liknande strukturer som Bryman (2011) visar i en matris. Figur 1 visar ett exempel på hur 
en tematisk analys samlats i en matris och hur detta hade kunnat se ut i vår studie. 
Huvudsakligen har vi inte organiserat materialet i just matrisform, utan sorterat materialet 
under olika teman och dess underrubriker. Detta beror på att vi anser att analysen av 
materialet inte hade påverkats om vare sig vi fyllde i en matris eller staplade upp 
materialet i text efter rubriker. Därför har vi inte heller använt oss av markeringar och 
förkortningar på det sättet som är nödvändigt vid användandet av matrisen. Vi har strävat 
efter att hålla citaten i resultatet innehållsrika men ändå korta och så språknära deltagaren 
som möjligt. Liknande strukturering gjordes för samtliga områden för att tematisera 
resultatet. 
 

Figur 1. 

Ayahuasca Första kontakten Betydelse Utbildning och 
kompetens 
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“Man kan säga att jag 
blev guidad till det”  
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Intervjuperson 
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  “Jag jobbar som 
klinisk psykolog”  
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6.5  Etiska krav och principer 
För att uppfylla det vetenskapliga rådets etiska krav så tog vi fram ett missiv i samband 
med mailutskick till olika verksamheter och privata aktörer i förfrågan om att delta i vår 
studie. Ett missiv är ett skriftligt dokument där information om studien kommer att 
presenteras. I missivet informerade vi om vilka vi är, studiens syfte och frågeställningar, 
villkor och våra kontaktuppgifter. Se vårt missiv i bilaga 1. De grundläggande 
individskyddskraven redogjordes även i missivet, vilka består av informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informerat samtycke 
innebär att studiens deltagare måste förstå studiens allmänna syfte, varför den görs och 
annan information om projektet. Samtyckeskravet medför att deltagarna ska informeras 
om att denne själv bestämmer över sin medverkan, hur länge och på vilka villkor som 
personen ska delta. Deltagare kan när som helst under forskningsprocessen avbryta sin 
medverkan, eftersom allt deltagande i forskning ska vara frivilligt. Forskaren behöver 
ingen underskrift från deltagarna gällande samtyckeskravet, utan det sker genom ett 
muntligt samtycke från deltagarna i studien. Konfidentialitetskravet syftar till att 
deltagarna i studien ska vara anonyma. Forskarna har tystnadsplikt gällande personer i 
studien. Det är viktigt att vara noggrann med personuppgifter så att det inte går att 
identifiera personerna som deltar i studien. Forskaren får inte lämnar inte ut i vilken stad 
forskningen har utförts eller i vilken verksamhet som intervjuerna har skett. De 
intervjuade ska kunna känna igen sina citat i studien. Nyttjandekravet innebär vårt ansvar 
för att vårt forskningsmaterial inte sprids eller används felaktigt. Eftersom materialet inte 
får återanvändas till vidare forskning är det vårt ansvar att se till att uppgifter, inspelningar 
och utskrifter raderas när studien är färdig (Kvale & Brinkmann, 2014; Bryman, 2011).  

6.6  Etiska dilemman 
Det finns flera etiska dilemman att förhålla sig till gällande denna undersökning. 
Intervjupersonerna ser ayahuasca som en plantmedicin och förkastar den drogförklaring 
som finns kring substansen. Samtliga deltagare i studien har druckit ayahuasca brygden 
ett antal år innan de själva valt att bli utövare. Detta anses som positivt och ses även som 
en del av praktiserandet eftersom egen erfarenhet av medicinen är väsentlig. Utan egen 
erfarenhet kan man som utövare inte förutse eller förbereda andra deltagare på vad som 
kommer hända under resan. Många intervjupersoner menar att som utövare dricker man 
brygden tillsammans med de övriga deltagarna under en ayahuasca ceremonin för att 
vägleda och se vart de befinner sig under resan. Faktumet kvarstår dock att det 
förekommer en substans i ayahuasca brygden som är narkotikaklassat i flera länder. 
Vilket gör att om man jämför ayahuasca med exempelvis cannabis så blir vårt perspektiv 
problematiskt eftersom vi som kandidatstudenter inte är tillåtna att studera ur ett 
klientperspektiv. Tekniskt sett kan man då jämställa våra deltagare som tidigare brukare 
och även fortfarande är brukare av preparatet. Vi är medvetna om problematiken kring 
detta och det är därför viktigt att poängtera att detta handlar om kulturella skillnader där 
det finns en helt annan syn på vad kunskap är. Som tidigare nämnt har psykedeliska 
substanser ingen beroendeframkallande verkan, vilket gör att man som brukare inte kan 
bli fysiskt beroende. Det utesluter dock inte vidare risker och missbruk. Våra 
intervjupersoner anser däremot inte sig själva som utsatta personer eller som tidigare 
missbrukare, snarare ser sin egna erfarenhet som utbildning. Man skulle därför inte kunna 
jämföra det med en person som med tidigare missbruksproblematik nu arbetar inom 
Anonyma Alkoholister. Studien syftar inte huvudsakligen till att undersöka deltagarnas 
tidigare användande så att säga, dock har vi även varit nyfikna på deltagarnas bakgrund 
och motivationen bakom att söka sig till ayahuasca retreats. 
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På grund av den narkotikaklassning som finns i flertalet av världens länder innebär detta 
att flera ayahuasca retreats befinner sig i en form av gråzon gällande om deras verksamhet 
och arbete anses godkända av staten eller inte. Samtliga intervjupersoner är utspridda över 
hela världen och är inte identifierbara på något sätt för att skydda dem och deras 
verksamheter. Narkotikaklassningen innebär en form av illegal behandlingsverksamhet. 
Vi förhåller oss neutrala och tar inte vidare ställning till hur detta är accepterat eller inte. 
Intervjupersonerna diskuterar även huruvida de själva ser på lagstiftningen där de har alla 
olika syn på hur ayahuasca borde hanteras och av vem. Utifrån intervjupersonerna kan vi 
urskilja ett ifrågasättande kring hur staten resonerar kring lagstiftningen gällande en 
spirituell behandling som visar på gynnsamma behandlingsresultat kontra korrupta 
läkemedelsföretag och en överförskrivning av beroendeframkallande preparat. Som 
intervjupersonerna själva beskriver det så är problematiken kring lagstiftningen svår. 
 
Det finns även många åsikter kring ayahuasca retreats som en form av kulturell 
appropriering, där västerlänningar utan förståelse och respekt förstör en kultur som denna. 
Som tidigare påvisat i avsnittet kring tidigare forskning medför turismen flera risker. Jules 
Evans (2018) har skrivit en mycket läsvärd artikel kring detta och menar att på grund av 
turismen kan vem som helst utge sig för att vara en autentisk shaman. Detta innebär att 
bedragare som helt utan kunskap kan skada de deltagande turisterna och ändå profitera 
av marknaden. Västerländska center kan även potentiellt hota marknaden för de inhemska 
shamanerna (Evans, 2018). Vår avsikt är inte att exploatera en årtusende gammal inhemsk 
kultur eller att bidra till pågående ayahuasca turism. Likaså är benämningen av shamaner 
problematisk i aspekten med kulturell appropriering då det används som ett 
paraplybegrepp för flera kulturers spirituella utövare. Vi har förklarat begreppet 
shamanism utifrån hur tidigare forskning har benämnt det och vad intervjupersonerna 
själva har titulerat sig som.  
 
 
7  Resultat 
I följande avsnitt kommer resultatet av datainsamlingen att presenteras. Vi har valt att 
presentera den insamlade datan till arbetet under tre övergripande teman som fastställt 
utifrån våra frågeställningar och de svar som vi fick av deltagarna. Dessa teman är 
“fenomenet ayahuasca”, “ayahuascas betydelse” och “ayahuasca som behandling”. Under 
varje tema kommer det att presenteras och tydliggöras olika citat från deltagarna som vi 
anser som passande och relevanta till de presenterade temat. Vi har valt att presentera en 
varierande mängd citat i resultatdelen för att på bästa sätt skildra det som 
intervjupersonerna berättade samt för att få en övergripande bild av innehållet. För att 
skilja på intervjupersonernas redogörelser har vi valt att namnge dessa med 
“intervjuperson 1”, “intervjuperson 2” och så vidare.  
 

7.1  Fenomenet ayahuasca retreats 

7.1.1  Den första kontakten med drycken 
Majoriteten av intervjupersonerna skildrar att de har deltagit vid en rad olika retreats 
under de senaste 10 åren, både som deltagare själv och som utövare eller assisterande till 
utövare. De refererar ceremonierna som “resor” som de genomför under influensen av 
ayahuasca, där de kan transporteras genom tid och rum. Samtliga deltagare började med 
att delta i ett antal retreats innan de själva tog initiativ att utöva ritualen. Flertalet av 
deltagarna har druckit ayahuasca brygden över 50 gånger vid olika tillfällen samt har 
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endast intagits vid ceremonier och aldrig under andra förhållanden. Som utövare intar de 
drycken med deltagarna i ceremonin. Anledningen till detta är för att utövarna ska vara 
på samma “spirituella nivå” som deltagarna. 
 
Majoriteten av deltagarna fick vetskap om fenomenet ayahuasca retreats i vuxen ålder, 
främst av personer i deras omgivning. Tre av deltagarna berättade att de blev 
introducerade till ayahuasca retreats under sin pågående universitetsutbildning på olika 
sätt. En av dem var 17 år när denne började intressera sig för psykedeliska droger. 
Samtliga av deltagarna hade först en kritisk ställning mot ayahuasca retreaten, men 
nyfikenheten av vad de läst och hört av andra personer gjorde att deltagarna valde att delta 
i olika retreats världen över. Flertalet av deltagarna berättar att de sökte efter vägledning 
i livet och påbörjade därefter en spirituell resa. Två av deltagarna berättade att 
anledningen till att de sökte sig till ayahuasca var för att hitta sig själva och finna en annan 
väg i livet än den de befann sig på.  
 

Som en 17 årig ung man sökte jag efter att ta reda på vem jag verkligen var. Det 
startade ett långt och djupt sökande för att utforska medvetandet och lära om mig 
själv bättre. Utforskandet av LSD-assisterad terapi var helt ofattbart för mig och 
på grund av hur kraftfull min inre kris var, tog jag mig sedan ut på en livslång 
resa.  
– Intervjuperson 2 

 
En av deltagarna menade att en ungdomstid full av alkohol och droger startade ett 
ifrågasättande över sitt egna liv och livsval, men även världen i stort. Intervjupersonen 
fick en insikt om att självhjälp är vägen till att hjälpa andra. 
 

Jag brukade leva efter en helt annan väg i livet. Som tonåring drack jag mig full 
varje helg med mina vänner och tog droger. Jag gjorde mycket dumma saker när 
jag var ung. Vid tjugoårsåldern började jag ifrågasätta mig själv och mitt syfte i 
livet. Vad gör jag med mitt liv? Vad handlar allt om? Jag kände att något var 
konstigt och började ifrågasätta världen. Jag såg mycket distorsioner i världen. 
Krig som aldrig tar slut, depression, ångest, drogproblematik, klimatförändringar, 
så många saker som jag tyckte var off. Jag kände att jag var tvungen att ta en 
annan väg i livet, att jag var tvungen att göra något åt allt i världen. Allt lidande i 
världen, korruption. Jag insåg att om jag ska hjälpa till att skapa en bättre värld så 
måste jag först hjälpa mig själv. Jag kan därför inte använda droger och fortsätta 
som jag har gjort i livet. Detta gjorde att jag sökte efter en spirituell resa. Jag 
började med meditation. Till en början hade jag en buddhistisk filosofi som sedan 
ledde till mer New Age material. Jag höll på att förändras, växa som person. 
 – Intervjuperson 4 

 
En annan deltagare berättade om att motivationen bakom att testa drycken grundade sig i 
att hitta tillbaka till sin inre kärna och medvetandegöra sina skal. Ayahuasca brygden 
beskrivs som ett hjälpmedel för att skala av alla skyddslager som vi har runt vår kärna, 
en kärna som alla människor har i sitt inre. Under livets gång skapar vi olika lager för att 
skydda vårt inre från skada. Intervjupersonen menade att ayahuasca hjälper dig att hitta 
tillbaka till den du är, till sin inre kärna. 
 

Allting leder tillbaka till din kärna. Redan som barn sätter du upp alla dessa 
hanteringstekniker, mönster och sköldar runt dig själv för att inte bli skadad. Delar 
av din personlighet stiger ur förflutna trauman och situationer. Det är 
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standardiserade sätt att reagera på saker, helt omedvetet och utan kontroll. Din 
reaktion behöver inte ha något med att göra med vad som händer just nu, för ditt 
sinne tror att det som hände dig förr händer dig just nu. Jag ville slita mig från allt 
som var anledningen till att jag inte var mig själv. Ayahuasca visar alla saker som 
trycker ner en i livet och saker som förhindrar väsen från din kärna. Det gör att du 
kan skala av alla dessa saker och hitta fram till vem du egentligen är. Du har egen 
vilja att reagera på vad som händer just nu. Du kan se med andra ögon, du dras 
inte tillbaka med ditt sinne. Du kan ändra hela ditt beteende och inte reagera 
automatiskt. Det är en trosuppfattning.  
 – Intervjuperson 1 

7.1.2  Upplevelsen av drycken 
Två av deltagarna som utövar ayahuasca ritualer idag berättade att de hade upplevt en 
slags vision under ceremonin där spirituella andar tagit kontakt med dem. Dessa andar 
hade talat om för intervjupersonerna att de själva skulle skulle börja utöva ritualer för att 
hjälpa andra människor.  
 

Man kan säga att jag blev guidad till det. Jag började dricka ayahuasca själv. Jag 
deltog i ett antal retreats under året 2012. I ett av dessa visade själva ayahuasca 
sig själv för mig där hon sa till mig att jag behöver ta med mig detta till mitt 
hemland och tillåta andra människor att dricka ayahuasca med mig. Jag berättade 
detta för ledaren av ceremonin och sedan började han träna mig. 
 – Intervjuperson 1 

 
En av deltagarna menar att en av de vanligaste sakerna som individer upplever under 
ayahuasca ceremonier är möten med olika “spirit guides”. En spirit guide kan presentera 
sig på olika sätt. Andra deltagare beskriver att individer kan exempelvis ha upplevelsen 
av att möta sitt högre själv. Det kan även vara någon som är död till dig, exempelvis en 
död mormor. Det kan även vara specifika andliga guider. Här beskriver en deltagare sin 
upplevelsen av mötet med Kongosuk.  
 

Vid 1995 hade jag en spirit guide som presenterade sig själv som Kongosuk. Det 
kan låta galet men han presenterade sig som en spirit guide från galaxens råd. 
Saken är den att när jag hade denna kraftfulla upplevelse med denna spirit guide, 
frågade jag mig själv om den verkligen var riktig. Var det min fantasi som skapade 
detta? Eller var det verkligen en spirit guide från galaxens råd? Du vet, vad var 
det för något? Så klart man ifrågasätter sig själv och dessa upplevelser. Så plötsligt 
hade hela min verklighet förändrats. Om vi kan få en så kraftfull guidning från 
insidan som manifesterar sig i den yttre världen - vad är då verklighet och vad är 
dröm? Vad kan vi verkligen göra? Jag har kommit till slutsatsen att det vi lever i 
är mer som en virtuell verklighet snarare än att det är en fast värld. Vi är mycket 
mer sammankopplade till universum och till planeten. Vi skapar världen vi lever 
i mycket mer med våra tankar än vad jag förväntade mig som ung. Efter 11 år av 
en riktigt djup och intensiv resa fick jag en vision från de spirituella guiderna att 
jag borde bygga ett modernt tempel, ett stort slott på en plats som sammankopplar 
de olika verklighetsvärldarna. Och jag gjorde det. Jag har jobbat med detta genom 
hela mitt liv.  
– Intervjuperson 2 

 
Samtliga deltagare beskriver även att deras spirituella resa med ayahuasca ritualerna inte 
alltid har varit en dans på rosor, utan snarare att det kan vara en väldigt påfrestande 
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upplevelse att ta sig igenom. Deltagarna skildrar att en person kan gå igenom det värsta 
tänkbara unde sin resa. Personer som har varit med om traumatiska upplevelser kan 
uppleva detta igen under en ceremoni, känslan av traumat återkommer för att personen 
ska kunna gå igenom det igen för att på så sätt kunna gå vidare.  
 

Vill man gå den här vägen så behöver man vara beredd att göra det. Det är en tuff 
väg, men den vill ändra dig och på det sättet jag ser så ändras man bara till det 
bättre. Man blir mer avslappnad, glad, hittar gränser, hittar sig själv, släpper 
beroende. Kommer närmare kärnan och får ett hälsosammare liv. Du måste gå 
igenom den jobbiga händelsen igen för att komma över det. 
 – Intervjuperson 1 

 
Du kan uppleva något från din barndom, din födsel, reinkarnationsupplevelser, du 
kan uppleva dig själv vara en växt eller utforska en science fiction-värld. En är att 
vara ett med hela världen eller att vara ett med hela kosmos. Du kan ha en mycket 
positiv upplevelse med full eufori, lycka och inspiration. Men du kan också 
uppleva undervärlden, att vara en demon till exempel eller att möta onda gudar 
eller uppleva att vara Hitler till exempel och ha oändligt mycket aggression och 
ilska och bitterhet inom dig. Du kan också uppleva dig själv dö. Dessa upplevelser 
kan vara så verkliga att du under upplevelsen på riktigt får känslan av att du nu 
dör.  
 – Intervjuperson 2 

 
Ayahuasca är inget som man gör för skojs skull på en fest, det kan vara väldigt 
läskigt, intensivt och svårt. Vissa återupplever sina trauman och ayahuasca hjälper 
dem att verkligen känna vad de har förtryckt så länge. Exempelvis personer med 
sexuellt trauma bär med sig mycket skuld och skam. De känner att det var deras 
fel. Ofta helar ayahuasca detta genom att de får återuppleva känslorna, de 
återupplever våldtäkten eller andra traumatiska upplevelser. De känner djupt sina 
känslor som de kände då, men de måste gå igenom detta för att kunna släppa det. 
Det enda sättet för dem att komma ut är att gå igenom igen. Detta är inget man 
gör för att trippa. 
– Intervjuperson 4 

 

7.1.3  Utbildning och kompetens 
I dagsläget är det tre av fyra deltagare som arbetar och driver ayahuasca retreats som ett 
heltidsarbete. Det var en deltagare som hade en annan huvudsaklig inkomstkälla och 
agerade som assistent vid sidan om sitt vardagliga jobb. Samtliga deltagare har olika 
utbildningsnivåer inom bland annat ämnen så som psykologi, psykoterapi, religion, och 
ingenjör. Det finns inga utbildningskrav på universitetsnivå för att vara utövare eller att 
servera drycken. Utbildningarna genomfördes utan koppling till ayahuasca retreats, men 
det anses vara till stor fördel i praktiken och säger en del om deltagarnas psykologiska 
intressen. Det är en gemensamt delad åsikt att kunskap om psykoterapi är en god grund 
att stå på i arbetet vid ayahuasca retreats. Detta uttrycker speciellt en deltagare som anser 
att man som minst ska ha en yrkestitel som psykoterapeut eller åtminstone ha någon form 
av psykologisk insikt, innan man utför ceremonier och reser tillsammans med andra 
människor. Utifall något händer ska man kunna hantera det. En annan deltagare håller 
med om att detta kan vara värdefullt men inte väsentligt, då denne har egen erfarenhet av 
trauman.  
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“Jag vet redan mycket om trauman av egen sökning. För mig är det inte längre värt att 
skaffa en utbildning då jag har en annan vision av världen. Psykoterapi är värdefullt och 
hjälpsamt, men inte nödvändigt.” – Intervjuperson 4 
 
När det gäller utbildning och träning för att arbeta vid retreats skiljer det sig mellan 
deltagarna. Det finns även olika traditioner som har skiljaktig synsätt på hur utövandet av 
ritualerna ska gå till. Majoriteten av deltagarna anser att utövarna är i behov av utbildning 
inom ritualen och plant medicin, vilket kräver flera års träning för att få kunskap om 
dryckens effekter. Detta anses som viktigt för att säkerställa säkerheten för deltagarna och 
dem själva. Det är två av våra deltagare som är upplärda traditionsenligt där 
verksamheterna sedan har anpassat traditionerna till egna västerländska normer. Den ena 
deltagaren agerar som assistent under ceremonierna och menar att den kunskapen är helt 
erfarenhetsbaserad, vilket inte kräver något specifikt träning utöver sin egna erfarenhet. 
Denna deltagaren har druckit ayahuasca över 50 gånger innan denne tillämpades som 
utövare inom Santo Daimekyrkan. Kyrkan är klassad som statsreligion i Brasilien som 
har ayahuasca som sakrament. Enligt intervjupersonen kom religionen till Europa först i 
slutet 90-talet. 
 

Vi håller inte i regelrätta Santo Daime ceremonier, utan har försökt att anpassat 
det mer efter västerländska traditioner. Enligt Santo Daime traditionen är man i 
en kyrka iklädd i sina speciella Santo Daime kläder och dansar och sjunger 
medans man dricker. Jag har bara deltagit på en äkta Santo Daime. Det är väldigt 
strikt ändå skulle jag säga i relation till det jag är van vid. Hos oss ligger man ner 
på madrassen och gör som man vill. Vill man kliva upp och dansa så gör man det 
men vill man ligga ner så gör man det. Vill man gå ut i solskenet så får man göra 
det. Grunden kommer ändå ifrån Santo Daime men de använder sig av lite andra 
traditioner och tekniker.  
– Intervjuperson 3 

 
En annan deltagare är tränad utifrån metoder som används inom Shipibo stammens 
traditioner tillsammans med en curandero, som beskriv som en spirituell ledare inom 
stammen. Denna träning ägde rum i Perus djungel under en tio veckors period. Dessa tio 
veckor beskrivs som en prövande tid med olika växter, medicin och bastubad. 
 

Jag är utbildad inom Shipibo traditionen. I träningen får man kunskap om hur man 
håller ceremonier enligt Shipibo traditionen, hur man ska se på kulturen runt 
ayahuasca så som stammen själv gör. För mig var det väldigt viktigt. Det är 
ursprungsbefolkning som bor i djungeln från Peru. De har jobbat med ayahuasca 
i cirka 5000 år. Det är där allt startade, från Shipibo. 
 – Intervjuperson 1 

 
Samtliga deltagare är överens om att det bästa sättet att lära sig om plantmedicinen är att 
testa den själv. En av deltagarna berättar om varför det är viktigt att ha egen erfarenhet av 
drycken för att vara utövare. 
 

Den första saken är att du måste göra resan själv. Du kan inte läsa om att vara en 
shaman, du kan inte stödja människor i deras egna process utan att ha personlig 
erfarenhet själv. Jag tycker detta är en mycket viktig sak för i vanlig psykologisk 
utbildning läser man mycket och man lär sig om dessa olika medvetandetillstånd 
men vanligtvis så har man ingen egen erfarenhet av det. Det är en stor skillnad, 
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särskilt när man använder dessa kraftfulla verktyg som ayahuasca men också 
andra psykedeliska substanser. Alla psykedeliska substanser öppnar till samma 
spektrum av medvetenhet. Ayahuasca är bara den mest vanligaste numera, men 
det är samma upplevelse man får av magiska svampar, LSD, meskalin, peyote 
eller andra substanser. Så när man tar ayahuasca kommer man in till totalt andra 
världar och känslotillstånd. Så om man som shaman, faciliteterna eller guiden inte 
har någon personlig erfarenhet så kan det vara svårt för den stödjande att verkligen 
stödja den resande. För du måste uppmuntra dem att detta är en upplevelse som 
pågår i den inre världen och man måste uppleva den fullt ut för att komma ut på 
andra sidan. Så när du tar ayahuasca blir man extremt känslig så man kan 
verkligen känna om faciliteterna verkligen vet var man är eller om man är ängslig. 
Man kan verkligen känna om faciliteten har känt det här själv. Så det är verkligen 
viktigt att man tar resan själv och personlig erfarenhet av dessa 
medvetandetillstånd innan man kan stötta andra för dessa upplevelser.  
– Intervjuperson 2 

 
En av intervjupersonerna har ingen utbildning kring drycken utöver sin egna erfarenheter, 
totalt har deltagaren druckit ayahuasca runt 70 gånger. Deltagaren har tidigare medverkat 
som stöd under ceremonierna men är i dagsläget inte delaktig i retreatsen. En shamans 
arbete beskrivs som ett stort ansvar och deltagaren uttrycker ingen egen önskan om att bli 
en. Deltagaren uttrycker att det inte är vem som helst som kan bli en shaman. Tyvärr är 
det många som utnyttjar yrkesrollen i tron om att tjäna lätta pengar.  
 

För att praktisera ayahuasca krävs många år av träning, det är inte något som man 
tar lättsamt. Många som börjar dricka ayahuasca och som deltagit vid ett antal 
ceremonier vill sedan börja servera ayahuasca själva och bli shamaner. Men det 
funkar inte så. När jag dricker ayahuasca öppnar man upp sig på många olika 
nivåer. Man behöver kunna vara i multidimensionella verkligheter och veta hur 
man navigerar sig i dessa. Om man inte vet detta kan det vara farligt att servera 
ayahuasca utan en ordentlig träning. Därför har vi en riktig shaman som leder 
ceremonierna som har flera års erfarenhet och kunskap kring ayahuasca.   
– Intervjuperson 4 

 
Oavsett om man har en utbildning eller personlig erfarenhet så anser deltagarna att en 
pedagogisk kompetens eftersträvansvärt för att ha ett visst förhållningssätt och veta hur 
vissa situationer bör hanteras och bemötas. Deltagaren menar att man måste vara 
pedagogisk för att hantera de trauman och negativa mönster som människorna upplever. 
Intervjupersonerna är enade om att klienten måste själv gå igenom resan med en hjälpande 
hand från utövarna.  
 
“Även om du kan se vad människor har gjort för fel och vet vad de måste göra så får man 
inte säga det, för om du säger det till dem så fungerar det inte. De måste känna det från 
insidan själva.” – Intervjuperson 2 
 
En annan deltagare håller med om detta och beskriver arbetet som väldigt pedagogiskt 
inriktat. 
 

Om någon går igenom en jobbig upplevelse. En sak är att bara vara extremt 
inkännande med beröring för att kolla om beröring är något som tas emot väl eller 
inte det, behövs då beröring. Att inte prata, använda ord så lite som möjligt. Vara 
stark i närvaron att sitta med någon och bara hålla ögonkontakt. Att kunna andas 
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lugnt och påverka personens egen andning med sin egen. Det är väl det 
huvudsakliga. Också att kunna lägga märke till när en person är i behov av hjälp 
och stöttning och när en person är i sin egen process och behöver vara det. 
– Intervjuperson 3 

 

7.1.4  Ayahuascas turism 
Deltagarna beskriver att det finns många olika anledningar till varför personer från hela 
världen och alla samhällsklasser söker sig till just ayahuasca retreats. De menar på att 
människor runt om i världen har förlorat förtroendet för den traditionella vården och 
därför söker de sig till något annat. Deltagarna är överens om att de primära anledningarna 
till att personer tar kontakt med verksamheterna är för att ”helas” och sökande efter andlig 
vägledning, exempelvis vad livets mening egentligen är eller vilken väg de ska ta i livet. 
Majoriteten beskriver att deltagarna som söker sig till retreatsen har något slags men eller 
trauma som de önskar kunna bearbeta med hjälp av drycken. Flertalet av deltagarna 
beskriver att de sökande kan lida av är depression, ångest, stress, posttraumatisk 
stressyndrom eller annan psykiska ohälsa. Deltagaren menar på att personer som lever i 
västvärlden lever väldigt stressfulla liv som de påverkas väldigt negativt av, vilket leder 
till ohälsa och obalans hos människan. Det finns även personer som söker sig till olika 
retreats för att bli av med ett beroende. En av deltagarna refererar till en individ som 
besökte dennes center i hopp om att bli av med ett 35 års cannabisberoende. Individen 
har sedan vistelsen på retreatet inte rökt cannabis. Intervjupersonerna är överens om att 
det går att ”hela” psykiska problem med drycken, men fysiska problem går inte att bota 
med metoden. 
 

Jag tror den primära anledningen till att folk söker sig till ayahuasca är för att en 
del människor vill bli helade, de har ångest eller depression. De är ofta länkat med 
någon typ av trauma, ofta från barndomen, men det kan också vara från riktiga 
traumatisk upplevelse, som en bilolycka. Många söker sig hit för svar och 
vägledning. De ifrågasätter vad meningen är med livet och de letar efter spirituell 
tillväxt. Så jag tror det primära är att ayahuasca kan vara för båda avsikterna. 
Huvudsakligen söker sig människor hit för är det spirituell tillväxt, klarhet, 
vägledning, hitta mening i livet. Människor som söker efter helande. 
– Intervjuperson 4 

 
Människor söker detta för att bli mer hela. Människor som kommer hit har 
antingen haft en riktigt svår barndom, de känner mycket aggression inom sig 
själva eller så känner de sig deprimerade. Någonting saknas i livet. Ju tidigare 
man börjar sin resa, desto mer meningsfullt blir ens liv. 
 – Intervjuperson 2 

 
Intervjupersonerna är enade om att efterfrågan för deltagandet vid retreatsen har ökat. De 
kan se ökningen bland annat med att de har fått fler sidvisningar på sina hemsidor och att 
fler personer tar kontakt med verksamheterna. Varför personer just söker sig till 
Sydamerika anser flertalet kan ha att göra med att andra världsdelar innefattar länder vars 
politiker har beslutat vissa substanser i drycken som illegala, vilket vissa länder i 
Sydamerika inte anser på grund av ursprungsbefolkningens traditioner. Dock anses den 
ökade efterfrågan som positiv av samtliga intervjupersoner, då de menar på att detta har 
lett till att kunskapen om fenomenet har ökat världen över. Men flertalet refererar även 
till att de upplevt att det i större grad förekommer personer i Sydamerika som säger sig 
vara shamaner utan att egentligen vara det. Detta är i enbart syfte för att tjäna pengar och 
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utnyttja personer som söker sig till retreats. Samtliga anser det som väldigt farligt för 
ovetande turister att komma i kontakt med dessa bedragare, vilka ofta saknar kunskap och 
träning. Deltagarna menar att personer som söker efter drycken behöver vara försiktiga 
och kritiska genom att göra en noggrann research på verksamheter och ställa så många 
frågor som möjligt till de center som de är intresserade.  
 
“Alla som kommer till Peru för att dricka ayahuasca ingår i den så kallade 
‘drogturismen’. Eftersom de inte är tillåtna att dricka det i sina hemländer, så de måste 
åka till Sydamerika för att dricka. Så tekniskt sett är alla som åker till Peru drogturister.” 
– Intervjuperson 4 
 
Två av deltagarna beskriver sina upplevelser av ayahuasca turismen i Sydamerika som 
mycket påtaglig och oundviklig. Det finns delade åsikter kring problematiken bakom 
turismen och konsekvenserna av detta. 
 

Tar man en taxi så säger alla taxichaufförer att de är shamaner och att de kan ge 
dig ayahuasca. Alla säger det. Och det är de inte. De kommer definitivt ge dig 
något psykedeliskt. Men det är antagligen inte ayahuasca. Vilket är farligt. Hela 
den här turismen som åker till Sydamerika för ayahuasca är både bra och dålig. 
De ger pengar till ett land som behöver det, men personer kommer att försöka 
utnyttja det. Och då blir det även farligt för turisterna.  
– Intervjuperson 1 

 
När jag var i Sydamerika så tycker jag att det kändes som att alla springer omkring 
och bara “ayahuasca, ayahuasca, ayahuasca” och säljer medaljonger från lianer 
som man kan göra ayahuasca av. Man ser massa backpackersgäng överallt som 
man uppfattar direkt att de ska dricka ayahuasca. Det tycker jag är problematiskt. 
På det sättet är ayahuasca turism problematiskt.  
– Intervjuperson 3 

 

På grund av den ökade efterfrågan finner majoriteten av deltagarna att drycken borde vara 
kontrollerat på något sätt, dels för att det ska vara säkert för personerna som deltar i 
ritualen, men även för att personerna som utför ritualen ska ha rätt kompetens och 
kunskap för att kunna genomföra den. Samtliga deltagare i studien hoppas på en mer 
accepterande syn på ayahuasca retreats i framtiden. Majoriteten anser dock att det beror 
på en mängd olika faktorer, såsom politiker och lagar, men även läkare och befolkningens 
inställning till alternativ vård och plant medicin som inte grundar sig i forskning. En av 
deltagarna anser dock att drycken inte ska vara lika kontrollerat och lagstadgat som det 
är idag, utan anser att det ska vara friare.  
 

Det beror på många olika faktorer. Jag tror inte att ayahuasca ska vara kontrollerat, 
mer kontroll och mer lagar kommer inte lösa något. Det skulle leda till fler lagar. 
Det är många som serverar ayahuasca som inte är propert tränade att göra det. 
Samtidigt tror jag inte att regler och kontroll kommer att ändra saker och ting. Mer 
frihet är svaret. Att skifta i medvetandet är det riktiga svaret. 
– Intervjuperson 4 

 
Det finns skilda åsikter kring regleringen. En annan deltagare ser detta som problematiskt 
och argumenterar emot detta då denne ser stora risker med en legalisering av DMT och 
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vidare tillgång till drycken. Deltagaren diskuterar hur det skulle vara praktiskt möjligt att 
facilitera en sådan upplevelse.  
 

Vilka ska vara lämplig personal? Det är klart att shamaner som har hållit på med 
det här i generationer. Även om jag inte gillar det sättet att arbeta så är det klart 
att de är liksom lämpliga att hålla den typen av ceremonier. Personer som har lång 
erfarenhet inom kyrkan, ja absolut. Men hur skulle det systemet se ut? Vem skulle 
reglera vilka som skulle få ge de här ceremonierna eller inte? Den enda vägen jag 
ser framåt är att det är psykoterapeuter och psykologer som håller i den här typen 
av ceremonier.  
– Intervjuperson 3 

 
En annan anser att narkotikaklassningen för substansen är löjlig på grund av bristen på 
bevis om att ayahuasca brygden skulle vara beroendeframkallande. 
 

Det finns absolut inget bevis om att ayahuasca skulle vara beroendeframkallande. 
Detta beror på att det verkar på serotoninsystemet, inte på dopaminsystemet vilket 
droger som är beroendeframkallande gör. Du kan vara beroende av saker runt om 
ayahuasca, absolut. Det är troligen enkelt. Men du kan inte bli beroende av 
ayahuasca själv. Du kan inte bli beroende av psykedeliska som är rena, då de 
verkar på serotonin. Det är inga beroendeframkallande droger. I min åsikt borde 
ayahuasca vara lagligt men det borde vara kontrollerat så att personerna som 
arbetar med det vet vad de gör. Annars kommer vi att få saker som händer, som 
till exempel LSD på 1960-talet när det blev en rekreationsdrog. Ayahuasca är inte 
en rekreationsdrog. Jag menar, 30% kommer spy och få diarré, och det är inte 
roligt på en fest.  
– Intervjuperson 1 

 

7.2  Ayahuasca retreatets betydelse 
Samtliga av deltagarna skildrar att ayahuasca retreats har förändrat hela deras liv till det 
bättre. Majoriteten kan se en markant skillnad i deras egna mående, tro och livssituation 
från tiden innan de drack ayahuasca för första gången jämförelsevis med hur livet ser ut 
idag. De beskriver även att de känner sig mer länkade till sig själva, att de är mer 
medvetna om sig själva och sin plats i världen och universum. Intervjupersonerna anser 
att de har fått mer meningsfullhet i livet efter de började inta drycken regelbundet. 
Meningsfullheten grundar sig både i att hjälpa andra att exempelvis hitta sitt inre väsen 
eller bearbeta svårigheter i livet, men också genom att hjälpa sig själva hitta rätt väg i 
livet.  
 

Det här är antagligen det mest meningsfulla arbetet jag gjort, att hjälpa andra 
personer. Det är det jag vill göra. Jag vill hjälpa personer, hjälpa dem att hitta sitt 
väsen, hitta vad de står för, vad de vill ha och hur de vill leva. Om jag kan ge dem 
lite av det genom ayahuasca ceremonier. Det är absolut värt det. 
– Intervjuperson 1 

 
Den största förändringen är nog min tro. Jag var väldigt ateistisk, var väldigt 
militant ateist. En som gärna ville bråka med religiösa personer och diskutera med 
dem och övertyga dem hur korkade dem var. Efter jag druckit ayahuasca så 
upplever jag betydligt mer. Vad kan vi veta överhuvudtaget? Det var väl den 
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största grejen. Att shit, vi är så små och existensen är så jäkla mycket större än 
vad vi någonsin ens kan börja att skrapa på ytan av. Det är en sak. En annan sak 
är att jag tror det har gett mig en större inlevelseförmåga med patienter. Jag har 
befunnit mig i ganska mörka absurda platser. Bara upplevelsen av att ha dött och 
kommit tillbaks. Att ha träffat gud och träffat min döda far och kommunicerat 
med honom. Jag tror att det har gjort mig till en mer ödmjuk människa, större 
förmåga att förhoppningsvis sätta mig in i andra personer. Det har gjort mig mer 
öppen.  
– Intervjuperson 3 

 
Från 7 års ålder hade jag depression av ingen speciell anledning. Senare i livet 
hade jag återkommande depressiva tillstånd. Jag var beroende av dataspel från 
ung ålder och jag använde olika droger. Jag har haft ångest. Jag vet hur det är att 
kämpa med olika saker i livet. Jag vet många människor som vill testa ayahuasca 
som vill samma sak som mig. Så genom mina egna kamp och lidande fick jag 
vägledning med väldigt värdefull information, kunskap och visdom som jag har 
delat med en stor del människor. Ayahuasca har ändrat mitt liv helt, för jag vet 
hur det är att lida av saker. Det som ger mig mest glädje i livet är att inspirera, 
stödja, hjälpa, lyfta och stärka andra människor eftersom jag vet hur det är att lida 
och kämpa med olika saker. Så det är det som ger min motivation och inspiration. 
Det är så vackert att se det omvandlade arbetet som vi gör på vårt retreat. Personer 
lämnar det som en helt annan person, de är väldigt omvandlande och ja, de går 
igenom olika förändringar. De är väldigt tacksamma över det.  
 – Intervjuperson 4 

 
Samtidigt som drycken anses som narkotikaklassat i många länder världen över så anser 
inte samtliga intervjupersoner det som en slags drog eller borde ses som en 
narkotikaklassad. Samtliga deltagare skildrar ayahuasca som plantmedicin, varav flertalet 
anser det som en slags ”mirakelmedicin”. De ser drycken som ett verktyg, vilket kan 
användas som ett redskap för att hjälpa individer att hantera olika svårigheter i livet och 
inleda ett förändringsarbete. 
 

Jag ser ayahuasca nästan som den heliga graalen eller de vises sten. Som ett 
extremt kraftfullt verktyg, vilken kanske är det mest kraftfulla verktyget för att bli 
en mer hel människa. Det är det mäktigaste verktyget för att ge dig ett meningsfullt 
liv, daglig spontan eufori och lycka. Det ger dig tydliga vägskäl, livsstrategier och 
hur du ska leva ditt liv. Det är den bästa vägen. Jag tror att världen skulle se 
mycket annorlunda ut om människor, och specifikt stora ledare så som politiker, 
om de hade tio personliga erfarenheter med ayahuasca. Det är för att om du har 
inte haft en riktigt kraftfull upplevelse av ayahuasca så har du ingen annan 
verklighet. Du vet bara en liten del av verkligheten. Den mesta kraftfulla 
upplevelse du kan ha på ayahuasca är känslan av absolut enighet. När du känner 
enighet så vet du att du är ett med universum och jorden. Spontant börjar man 
agera mer i balans med sin omgivning, med jorden. 
– Intervjuperson 2 
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7.3  Ayahuasca som behandlingsmetod 
Vi har valt att ha behandling som ett eget tema eftersom deltagarna ser ayahuasca retreats 
som en slags behandlingsmetod i syfte att hela människor. Eftersom samtliga 
intervjupersoner arbetar på olika verksamheter så ser även arbetet och ritualerna olika ut. 
Enligt deltagarnas beskrivningar varierar bland annat längden på retreaten, då vissa 
retreats har ceremonier som pågår under ett dygn medan ett annat pågår under flera dagar, 
upp till en vecka. Detta innebär inte att drycken intas under hela vistelsen utan kan ske i 
omgångar varvat med sharing, middagar och fritid.  
 
Inför ceremonierna genomför samtliga retreats screening genom ansökningsformulär 
eller intervjuer. Där efterfrågas bland annat fysisk och psykisk hälsa, tidigare 
sjukdomshistoria, mediciner och psykologkontakt. Samtliga intervjupersoner är överens 
om att personer med psykiatriska diagnoser så som schizofreni, bipolär sjukdom och 
emotionellt instabil personlighetssyndrom (borderline personlighetsstörning) inte bör 
dricka ayahuasca. Detta är på grund av de psykosliknande symtom som kan ske under 
ceremonin. Intervjupersonerna menar också att detta beror på fall till fall, hur deltagarens 
livsstil och aktuella mående ser ut. Även personer som äter antidepressiv medicin då det 
kan utlösa serotonergt syndrom. Personer med olika fysiska åkommor så som 
hjärtproblem, högt blodtryck och historia av stroke bör inte dricka ayahuasca. Även 
personer med destruktivt beteende, som på olika sätt agerar våldsamt och aggressivt nekas 
till deltagande i en större ceremoni. Intervjupersonerna menar att vissa personer istället 
kan erbjudas deltagande i mindre ceremonier där det finns mer stöd per person. 
 

7.3.1  Aspekter på integration 
Samtliga intervjupersoner är överens om betydelsen av integrering för att koppla samman 
upplevelserna under retreatet med vardagslivet som de kommer att återvända till. Sedan 
upplever intervjupersonerna att det är inte alla som är i behov av någon uppföljning, utan 
att de klarar av att integrera upplevelsen på egen hand. En av deltagarna beskriver 
processen som uppdelat i tre faser.  
 

Under resan finns det tre faser. Det är förberedelse, resan själv och integration. 
Alla tre faser är lika viktiga att få den fulla förmånen av resan. Vi förbereder 
människor för resan, vi stöttar dem under resan och efter resan uppmanar vi alltid 
till att göra integrationer. Exempelvis skriva ner sina upplevelser. Vi har 
uppföljning och om människor behöver en session, alltså en normal session utan 
någon ayahuasca, så får de det. Det är viktigt att integrera sin upplevelse och 
implementera de till sitt vardagliga liv. Vårt mål är inte upplevelsen själv under 
resan. Vårt mål är att hjälp människor att få en förhöjd daglig lycka, spontan eufori 
och en ordentlig livsriktning. 
– Intervjuperson 2 

 
Aspekten med integrering, det är absolut inte alla som behöver det. Men jag tror 
att ju mer det rör sig om psykisk ohälsa och inte bara om personlig utveckling så 
tror jag det är otroligt viktigt att ha det stödet efteråt med integrering. Dels för att 
fånga upp personer som har haft en tuff upplevelse och som har svårt att komma 
tillbaka och hantera det. Dels också för personer som haft bra upplevelser att 
hjälpa de personerna att ta vara på det de får med sig från ceremonin för att 
integrera det i sitt liv. Så att de positiva effekterna blir hållbara över tid och inte 
bara blir minne av en häftig upplevelse. 
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– Intervjuperson 3 
 
Hur de olika retreaten arbetar med integrering ser olika ut. En av deltagarna berättar att 
information mailas ut till ceremonins deltagare, där tips och råd finns hur man ska hantera 
de närmsta dagarna efter och vart man vänder sig utifall svårigheter skulle uppstå. En 
annan menar att samtal erbjuds till alla som deltar i ceremonin och att de själva kan 
kontakta retreatet om det är något. Deltagaren uppger att det gjorts flera försök för att 
skapa en workshop som är inriktad på integration, men menar att folk inte är intresserade. 
Istället hålls en integrerande workshop i slutet för varje retreat för de som är i behov av 
det. Dock beskriver deltagaren är det sällan som personer kommer tillbaka för 
terapeutiska sessioner. En annan deltagare beskriver hur positiva självbekräftelser kan 
vara ett bra sätt att integrera sina upplevelser. 
 

Man kan uppleva att man har haft negativa mönster i sitt liv, exempelvis kan man 
ha mönstret att man inte är en bra far. Och sen kan man verkligen känna att jag 
inte tar hand om min son och det beror på att min far inte tog hand om mig och 
sådana saker. Då ger vi dem verktyg för hur man ändrar detta negativa mönster 
och det kan till exempel vara att jobba med positiv självbekräftelser. Jag vet inte 
om ni vet vad det är men det kan verkligen vara effektfullt. Att de får känna att de 
är en god far. Vi kan säga att de kan skriva ner dessa positiva självbekräftelser, ha 
de på spegeln i badrummet eller i sovrummet, så att de ändrar det negativa 
mönstret till ett positivt och mer konstruktivt mönster. 
– Intervjuperson 2 

 
En annan deltagare berättar om deras tre månaders integrationsprogram, vilken innehåller 
tolv videos som skickas ut veckovis till retreatets gäster. Enligt intervjupersonens 
beskrivningar består programmet av värdefulla verktyg, visdom och kunskap om hur man 
kan fortsätta växa, helas och interagera med sina upplevelser. Integrationsprocessen för 
västerlänningar anses överlag vara svår, på grund av det enorma miljöombytet från Peru. 
Från att vara omgiven av natur och befinna sig i en lugn atmosfärs till att återgå till det 
vanliga vardagslivet med stress, jobb och familj. 
 

Frågan är hur vi egentligen upprätthåller detta efter ett center. Hur integrerar vi 
allt som vi lärt oss, hur helandet har format oss här i djungeln, att integrera detta 
med det vanliga livet. Hur hanterar vi svårigheter och stress som finns i 
västvärlden. Det kan kännas svårt. Det är faktiskt inte alls många som ringer och 
vill ha våran support efter ett retreat. De flesta använder det inte alls. Vilket är 
förvånande. Men jag tror att det är bra att de inte gör det. Det betyder att de har 
integrerat bra och att de inte känner behovet av extra support efter retreatet. 
– Intervjuperson 4 

 

7.3.2  Effekten av förväntningar och miljön 
De två komponenterna set och setting anser majoriteten av deltagarna ha en avgörande 
roll för upplevelsen av ayahuasca ritualen. Det är särskilt dessa två deltagare som har 
uppmärksammat betydelsen av dessa komponenter. En deltagare menar att man i förväg 
kan optimera en persons förutsättningar för att behandlingen ska få så god effekt som 
möjligt, genom att förbereda personens set och setting.  

 
När det gäller psykedelika så är den upplevelsen man har är starkt beroende av 
faktorer som set och setting. Som ni säkert är bekanta med. Så vart du befinner 
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dig rent fysiskt, vilken miljö du har omkring dig när du går in i det här tillståndet 
kommer att ha enormt stor inverkan på tillståndet. På samma sätt som det mentala 
tillståndet du befinner dig i när du går in i dessa tillstånd kommer att ha enormt 
stor påverkan på den här upplevelsen. När jag säger enorm stor påverkan menar 
jag att allt från det här att du kanske inte får någon effekt alls till att få extrem 
stark effekt. Till att få en obehaglig effekt eller en positiv effekt. Det kan ha sån 
stor variation beroende på sådana faktorer. – Intervjuperson 3 

 
En av deltagarna beskriver hur olika förväntningar inför ceremonin kan påverka 
upplevelserna och även vilken avsikt man har med resan. Vad är det som individer vill ha 
ut av upplevelsen? Med vägledning av shamanen måste ritualens deltagare ta sig igenom 
på andra sidan på egen hand, för ingen annan kan göra det åt dem. 
 

Det är väldigt viktigt att ayahuasca är ett verktyg under rätt omständigheter, med 
rätt set och setting. Detta är riktigt viktigt för att du kan ta ayahuasca på en fest 
exempelvis, du kan ta det på en festival, du kan ta det i naturen och du kan ta det 
med din älskare. Du kan ta det under olika settings och man kan göra det på en 
säker plats där det finns erfarna facilitatorer och erfarna shamaner. Det är väldigt 
olika settings och man kan göra det med olika set. Olika inställningar. Vad vill du 
göra med det? Vill du ha fest eller vill du ha en förhöjd sexuell upplevelse med 
din partner? Eller vill du ha en förstärkt upplevelse av naturen eller vill du göra 
det för att hela dig från dina trauman och verkligen få en djup insyn på vem du är 
och hur du kan förbättra ditt liv. Vissa människor är redo i början att ha väldigt 
kraftfulla kosmiska upplevelser och ser mycket visuellt. Andra människor ser 
ingenting alls men de har bara kraftfulla inre visioner i sina kroppar. Shamanen 
hjälper dig att föda ditt eget barn. Du måste föda ditt eget barn, vi kan inte göra 
det åt dig. Vi stöttar den spontana helningsprocessen som aktiveras av den inre 
helaren. Detta är ett nyckelkoncept i arbetet med ayahuasca. 
– Intervjuperson 2 

 
Placeboeffekten är ett begrepp som på sätt och vis är tillhörande komponenterna set och 
setting. Förväntningarna vid set kan påverka så pass mycket att det blir en egen effekt i 
sig. Majoriteten av deltagarna kan se att placeboeffekt spelar en roll i dryckens positiva 
effekter. Men deltagarna ser inte detta som något problem, då det ändå verkar vara 
verksamt för personerna som väljer att delta i en ritual. Det som anses som viktigt för 
intervjupersonerna är att det fungerar för deltagarna, inte hur det fungerar. En av 
deltagarna ser placebo som ett kraftfullt element, vilket lärdomar kan användas i arbetet 
med ayahuasca. Det är något som deltagaren medräknar som faktor i sitt arbete. 
 
 

Placebo är i princip det enda som vi egentligen vet fungerar. Jag menar, alla 
mediciner som finns vet vi inte om de fungerar eller om de är placebo. Jag bryr 
mig faktiskt inte. Placebo eller inte, det betyder inget. Personer känner att de har 
blivit helade eller så, vare sig det är placebo eller riktig medicin. Det spelar ingen 
roll för mig. Jag är bara glad över att de är helade 
– Intervjuperson 1 

 
En av deltagarna yttrar ett intresse kring ett speciellt samband mellan psykedeliska 
substanser och placeboeffekten, varav substanserna förstärker placeboeffekten i sig. 
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En teori som jag tycker är ganska spännande, det är att det som psykedeliska 
preparat gör är att de förstärker placeboeffekten, de förstärker allting. De 
förstärker våra sinnen, de förstärker våra känslor. Så vi blir hypersensitiva. Om 
man kollar vad placebo är. Vissa pratar om placebo som att det var ju ingen 
egentlig effekt. Men jo, placeboeffekten är också en effekt. Bara det att det 
förklaras av någonting annat. Det förklaras av våra förväntningar. Därav vikten 
av set och setting. Våra förväntningar kommer att göra vad vi får ut av den 
psykedeliska upplevelsen. Så frågan är - ja, jag tror att jättemycket att effekten är 
placebo men jag tror att placeboeffekten förstärks av substansen.  
– Intervjuperson 3 

 
Det var enbart en av deltagarna som tog avstånd från de andra angående placebo. Denne 
deltagare anser att de positiva effekterna inte handlar om placebo, utan att processen är 
på en djupare nivå. 
 

Nej, jag tror inte att de positiva effekterna av ayahuasca är placebo. Det är inte 
placebo, det är verkliga, väldigt djupgående processer som personer går igenom. 
Utrensning, frisättande av djupgående trauman, rädsla, ångest, oro, brist på 
känslor och energi. Det är svårt att förstå om man aldrig upplevt det själv, men 
har man det så vet man att saker och ting har förändrats i kroppen. Man har renats 
och blivit av med sitt bagage av trauma och oro. Det är ingen placeboeffekt.  
– Intervjuperson 4 

7.3.3  Synen på vårdsystemet 
Samtliga deltagare är överens om att det finns en viss misstro till dagens vårdsystem, 
vilken de själva delar. Två av deltagarna beskriver hur det vanliga vårdsystemet är 
uppbyggt efter symtombehandling, vilket menas med att de insatser som utförs bara 
skrapar på ytan.  Deltagarna är även eniga om en så kallad överförskrivning av 
antidepressiva och symtomdämpande medicin. Dessa tabletter dämpar negativa känslor 
och ger ett hyfsat normalfungerande liv igen, men lämnar också en bedövande känsla. 
Vilket kan uttrycka sig på olika sätt, bland annat kan man sakna livskraft, tappa aptiten 
och kreativitet. 
 

Inte för att skjuta ner någon som jobbar i systemet. Jag är faktiskt väldigt säker på 
att de gör vad de kan inom ramen om vad de kan ge. Men utöver det så är det 
dåligt. Psykologer har inte tid att jobba med någon, de ser patienterna och 
medicinerar. Medicinen som finns idag är bara för symtom, de botar inget. Det 
helar symtomen, har sidoeffekter, sen får man piller för det. Sen har man ett apotek 
av mediciner med olika sidoeffekter av original medicinen. Jag tycker det är 
tragiskt, att vi har ett sådant system som är så förnekande.  
– Intervjuperson 1 

 
En intervjuperson ger ett exempel på hur tolkningar av olika upplevelser påverkar 
bedömningen av insats. Det spelar därför stor roll vem det är som gör tolkningarna. Här 
ger deltagaren ett starkt exempel på hur tolkningar kan skilja sig beroende på vem 
tolkaren är och vilken slutsats som sedan dras. 
 

Det normala systemet är baserat på en väldigt ateistisk världssyn. Där vi bara är 
en stor maskin. Den vanliga utbildningen ger inte en insyn för det inre 
medvetandet och ger inte den direkta upplevelsen. Jag kan ge ett exempel. Du kan 
ha upplevelsen om ett vitt ljus, ett riktigt kraftfullt vitt ljus. Om man då går till 
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läkaren och säger att jag upplever ett stort vitt ljus och en känsla av enighet med 
allt så kommer han säga att du måste gå till sjukhuset och få tabletter för du är i 
början av en schizofren period. Om du istället går till en buddhist och berättar om 
ljuset så ger han dig ett mantra så du kan börja meditera. Så det handlar mycket 
om hur du tolkar dessa upplevelser. Det var en psykolog som uppmärksammade 
detta. När människorna kom med dessa schizofrena upplevelserna så istället för 
att ge dem tabletter och dämpa deras upplevelse så satte han in dem i stödjande 
rum, stödjande settings, där de kunde genomgå dessa upplevelser. Det är många 
människor som har dessa spontana upplevelser och jag tror att många är under 
sjukhusbehandling. Istället för att ge dem alla dessa piller och de får möta en 
erfaren shaman så kan de ta denna resan spontant för att psyket har en spontan 
inre helningsprocess. 
– Intervjuperson 2 

 
Det är speciellt två deltagare som uttrycker en illvilja mot den korruption som 
huvudsakligen sker bland läkemedelsföretagen i USA. Det finns en frustration kring hur 
detta fortfarande ses som konspirationsteorier när det enligt deltagarna finns uppenbara 
bevis. I förlängningen styr denna korruption bedömningen av insats, vilket oftast slutar i 
medicinförskrivning eftersom läkarna blir direkt mutade. Det delas ut kompensation för 
antalet patienter som äter företagets medicin. Intervjupersonen menar att det är på grund 
av Amerikas regering tillsammans med den korrupta medicinindustrin som gör 
legaliseringen av substanserna i drycken svår. Eftersom de vill att så många som möjligt 
ska vara deprimerade, ha ångest och ta mediciner. Deltagaren ser legalisering som en lång 
men inte omöjlig process i framtiden. 
 

Det är många människor runt om i världen som äter antidepressiva mediciner varje 
dag. En stor majoritet av människorna kan bli helt helade och botade genom 
naturliga läkemedel. Det behöver inte bara vara ayahuasca, det finns även andra 
former. Jag tror att terapi kan var verksamt. Det kan hjälpa. Det är definitivt bättre 
än mediciner. Men terapi ensamt är inte heller tillräckligt bra. Det går inte direkt 
till rötterna av känslan, det släpper inte lös trauman från människan. The mind is 
the body, and the body is the mind. Så trauman kan vara kvar i kroppen och djupt 
i det omedvetna. Jag tycker det finns många brister i modern terapi och det 
medicinska systemet i helhet. Jag tycker inte det är svart eller vitt, men kombinerar 
vi spirituell kunskap, verktyg och tekniker med psykoterapi kan det vara väldigt 
verksamt. Men hur det ser ut just nu är inte så effektivt. 
– Intervjuperson 4 

 
Denna deltagaren är kritisk mot den överförskrivning av framförallt antidepressiva 
läkemedel och ångestdämpande, bland annat bensodiazepiner. Det ger en väldigt 
förenklad bild av vad psykisk ohälsa är och en skev bild av medicinernas effekt, vilket 
deltagaren menar delvis är på grund av korruptionen bland läkemedelsföretag. 
 

Det finns svart på vitt siffror som visar hur flera läkemedelsbolag lägger många 
miljarder dollar som de betalar i skadestånd för falsk marknadsföring, men det är 
så klart värt för dem att göra den falska marknadsföringen för de tjänar på det 
ändå.  Det kom ut nu i veckan att det läkemedelsföretaget som gör fentanyl. Om 
ni känner till det, det är som en opioid som är extremt stark och som har lett till 
enormt mycket överdoser och skapar en opioidepedemi i USA. Det 
läkemedelsföretaget har pumpat in två eller trehundratusen dollar i antilobbying 
för legalisering av marijuana i USA. Det är liksom hela den här 
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läkemedelsbranschen som är väldigt smutsig. Den är mångt och mycket emot 
psykedeliska preparat. Där har jag inget tydligt stöd men om vi kollar om folk 
undrar, många tycker det är märkligt att de här substanserna inte är.  
– Intervjuperson 3 

 
Intervjupersonen menar också att läkemedelsföretagen är en av anledningarna till varför 
ayahuasca ritualer inte kommer vara relevant inom vårdsystemet inom snar framtid. Detta 
är på grund av att psykedeliska substanser ska enbart tas vid ett få antal tillfällen, vilket 
inte kommer generera lika stora summor som mediciner som intas flera gånger dagligen 
gör. Eftersom det handlar om enorma kostnader vid framställandet av mediciner behöver 
pengarna också genereras tillbaka. Därför blir en sådan patentering problematisk.  
 

Jag tycker inte heller vi ska smutskasta alla mediciner. Jag har svårt för människor 
som tycker att alla mediciner är dåliga, vilka tenderar att vara ungefär samma 
människor som tycker man inte ska vaccinera sina barn för det kan ge autism. Det 
köper jag inte alls.  
– Intervjuperson 3 

 

7.3.4  Kombinerad vård 
Samtliga deltagare anser ayahuasca som en väldigt kraftfull metod, som i sig själv kan 
hjälpa individer att bearbeta trauman. I framtiden kan deltagarna se en kombination av 
traditionell vård och ayahuasca ritualer som en behandlingsmetod, där läkare eller annan 
profession arbetar tillsammans med utövarna.  Den främsta kombinationen som 
intervjupersonerna kan föreställa sig är att kombinationen drycken och tillsammans med 
en av de psykologiska behandlingsmetoder som finns idag. Majoriteten av 
intervjupersonerna anser att psykoterapi är väldigt verksam tillsammans med drycken, 
med terapi av kognitiv grund. De menar på att det är många lager och tillstånd i människan 
som behöver bearbetas vid traumatiska upplevelser. Ayahuasca anses av 
intervjupersonerna jobba mer på djupet i människan, medans psykoterapi kan användas 
för att individerna ska kunna hantera och sätta ord på sina känslor, innan, under och efter 
en ceremoni. Dock ser samtliga problematiken med att substanserna i ayahuasca anses 
som illegalt i många delar av världen.  
 
De intervjupersoner som arbetar som utövare idag berättade även att de använder 
psykoterapiska inslag under sina ceremonier. De anser det även som positivt om 
personerna som utövar ritualerna eller agerar som assistent under ceremonierna har en 
utbildning i psykoterapi eller psykologi. Enligt en deltagare är shamanism och 
psykoterapi är överlappande varandra då psykoterapeutiska tekniker liknar de metoder 
som redan används i det dagliga arbetet.  
 
 

Det är svårt att säga specifikt en behandlingsmetod. Jag tycker ju precis som man 
gör i studier att de här substanserna, oavsett om det är ayahuasca, psilocybin, 
ibogain, LSD eller MDMA så tycker jag ju att de här bör kombineras med någon 
form av psykologisk behandling. Om man vill kalla det psykoterapi eller 
psykologstöd låter jag vara osagt. 
– Intervjuperson 3 
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Att kombinera med andra integrerade verktyg så som psykoterapi kan vara väldigt 
förmånligt. Ayahuasca är den bästa djupgående medicinen för helande av trauma. 
Jag tror också att det kan vara verksamt att ha en läkare och terapeuter som jobbar 
tillsammans med shamaner.  
– Intervjuperson 4 

 
Det är en delad uppfattning bland intervjupersonerna att en kombination av vanligt 
vårdsystem tillsammans med spirituell kunskap är eftersträvansvärt för att uppnå ett större 
helande och effektivitet. Perus vårdsystem beskrivs som ett praktexemplar ur denna 
synpunkt. En av deltagarna fascinerades över detta och önskar det kunde fungera liknande 
system i västvärlden.  
 

Jag tycker att så som det fungerar i Peru är vackert. I Peru finns sjukhus med 
doktorer, sen finns djungeln och curanderos. Sjukhusen hänvisar faktiskt vidare 
patienten till curanderos, om de inte kan bota något där. I djungeln kan en del bli 
botade, en del blir såklart inte det. Allt kan bli botat. Ibland är tiden ute. Ibland är 
den inte det och då finns det en väg. Men om man är restriktiv mot en sida så kan 
man förlora personer på grund av det. Ser curanderos ett brutet ben ger de inte 
plantmedicin, utan säger åt dig att gå till sjukhuset för att fixa ditt ben. De skickar 
dig till sjukhus om det händer något, sedan kan du komma tillbaka och vi kan fixa 
det de förstörde med sjukhusets mediciner. Så fungerar det. Det är ett vackert 
system.  
– Intervjuperson 1 

 
 
8  Teoretisk analys 
För att skapa ett samband mellan empiri och teori har vi valt att presentera redogörelsen 
av intervjupersonerna i de teman som vi tagit fram under resultatdelen och koppla dessa 
till KASAM. Antonovsky har frambringat ett psykometriskt instrument i syfte att mäta 
en individs KASAM. Genom ett livsfrågeformulär är det möjligt att mäta en individs 
känsla av de olika komponenterna och applicera det till personens grad av hälsa 
(Antonovsky, 2005). I detta arbete kommer vi inte använda KASAM i syfte att mäta 
deltagarnas hälsa, utan vi kommer endast att tillämpa KASAM som ett begrepp, vilket vi 
använde oss av när vi tolkade resultatet av de kvalitativa intervjuerna. Utifrån de tre 
komponenterna i KASAM, hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet har vi tolkat 
och analyserat deltagarnas egna erfarenheter och tankar kring ayahuasca. 

8.1  Begriplighet 
Att frambringa begriplighet hos en individ syftar till att dennes upplevelse av förmåga 
och förståelse att kunna gripa, möta och hantera händelser som denne utsätts för 
(Antonovsky 2005). Genom detta tolkar vi begriplighet kan främjas och skapas utifrån 
det som utövarna och assistenterna av ritualerna har skildrat genom deras egna 
upplevelser. Vi kopplar bland annat känslan av begriplighet till intervjupersonernas egna 
erfarenheter och bruk av drycken. Den egna erfarenheten av ritualen gör att utövarna kan 
hjälpa andra att ta sig igenom resan, där de kan stötta individerna under resans gång. 
Intervjupersonerna beskriver att motivationen till att individer söka sig till retreatsen kan 
grunda sig i att dessa personer är i behov av att hantera traumatiska och påfrestande 
händelser i livet. Genom ritualen kan individer möta sina stressfaktorer och på så sätt 
bearbeta de känslor som detta har givit dem. På så sätt kan ayahuasca ha gett dessa 
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personer verktyg och en slags resistent för att ha möjligheten att hantera framtida, 
stressfulla situationer som kan förekomma under livets gång.  
 
Deltagarna beskriver även ayahuasca retreats som en väldigt kraftfull metod, som på egen 
hand kan hjälpa individer att bearbeta trauma. Intervjupersonerna beskriver dock att 
psykoterapi eller annan samtalsform är väldigt verksamt tillsammans med drycken. Det 
anses även som fördelaktigt om utövarna eller assistenterna har kunskap kring psykologi, 
psykoterapi eller annan terapiform, för att på bäst sätt kunna stötta deltagarna. Det 
genomförs även screening av deltagarna innan de kan delta vid en ceremoni, där det 
efterfrågas om deras hälsotillstånd och eventuella sjukdomsbild för att kunna fastställa att 
drycken inte på något sätt kommer att vara skadligt för individerna. Inslag av psykoterapi 
kan skapa en större känsla av begriplighet i denna kontexten. Genom sessioner och samtal 
om upplevelserna av ritualen kan individen få hjälpmedel och redskap att vara i stånd 
med att bearbeta händelsen och sina känslor, då en resa med ayahuasca inte alltid upplevs 
som behaglig. Under en resa kan deltagarna återuppleva traumatiska händelser i livet 
vilket kan vara väldigt påfrestande för individen. Efter ett retreat kan dessa personer vara 
i behov av hjälp för att bearbeta detta där samtal och psykoterapi kan spela en stor roll i, 
vilket hjälper individerna med en hjälpande hand från utövarna forma redskap för att 
kunna hantera och förutsäga framtida förväntade händelser i livet och på så sätt stärka sin 
känsla av begriplighet. 
 

8.2  Hanterbarhet 
Hanterbarhet syftar till en individs upplevelse att ha förmåga och resurser att hantera och 
möta stressfulla händelser i livet (Antonovsky 2005). Utifrån intervjupersonernas 
redogörelser vid intervjuerna så kopplar vi hanterbarhet till beskrivningen av att de 
individer som söker sig till ayahuasca retreats har en viss obalans i livet som de önskas 
kunna övervinna. Deltagarna beskriver att det finns ett flertal anledningar till varför 
personer söker sig till retreatsen. Några av dessa är att individernas sökande efter helande, 
vägledning, mening i livet eller lider av psykisk ohälsa. Framförallt är dessa personer i 
behov av en förändring. Majoriteten av deltagarna pekar även på att de själva och 
människor runt om i världen har förlorat förtroendet för den traditionella vården, vilket 
kan vara anledningen till att individer söker sig till en alternativ metod som de har 
förväntningar att få hjälp utav. Vi tolkar det som att dessa personer inte anser sig äga 
resurser för att hantera motgångar i livet, vilket de heller inte ansett att de har fått hjälp 
utav med hjälp av den traditionella vården. Enligt deltagarna ger ritualen individen 
verktyg för att få insikt i livet och på så sätt ha möjligheten att ändra ett negativt mönster. 
På det sättet kan individerna hjälpa sig själva och komma ut ur dålig vanor och stärka 
deras känsla av hanterbarhet. 
 
Efter ett avslutat retreat, som vanligtvis varar under ett antal dagar, så beskriver 
intervjupersonerna att de erbjuder samtal och integrationsarbete till deltagarna. 
integrationsarbetet kan ske i form av samtal, mail eller videofilmer där deltagarna kan ta 
del av olika uppmaningar och förslag för integration. Anledningen till detta är för att 
deltagarna på bästa sätt ska kunna samordna de händelser och känslor som de upplevde 
under och efter retreatet för att sedan kunna applicera detta till det verkliga livet och 
vardagen som de kommer att återvända till. Integrationen är att aktivt val av deltagarna 
att ta del av. Vi kopplar detta till att det kan öka en persons känsla av hanterbarhet efter 
ceremonin, då denne får hjälpmedel med att själv kunna skapa resurser för att kunna 
hantera motgångar som individen kan utsättas för senare i livet. Enligt intervjupersonerna 
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är det dock många som avstår från integrerande workshops eller vidare kontakt efter 
retreatet. Detta kan vara ett tecken på självständighet och en form av stolthet, att de 
hanterar att integrera upplevelserna på egen hand.  

8.3  Meningsfullhet 
Meningsfullhet anses som den viktigaste komponenten i KASAM som har störst 
betydelse för hälsan och anses enligt Antonovsky (2005) som en motivationskomponent. 
Känslan av meningsfullhet stärks för en individ när denne känner sig delaktig i vardagen 
och upplever mening i livet. Genom intervjuerna har vi fått fram att deltagarna anser att 
ayahuasca har bringat dem en starkare känsla av meningsfullhet och motivation till livet. 
Deltagarna kan se en markant positiv förändring i deras liv jämförelsevis med innan de 
började inta drycken kontinuerligt. Intervjupersonernas beskrivning av varför individer 
söker sig till retreatsen grundar sig i att de saknade ett syfte, motivation och vägledning i 
livet, vilket även grundar sig i deras egna motivation. Individerna ville hitta tillbaka till 
sig själv och sitt inre väsen. Deltagarna beskriver att ayahuasca har förändrat hela deras 
liv till det bättre och alstrat mer mening för dem själva och andra personer som söker sig 
till retreatsen, vilket har lett till att de upplever en större känsla av meningsfullhet i livet. 
Ayahuasca ritualerna har försett individerna med motivation och insikt till livet vilket har 
medfört att de har valt andra vägval än de som tidigare har orsakat obalans och ohälsa. 
Dessa nya vägval har på så sätt skapat mer meningsfullhet hos individerna. Många av 
studiens deltagare menar att arbetet vid dessa retreats har gett deras liv meningsfullhet, 
eftersom det som utövare innebär att ha andras helande i fokus. Att hjälpa andra 
människor hitta sin mening, bearbeta traumatiska händelser och hitta balans har skänkt 
dem själva en stor meningsfullhet. Två av studiens deltagare har blivit kallade av 
spirituella guider för att utföra detta arbete, vilket har gett dem en stor uppgift i livet. Att 
hjälpa andra människor genom ayahuasca beskrivs som det mest meningsfulla arbetet de 
har gjort. 
 
Hela ritualens process ger känslan av att vara med i något stort, då den bygger på 
årtusenden av olika kulturella och religiösa traditioner vilket vi tolkar till att det skapar 
en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Enligt intervjupersonernas beskrivningar 
består vanligtvis ett retreat av 20-30 personer. Det blir ett sammanhang där alla går 
igenom dessa upplevelser tillsammans med gemensamma mål. Att under ceremonierna 
sjunga, dansa och spela musik tillsammans. Gemenskap och tillhörighet hittas även vid 
sharing, där deltagarna berättar om sina avsikter, erfarenheter och upplevelser. Vilket gör 
att man kan relatera till varandra och knyta band. Denna gemenskap kan vara viktig för 
en människas meningsfullhet, att knyta an med likasinnade och hitta sig själv med andra. 
Under resan av ayahuasca beskrivs upplevelser av alla möjliga karaktärer. Förutom möten 
med spirituella möten med andar och gudar kan upplever deltagarna att de är ner länkade 
till sig själva, medvetna om sin plats i världen och universum, vilket kan skapa en större 
känsla av meningsfullhet genom att tillhöra något “högre”. 
 

8.4  Sammanfattning 
De tre centrala komponenterna begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet i KASAM 
kan ses tydligt i de sätt som intervjupersonerna skildrar sina tankar och erfarenheter av 
ayahuasca. Deltagarna beskrev att samtliga personer som söker sig till ayahuasca retreats 
upplevs lida av någon slags ohälsa som har lett till obalans hos individen, vilket vi grundar 
och kopplar till att de har en obalans mellan de tre centrala komponenterna i KASAM. 
Obalans mellan komponenterna har lett till ohälsa för individerna. Utifrån deltagarnas 
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redogörelse sägs ayahuasca ritualerna kunna stabilisera obalansen för personerna som 
väljer att delta i ritualen. Drycken anses hjälpa och ge redskap till individerna för att 
kunna bearbeta stressfyllda händelser och hantera grunden till deras ohälsa, vilket 
resulterar i att dessa individer känner mer motivation och mening till livet. Att kombinera 
drycken med någon slags samtalsterapi, framförallt psykoterapi, anser intervjupersonerna 
vara väldigt verksamt. De anser att deltagarna i ritualen kan behöva ett till hjälpmedel, 
utöver drycken, för att kunna bearbeta upplevelsen de varit med om under ett retreat.  
 
Detta kan vi förstå med hjälp av begriplighetskomponenten i KASAM. Somliga personer 
som söker sig till retreasen har tappat förtroendet för den traditionella vården. 
Begriplighet skapas då ayahuasca ritualerna ger individerna verktyg för att kunna 
bearbeta och hantera trauman och på så sätt inleda ett förändringsarbete. Deltagarna får 
även möjlighet tala om sina känslor och upplevelse av drycken. Integrationsarbetet 
beskriver deltagarna som ett redskap, vilket erbjuds till deltagarna efter ett retreat för att 
ha möjlighet att integrera upplevelsen av ayahuasca till det vardagliga livet som 
deltagarna kommer att återvända till. Integrationsarbetets och förändringsarbetets värde 
kan vi förstå med hjälp av KASAMs komponent hanterbarhet. Den sista komponenten, 
meningsfullhet, kan vi förstå med hjälp av att det skapas en känsla av meningsfullhet hos 
individerna. Intervjupersonerna som har sökt sig till retreatsen på grund av ohälsa eller 
obalans i livet för att får en insikt, vägledning eller hjälp att bearbeta trauman, vilket 
beskrivs av intervjupersonerna som att det har lett till meningsfullhet och motivation i 
livet. Det har även skapats en känsla av meningsfullhet i genom att utövarna får 
möjligheten hjälpa andra individer. Vid en ayahuasca ceremoni ingår deltagarens i en 
gemenskap med ett “högre” syfte, vilket kan även bringa en känsla av meningsfullhet till 
individer.  
 
 
 
9  Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera för- och nackdelar med den valda metoden för att 
genomföra studien. Här kommer även det empiriska resultatet att diskuteras och jämföras 
med tidigare forskning. Slutligen kommer vi att redogöra för våra slutsatser och betona 
de pedagogiska implikationerna i studien och framföra tankar om framtida forskning. 
 

9.1  Metoddiskussion 
Denna studie har strävat efter att uppfylla kvalitetskriterierna tillförlitlighet och äkthet, 
vilket vi anser är fullbordat. En tydlig och fullständig beskrivning av 
forskningsprocessens alla skeden finns lättillgänglig och presenterad i studien. Därav har 
pålitligheten uppfyllts. Överförbarheten ses inte som bekymmersam, då resultatet utifrån 
deltagarna inte hade givit en större skillnad eftersom det helande syftet med ayahuasca 
anses som detsamma. Dock hade beskrivningen av ritualerna och träningen skilt sig då 
det finns olika traditioner och restriktioner som verksamheter följer, vilket kan medföra i 
ett annat resultat. En annan metodologisk utgångspunkt och datainsamlingsmetod hade 
resulterat i andra slutsatser. Trovärdigheten har blivit uppfylld då vi vid intervjuerna 
ställde följdfrågor och gjorde små sammanfattningar av vad deltagarna sa, på det sättet 
kunde deltagarna rätta oss om vår förståelse var felaktig. I resultatdelen finns en rad citat 
för att får fram deltagarnas egna berättelse för att på så sätt inte på något sätt lägga till 
våra egna värderingar. Arbetet kommer även opponeras vilket innebär att klasskamrater 
granskar undersökningen som sedan styrker och konfirmerar arbetet. Vid intervjuerna 
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erbjöd vi deltagarna att ta del av studien efter publicering vilket samtliga deltagare var 
intresserade av.  
 
Datainsamlingen fungerade väl med telefonintervjuer. Vi anser att detta inte har 
förhindrat oss eller påverkat vårt resultat negativt. Då vi kommunicerade med 
videosamtal gick vi inte miste om intervjupersonernas uttryck och reaktioner. För att 
möjliggöra fysiska intervjuer hade intervjupersonerna direkt avgränsats geografiskt och 
behövt infinna sig runt Småland i Sverige. Detta hade med stor sannolikhet begränsat vårt 
resultat och gjort genomförandet av studien omöjlig, eftersom detta fenomen inte är lika 
aktivt inom Sveriges gränser på grund av lagstiftningar. Likaså hade materialet påverkats 
om inklusionskriterierna begränsats till enbart intervjupersoner från Sydamerika. Vi anser 
att vår geografiska bredd är till vår fördel och har resulterat till ett mycket innehållsrikt 
material. 
 
Antalet intervjupersoner är relaterad till när vi fann att forskningsfrågan ansågs vara 
besvarad, även en så kallad teoretisk mättnad. För få intervjupersoner kan leda till svår 
generaliserbarhet och jämförelser till andra grupper. Ett för stort antal deltagare kan 
däremot innebära att viktiga förberedelser och analysering försvagas. Antalet deltagare 
varierar beroende på den tid och resurser som anges för studien (Kvale & Brinkmann, 
2014). De anvisningar vi fått inför denna studie innebär en urvalsstorlek på 5-6 
intervjupersoner. Vår studie innefattar totalt 4 intervjupersoner, vilket beror på flera 
orsaker. Den femte deltagaren var svårtillgänglig på grund av bristande uppkoppling till 
internet, vilket resulterade i att en intervju aldrig genomfördes med denne. Då 
intervjupersonernas svar i stora drag inte skiljde sig mycket åt från varandra så tror vi inte 
att den femte deltagaren hade försett oss med andra svar än de tidigare. Tillsammans med 
vår handledare kom vi fram till att vi uppnått en tillräcklig teoretisk mättnad. Hade vi 
däremot intervjuat en större grupp under en längre tidsperiod hade det nog varit en större 
variation mellan svaren. På grund av det innehållsrika material som samlats in och i 
förhållande till tidsramen för studien så togs beslutet om att 4 intervjupersoner var 
tillräckligt för denna studie. Detta kan givetvis påverka studiens generaliserbarhet. 
 
Vårt val av forskningsansats anser vi vara relevant till studiens syfte och frågeställningar. 
En kvantitativ studie hade troligen inneburit helt andra resultat och tyvärr saknat djupet 
av intervjupersonernas upplevelser. Vi hade dessutom gått miste om intervjupersonernas 
egna sidospår och teman som de fann som relevanta. Under studiens gång har 
formuleringarna av frågeställningarna reviderats. Det är först efter ett färdigt resultat som 
vi har fastställt dem. Detta beror på att vi har velat “tratta ner” det insamlade materialet, 
därför har vi först bearbetat och analyserat datan för att få en uppfattning av innehållet. 
Vid utskicket av missivet har detta i flera fall skapat frågor och förvirring från 
intervjupersonerna, eftersom det inte framkommit tydligt vad studien handlar om och vår 
vinkling av fenomenet ayahuasca retreats. Detta kan ha påverkat deltagarna till att 
medverka i studien. Vilket innebär att bearbetningen av frågeställningarna hade kunnat 
ske tidigare. På grund av ett stort omfång av innehållsrikt material så har vi även behövt 
korta ner och redigera många citat för att koncentrera innehållet. Likaså har andra delar 
av intervjuerna sorterats bort, exempelvis ritualernas process. Detta val har genomförts 
för att hålla kärnan av studien koncentrerad och relevanta till studiens syfte, 
frågeställningar och teoretiska utgångspunkt. Det sorterade material hade möjligtvis 
kunnat ge en större och övergripande bild över vissa delar men vi beslutade att det hade 
blivit ett för brett resultat. 
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9.2  Resultatdiskussion 
Majoriteten av intervjupersonerna menar att set och setting har en stor roll för den 
psykedeliska upplevelsen. Deltagarnas förväntningar och tro på förändring är 
betydelsefull för behandlingsutfallet av ett ayahuasca retreat. Flera av intervjupersonerna 
menar att placebo också är en effekt och det bör inte heller bortses från i arbetet med 
ayahuasca retreats. En av deltagarna berättade om ett teoretiskt samband mellan 
psykedeliska preparat och placeboeffekten, där placeboeffekten blir förstärkt av 
substansen. Substansen förstärker våra känslor som gör att man upplever en 
hypersensitivitet. Deltagaren tror att mycket av den positiva effekt som människor 
upplever av ayahuasca är placeboeffekt. 
 
Samma intervjuperson menar att det kommer ta längre tid för ayahuasca att etablera sig 
inom det vanliga vårdsystemet jämfört med andra preparat med liknande effekter, så som 
psilocybin. Eftersom psilocybin kan intas i pillerform och utföras utan större kontextuella 
krav. Utifrån ett av Mithoefer och Feduccias (2018) resonemang har set och setting en 
avgörande roll vid MDMA assisterad psykoterapi, där patienterna ligger nerbäddade med 
musik och ögonbindel. Frågan är om distribueringen av ayahuasca brygden är möjlig i 
liknande kliniska och kontrollerade miljöer, utan att låta miljön påverka 
behandlingsresultaten. Förutsatt att läkemedelsindustrin och vårdsystemet är intresserade 
och mottagliga för användandet av psykedeliska substanser i behandlingssyfte. Det är 
dock tänkbart att meningsfullheten av den ceremoniella kontexten och känslan av 
sammanhang hade gått förlorad, om drycken rent hypotetiskt skulle omvandlas till 
tablettform och det intas som vilken annan medicin som helst. Vilket högst sannolikt hade 
påverkat utfallet eftersom intervjupersonerna menar att set och setting har stor betydelse 
vid intag av psykedeliska substanser. Sedan kan det ifrågasättas huruvida det tillhör 
vårdens ansvarsområde att anpassa behandlingsmiljön i sådana avseenden eller inte. 
Däremot kan en sådan utforskning av distributionen vara värt resultatet. Om ett sådant 
tillvägagångssätt med psykedeliska substanser hade visat på positiva behandlingsutfall 
och fungerat rent praktiskt i vårdsystemet, hade det i optimistiska fall eventuellt kunnat 
minska förskrivningen av andra skadliga läkemedel, exempelvis bensodiazepiner och 
opiater. 
 
Deltagarna menar även på att ayahuasca ritualen har helande egenskaper, i form av att 
hela personer från psykisk ohälsa och obalans i livet genom att leda personerna i rätt väg. 
På detta sätt kan en individ få redskap och verktyg att inleda förändringsarbete och 
personlig utveckling. Detta pekar även Santos, Bouso och Hallak (2017), Kavenská och 
Simonovás (2015) och Kjellgren, Eriksson och Norlander (2009) på. Dock är det oklart 
om det är egenskaperna i ayahuasca brygden som uppfyller detta eller om det är 
deltagarnas egna förväntningar av ritualen, så kallad placeboeffekt. I vilket fall skildrar 
intervjupersonerna att det är en metod som skapar meningsfullhet för dem, vilket vi 
kopplar till en större känsla av sammanhang i livet.  
 
Tidigare forskning pekar på att ett bruk av ayahuasca drycken inte har visat sig vara 
skadligt för hjärnans funktioner, dock har det skett färdning i hjärnbarken vid ett 
långvarigt bruk av ayahuasca (Bouso et al, 2015). Intervjupersonerna anser inte att 
ayahuasca är skadligt för människan på något sätt. Majoriteten av deltagarna har druckit 
ayahuasca bygden vid flertalet gånger under ett antal år. Dock vet vi inte hur ett livslångt 
bruk av drycken påverkar hjärnan och dess funktioner på en längre sikt. Samtliga 
intervjupersoner var överens om att ayahuasca inte är fysiskt beroendeframkallande, 
eftersom substansen inte är verksam på dopaminreceptorerna, utan verkar istället på 
serotoninsystemet. Detta stämmer även överens med den tidigare forskning vi har hittat 
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kring psykedeliska substanser (Mahapatra & Gupta, 2017; Patra, 2016). Däremot saknas 
forskning som diskuterar kring ett psykologiskt beroendeframkallande. Det finns alltså 
en risk att personer som deltar frekvent vid ayahuasca retreat kan utveckla en form av 
psykologiskt beroende av drogens effekt och det medförande ruset. Ett psykologiskt 
beroende som även kan grunda sig i att ständigt söka sig efter andra medvetandetillstånd 
snarare än att leva i nuet. En av deltagarna nämnde detta fenomen på så vis att man kan 
vara beroende av saker runt om ayahuasca retreats men inte substansen i sig självt.  
 
Kulturella och religiösa traditioner kan i många fall begränsa samhällets droganvändning. 
Jämförelsevis med de traditionerna som finns för alkohol i Sverige, där användandet inte 
är acceptabelt inom vissa kontexter och tillfällen. Exempelvis är ett glas vin socialt 
accepterat på fredagskvällen i hemmiljön men inte måndagsmorgon på arbetsplatsen. 
Likaså finns det sociala kontexter som styr användandet av ayahuasca. Ayahuasca 
drycken är inte något som brukas enskilt utanför ceremonierna på samma sätt som man 
brukar alkohol. Vilket kan bero på att upplevelserna av drycken kan vara riktigt 
obehagliga samt de fysiska biverkningar som tillkommer. Det svenska användandet av 
alkohol styrs av lagar och en statlig reglering, vilket bestämmer vem som får bruka utefter 
åldersgränser. Traditionerna för ayahuasca retreats ser i jämförelsevis annorlunda ut där 
sådan regleringar inte existerar. Intervjupersonerna var enade om att det är vissa personer 
som inte bör inta drycken. Tidigare studier har visat att långvariga psykotiska fall har 
förekommit vid användning av ayahuasca (Santos, Bouso, Hallak, 2017). Enligt 
intervjupersonerna och med stöd från tidigare forskning, så gäller detta främst för 
personer med personlig eller familjehistorisk sårbarhet för olika psykiska störningar så 
som; schizofreni, bipolär sjukdom och emotionellt instabil personlighetssyndrom. 
Vanligtvis avrådes personer med denna sårbarhet till deltagande i ceremonierna. Dock 
menar några av intervjupersonerna att riskerna som finns kan vara varierande från fall till 
fall beroende på aktuellt mående och livsstil. En av intervjupersonerna var övertygad om 
att ayahuasca hade varit gynnsamt för dessa personer om tillräckligt mycket stöd och 
resurser kan förses i mindre ceremonicirklar.  
 
De Rios (2005) beskriver att det finns “sanna” och “falska” shamaner som är utövare vid 
ayahuasca retreats. Studien pekade på att det är betydande att en utövare har 
grundläggande kompetens för ritualen och drycken men även finner en tro i sitt utövande. 
Intervjupersonerna är enade om att så är fallet, för att agera som utövare vid ayahuasca 
retreats så behöver en individ ha kompetens och kunskap kring plantmedicinens effekter 
och traditionen i sig. Intervjupersonerna beskriver att det finns personer som utnyttjar den 
ökade efterfrågan av ayahuasca retreats på olika sätt, vilket kan vara farligt för deltagare 
i ritualen. Dock refererar sig inte alla deltagarna nödvändigtvis som shamaner, utan anser 
sig vara ledare, assistenter eller andra benämningar av utövare för ritualen. Somliga av 
deltagarna anser att personliga erfarenheter räcker för att leda ayahuasca retreats, andra 
anser att en individ måste genomgå flera veckor av utbildning inom plantmedicin. God 
kunskap kring plantmedicin och ritualer i sig skapar säkerhet för deltagarna så väl som 
för utövarna själva. Deltagarna menar även på att personer som söker sig till ayahuasca 
retreats bör ha ett kritiskt förhållningssätt till de verksamheterna som de önskas besöka, 
detta på grund av att försäkra sig om att det är en genuin verksamhet och säkerhetsställa 
sin egen säkerhet. Enligt Kavenská & Simonovás (2015) studie anses även detta som 
väsentligt. En genuin utövare med ett säkerhetstänket anses ge förtroende och trygghet 
till deltagarna. 
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9.3  Teoretisk diskussion 
För att få ett större tolkningsföreträde till vårt resultat, men även för att få en större 
förståelse över intervjupersonernas tankar och upplevelser valde vi att använda oss av 
hermeneutiken som metodologisk utgångspunkt. Den ursprungliga teoretiska 
utgångspunkten var från början fenomenologiskt inriktade, dock anser vi att denna teori 
hade begränsat oss då tolkningen utgår från specifika begrepp. Vi valde istället att 
använda oss utav KASAM. Den hermeneutiska utgångspunkten i kombination med 
KASAM som grund för den teoretiska analysen gav oss en större frihet och utrymme till 
att tolka och förstå datamaterialet, därav bytet. Trots att KASAM inte anses vara en 
vetenskaplig teori ansåg vi den ändå som passande vid tolkning och analys av 
intervjufrågorna. KASAM syftar till att få förståelse om en individs känsla av 
sammanhang, vilket vi anser som passande till syftet med studien. Det som även 
fastställde valet av att använda KASAM vid analysen av resultatet skedde efter 
intervjuerna var genomförda, då deltagarna i studien talade om begrepp som finner sig 
inom KASAM. Exempel på detta var att intervjupersonerna berörde begrepp som 
“ohälsa”, “obalans”, “hanterbarhet” och “meningsfullhet”.  
 
Vi anser att kombinationen av hermeneutiken och KASAM i arbetet har fungerat bra då 
båda delarna har en helhetssyn på människan. Kombinationen av dessa har givit oss en 
god möjlighet att tolka och förstå deltagarnas egna upplevelser och tankar om ayahuasca. 
Hermeneutiken syftar att ge förståelse för hela människan, dennes tankar och handlingar 
genom att tolka hur individen ser på sin livsvärld, vilka föreställningar denne har och vad 
som anses som meningsfullt i livet. KASAM syftar till att få förståelse om en persons 
känsla av sammanhang, vilket grundar sig i känslan av de tre komponenterna begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Även hur individen förhåller sig till situationen som 
denne befinner sig i. Både hermeneutiken och KASAM grundar sig i att tolka och finna 
en individs subjektiva upplevelser över sin situation och på så sätt få mer förståelse över 
en människa, därför anser vi att kombinationen var optimal till denna studie.  
 
Ur ett socialpedagogiskt perspektiv och utifrån komponenterna i KASAM så kan ett 
retreat leda till att deltagare med behov av en förändring i livet och eventuell ohälsa som 
resulterat till omotivation i livet istället upplever mening i vardagen, att de har återfunnit 
redskapen för att hantera och begripa sin vardag och tillvaro. Detta kan på sikt leda till att 
personen, som av olika anledningar avviker från samhällets normer, kan inkluderas till 
samhället igen. Denna aspekt är även central i den socialpedagogiska praktiken, då det 
sociala arbetet syftar till att hjälpa personer som är i behov av en förändring genom att 
hjälpa dessa med olika redskap och verktyg att ta sig igenom sin förändringsprocess. 
Socialpedagogen arbete syftar till att hjälpa individen att själv finna redskap till 
självhjälp. En socialpedagogs arbete kan här grunda sig i att hjälpa personen i sin vardag, 
efter att denne har besökt ett retreat, för att denne ska kunna stärka sin känsla av 
sammanhang.  
 
 
10  Slutsatser och implikationer 
Under de empiriska undersökningarna har 3 frågeställningar varit till grunden för vår 
studie. Frågeställningarna är följande: (1) Vilken betydelse har ayahuasca för personer 
som utövar ritualen?, (2) Vad anser intervjupersonerna att den generella motivationen 
bakom sökandet efter ayahuasca är för andra människor?, samt (3) På vilket sätt upplever 
intervjupersonerna att arbetet med ayahuasca skulle kunna tillämpas som en 
behandlingsmetod? 
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Slutsatser som vi kan dra av arbetet är att samtliga deltagare ansåg att ayahuasca 
retreatsen har bringat dem mer mening i livet, dels genom att själva ha upplevt ceremonins 
helande egenskaper och dels genom att agera som utövare till ritualen, i syfte att hjälpa 
andra med ett förändringsarbete. Deltagarna beskriver att drycken har givit dem 
meningsfullhet och vägledning i livet, genom att få insikter i livet och bearbeta trauman. 
En del beskriver det även som att ha hittat tillbaka till sig själva då de har ansett sig som 
vilsna. Meningsfullheten i ritualen grundar sig även i att tillhöra något “högre” och förstå 
sig själv och världen. Ayahuasca ritualerna beskrivs ha gett individerna ett annat synsätt 
på världen än de tidigare haft. Meningsfullheten skapas även genom gemenskapen till 
andra personer under ett retreat som genomgår samma resa tillsammans, där de kan 
relatera till varandra och dela med sig av kunskap och erfarenheter och på så sätt även 
stötta varandra innan och efter en ritual. Varför personer har sökt sig till ayahuasca är på 
grund av den bristande tilliten till den traditionell vården, vilket har lett till att de har letat 
sig utanför vårdens gränser. Detta har i sin tur lett till att intervjupersonerna sett en 
markant ökning i efterfrågan på ayahuasca retreats världen över. Den ökade efterfrågan 
har resulterat i att individer andra individer utnyttjar situationen i syfte att tjäna pengar, 
vilket kan vara skadligt för turisterna som söker sig till en verksamhet.  
 
Intervjupersonerna refererar till ayahuasca ritualer som en behandlingsmetod, i syfte att 
hela personer som upplever sig lida av ohälsa och psykiska problem eller är i behov av 
vägledning och en förändring i livet. För att ritualerna ska vara verksamt för personen 
som söker sig till de olika verksamheterna anser intervjupersonerna att det är viktigt att 
utövarna har utbildning, kompetens och erfarenhet kring ayahuasca, över ritualen i sig 
men även över plantmedicinens effekter. Deltagarna är enade om att ayahuasca retreats 
är en effektiv metod i sig för att hjälpa människor att hantera känslor och trauman, men 
att det även är väldigt verksamt att kombinera med någon slags samtalsmetod, så som 
psykoterapi. Deltagarna anser det även som värdefullt om utövarna har kunskap kring 
psykologi för att applicera detta till ritualens, för att deltagarna ska kunna sätta ord på 
sina känslor och upplevelser och på bästa sätt kunna integrera upplevelsen till 
vardagslivet. Integrationsarbete anses även som betydande, genom att deltagarna ska ha 
de främsta förutsättningarna till kunna integrera upplevelserna av ritualerna till det 
vardagliga livet. Samtliga verksamheter erbjuder integrationsarbete på olika sätt för att 
underlätta hemgången för deltagarna.  De anser det även som betydande att utövarna har 
ett pedagogiskt förhållningssätt då deltagarna kan gå igenom svåra upplevelser under 
influensen av drycken, då dessa behöver kunna bemöta detta och vara ett stöd i 
helingsprocessen.  
 

10.1  Socialpedagogiska implikationer 
Vi anser att arbetet har en socialpedagogisk grund då vi har haft ett nyskapande tänk och 
öppnat upp ögonen för ett ämne som idag kan anses som väldigt kontroversiellt på grund 
av lagstiftningar. Genom arbetets gång har vi även fokuserat på meningsfullhet, vilket är 
ett centralt begrepp inom socialpedagogiken. Personerna som söker sig till ayahuasca 
retreats är ofta i behov av en förändring i sitt liv då de kan ha ansett att traditionella 
metoder inte har hjälpt dem. Enligt deltagarnas sägande har retreatsen givit personer 
motivation att inleda och genomföra ett förändringsarbete.  
 
Den socialpedagogiska kopplingen som vi kan urskilja är att flertalet av deltagarna anser 
att utövarna i ritualerna behöver arbeta pedagogiskt, då dessa bör ha ett pedagogiskt 



  
 

42 

förhållningssätt i arbetet med att hjälpa andra personer under influensen av ayahuasca. 
Detta på grund av att upplevelsen av drycken inte alltid är trevlig att genomgå. En slutsats 
vi kan dra av arbetet är att socialpedagoger kan spela en stor roll i aspekten kring stöd, 
integration och eftervård i arbetet med psykedeliska substanser. Detta liknar även vår 
slutsats till vår tidigare litteraturstudie. Där visade Bossis et al. (2017) att deltagarna i 
studien hade traumatiska återupplevelser under doseringen av psilocybin. Känslorna av 
de traumatiska minnena som uppkom var många gånger  överväldigande och var 
okontrollerbara. Detta kan jämställas med våra intervjupersoners berättelser om de många 
gånger obehagliga upplevelserna under en ayahuasca session. Samtliga intervjupersoner 
arbetar på olika sätt med eftervård och i flera fall sker inte någon eftervård alls. 
Majoriteten av intervjupersonerna anser att integration är en viktig del av 
förändringsprocessen för att återkoppla sina upplevelser av ritualen till vardagslivet, 
sedan kan vissa behöva det mer och andra mindre.  
Vi anser att en socialpedagogs arbete är relevant för hela ritualens process. Innan, under 
och efter en ceremoni kan en socialpedagog arbeta med sitt pedagogiska förhållningssätt 
och sina kunskaper för att stötta individen i sitt val av förändringsarbete och på så sätt 
bibehålla motivationen för individen. En socialpedagog kan här bidra med sin 
professionella kunskap kring relationsskapande, kommunikation, motiverande samtal och 
stöd i klientens förändringsprocess och bearbetning av dessa upplevelser. 
 
Konsekvenser som alternativ vård kan ge är att personer försvinner från vårdsystemet, 
vilket leder till att det inte finns uppgifter eller dokumentationer kring dessa personer. 
Brist på tillit till den traditionella vården kan leda till att fler personer söker sig till andra, 
icke prövade metoder. Behandlingar som inte stödjer sig i forskning kan ge obehagliga 
biverkningar eller resultera i allvarliga och långvariga skador. Utan professionell vård 
och kompetens kan alternativa, likaså befintliga behandlingsmetoder skada mer än vad 
det hjälper.  
 
Slutsatserna vi kan dra av detta arbete kan kopplas till evidensbaserad praktik som är ett 
praktiskt förhållningssätt inom socialt och medicinskt arbete. För att arbetet med 
ayahuasca retreats ska grunda sig i evidensbaserad praktik och möjligen accepteras i det 
ordinära vårdsystemet så behöver metoden stödja sig i mer forskning kring dess effekter. 
Utövarna och annan personal som är kopplad till verksamheten behöver en utbildning 
kring de olika traditionerna, plantmedicin och kunskap om kombinationen av ritualen till 
befintliga samtalsmetoder. Erfarenhet av drycken och förståelsen för varför personer 
söker sig till en sådan verksamhet är även väsentligt. Intervjupersonerna menar att det är 
betydande att ha egen erfarenhet av drycken för att ha full förståelse för vad upplevelserna 
under drycken innebär. En deltagare menar särskilt på att det är viktigt att ha egna 
erfarenheter själv av psykisk ohälsa, trauma, svåra livssituationer för att kunna hjälpa och 
relatera till andra. Då man inte kan läsa sig till detta i böcker och förvänta sig att man är 
totalt upplyst. Deltagarens autonomi får betydelse via screening som sker innan och 
vid  anländning till verksamheten, där deltagarna får dela med sig av sina förväntningar 
av upplevelsen, deras egna erfarenheter och avsikten med att delta vid ett retreat. 
Autonomin för klienten stärks även här genom individens egna val av behandlingsmetod 
för dennes problembild. 
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10.2  Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning anser vi bör beröra en större grupp personer som söker sig till ayahuasca 
retreats, för att ta reda på varför de väljer att delta i ritualen och vad det sedan har gett 
dem. Deltagarna i vår studie har berört personer som är ledare vid ayahuasca retreats på 
olika sätt, vilket kan ha vinklat deras upplevelser och tankar kring ayahuasca retreats till 
en väldigt positiv synvinkel som hade kunnat ses på ett annat sätt om en studie endast 
hade berört deltagare i ritualen. 
Studier som berör personer från en opartisk person, som inte jobbar inom en specifik 
verksamhet eller är aktiva utövare i ayahuasca retreats, hade kanske kunnat ge en bredare 
bild över upplevelsen av retreatet. Vi anser det även som betydande att det sker mer 
forskning kring ayahuasca påstådda helande egenskaper till personer med olika 
problembilder, om det verkligen kan hjälpa personer i rätt riktning i livet. Inte bara under 
de närmaste månaderna efter ceremonin utan även hur det har påverkat deltagarna i det 
långa loppet. Vi anser det även som betydande att det sker mer forskning kring 
biverkningar av ayahuasca brygden och dess långsiktiga effekter på kroppen, då det är ett 
område som det inte finns mycket forskning kring idag. Som nämnt i resultatdiskussionen 
anser vi även att det behövs mer forskning kring psykedeliska substansers eventuella 
psykologiska beroende, då den forskning som infinner sig i denna studien endast pekar 
på att substanserna inte leder till ett fysiskt beroende.  
 
Framtida forskning bör även beröra dagens behandlingsmetoder, varför det finns så 
många individer världen över som inte litar på den traditionella vården och inte anser 
metoderna som verksamma. Forskningen bör grunda dig i hur den traditionella vården 
kan förbättras för att personer inte ska söka sig till metoder som inte grundar sig i 
vetenskapligt stöd och på så sätt inte sätta sitt liv eller hälsa på spel. Och även hur 
substanser som inte inkluderas i dagens medicin kan användas i samband med den 
traditionella vården.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjuguide 
Bakgrundsinformation 
 
Berätta lite om dig själv. Ålder, yrke, nationalitet.  

Vart och hur fann du information om verksamheten? 

Beskriv hur du blev utövare/delaktig i ritualen 

 

Utövare 

Vilken yrkestitel har ni för ert arbete? 

Vilken erfarenhet, utbildning och kompetens behövs för att utöva ritualen? Har du någon 
slags utbildning i ämnet? 

Vad fick dig att vilja göra det här? Vad var motivationen till det. 

Vad har krävts av dig för att kunna leda en sådan ritual? 

Vad innebär arbetet och hur ser du på ansvaret över arbetet? 

Skulle du kunna säga att ni arbetar pedagogiskt? På vilket sätt i så fall. 

 

Ayahuasca  

Berätta om din personliga erfarenhet av ayahuasca.  

Vilken betydelse har ayahuasca för dig? Har det förändrat ditt liv på något sätt?  

Varför tror du att andra människor söker sig hit?  

Finns det människor som inte borde bruka ayahuasca och vilka i så fall? 

Tror du att det går att kombinera ayahuasca och andra befintliga behandlingsmetoder?  

Vilken betydelse tror du set och setting har för ayahuasca? 

 

Ritual 

Hur går processen till?  

Finns det några säkerhetsåtgärder som en shaman måste ställa sig inför innan och under 
en ritual?  
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Det har påträffat bland annat död vid intag av ayahuasca. Hur ser dosering ut för 
deltagarna? Finns det något slags mått på en maxdos av vad en person ska få i sig? 

Hur ser du på stigmatisering kring ritualen då det som används i brygden anses som 
narkotikaklassade medel i stora delar av världen?  

 

Behandlingseffekter 

Vad kan ayahuasca ge andra personer?  

Vilka effekter kan man förvänta sig av att delta i en ritual? 

På vilket sätt anser du att ayahuasca kan ses som en behandling för personer med psykisk 
problematik?  

Traditionell vård innefattar dokumentation av olika slag, är detta något ni arbetar med 
också? Utvärdering, uppföljning osv. 

Vilken potential ser du ayahuasca har som ett eventuellt framtida 
behandlingskomplement? Eller som en ensam behandling? Utveckla gärna. 

Hur är er syn på den traditionella behandlingsmetoderna som finns idag?  

Vad har du för inställning till läkemedel och naturläkemedel? 

Hur ser du på om de positiva effekterna av ayahuasca endast kan vara en placeboeffekt? 

 

Kommersiell ayahuasca  

Hur ser du på den så kallade “drogturismen” som skett världen över?  

På vilket sätt har du sett en ökad av efterfrågan? 

Beskriv om eller hur hur ditt arbete har påverkats av den ökade efterfrågan av ayahuasca? 
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Bilaga 2 Missiv  

Hej!  

Vi är två studenter från Linnéuniversitetets program Pedagogik med inriktning ungdoms- 
och missbruksvård. Inför vår sista termin på programmet kommer vi att göra ett 
examensarbete inom socialpedagogik. I studien kommer vi att undersöka shamaners 
upplevelser av arbetet på ayahuasca retreats och varför de har sökt sig till en sådan 
verksamhet. Våra frågeställningar till arbetet är på vilket sätt intervjupersonen kom i 
kontakt med ayahuasca och vilken betydelse ritualerna har på denne. Vi undrar även 
vilken erfarenhet, utbildning och kompetens som krävs för att vara shaman i ayahuasca 
ritualer, samt vad detta kan ha för betydelse för andra människor. 
 
För att samla in data vill vi intervjua 5-6 personer som arbetar på dessa center och har en 
viss erfarenhet. Vi kommer att genomföra kvalitativa intervjuer som kommer att spelas 
in, antecknas, transkriberas och analyseras. Intervjuerna omfattas av x antal frågor vilket 
vi hoppas på kommer leda till en diskussion. Vi räknar med att intervjuerna kommer ta 
ca en timme att genomföra. Intervjuerna kommer att genomföras digitalt eller via telefon, 
beroende på vad som passar deltagarna bäst. Intervjufrågorna kommer att utgå ifrån våra 
frågeställningar som presenteras ovan.  
 
Vid datainsamlingen kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 
principer.  
Resultatet av intervjuerna kommer att presenteras i arbetet vilket deltagarna kommer 
kunna ta del av. I arbetet kommer vi ha tystnadsplikt och deltagande i studien kommer att 
vara anonyma. Du som intervjuperson kommer att avidentifieras utifrån namn, ålder, kön 
och stad. Personliga uppgifter kommer inte kunna gå att spåra tillbaka till dig  och 
kommer endast hanteras utav oss.  Datamaterialet samt personuppgifter kommer att 
nyttjas av enbart oss och sedan raderas när uppsatsen är klar. Det är helt frivilligt att delta 
i studien och deltagarna kan när som helst avbryta sitt deltagande. Det finns även 
möjlighet för deltagarna att avstå från att svara på vissa frågor utan att ange förklaring för 
detta. För att medverka behöver vi ingen officiell signatur utan det räcker med ett muntligt 
godkännande eller ett godkännande via mail. För att garantera denna uppsatsens kvalitet 
gällande innehåll och etiska aspekter, har handledare, examinator och kursansvarig 
adekvata utbildningar och god erfarenhet.    
 

 
Vänliga hälsningar Emilia Stålnacke och Hanna Zäther 
 
 

 

 
 


