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Ändamålet med föreliggande rapport har varit att undersöka åtta personliga skildringar för att 

ta reda på hur deras livsåskådning ser ut efter att ha brukat psykedeliska substanser, samt 

undersöka huruvida något möte med Gud eller någon annan ”högre makt”, förekom under 

rusningstiden. För att besvara ändamålet har rapporten brutits ner till två frågeställningar, där 

den första hanterar vad som händer med livsåskådningen och det andra gudsmötet. För att 

besvara frågeställningarna har en kvalitativ innehållsanalys med förbestämda kodscheman och 

analysenheter använts som metod. Undersökningen teoretiseras och stärks dessutom med 

hjälp av den tidigare forskning som har gjorts på området från John Hopkins universitet, men 

även med hjälp av teoretiska begrepp som b.la. mysticism, livsåskådning och shamanism. 

Denna undersökningens resultat stämmer väl överens med tidigare forskning och visar att 

psykedeliska substanser tenderar att påverka eller förändra en människas livsåskådning till att 

börja uppskatta andlighet mer än det materiella och att de flesta upplevde någon form av 

”högre makt”. 
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         1. INLEDNING 

Psychedelics are illegal not because a loving government is concerned that you may 

jump out of a third-story window. Psychedelics are illegal because they dissolve 

opinion structures and culturally laid down models of behaviour and information 

processing. They open you up to the possibility that everything you know is wrong.1  

De psykedeliska substanserna har en omvälvande historia bakom sig där de av religioner och 

samhällen blivit såväl romantiserade som demoniserade. Substanser som psilocybin, DMT 

och meskalin har i alla tider använts inom den shamanska traditionen som ett sätt att komma i 

kontakt med andevärlden, andra dimensioner och gudar.2 Samtidigt betraktas samtliga 

berusningsmedel (psykedelia inkluderat) som förbjudet av de flesta religioner.  

Under 50- och 60-talet forskades det flitigt på substanserna inom den psykiatriska och 

neurologiska sektorn – och de såg ut att ge lovande resultat i att behandla olika tillstånd av 

psykisk ohälsa, exempelvis depression, ångest och beroende. Vid samma tidpunkt användes 

substanserna även vid ett rekreationellt bruk av subkulturer, som hippierörelsen. All klinisk 

forskning på substanserna förbjöds sedan i slutet av 60-talet, efter protester från det politiska 

etablissemanget (med b.la. USAs krig mot narkotika i spetsen) som ville motverka att 

substanserna användes av alternativkulturer.3 Baksidan av de psykedeliska substanserna, vilka 

var snedtripparna och olyckorna vid psykosliknande tillstånd, fick stor medial publicitet. Som 

en följd av att all forskning och rekreationellt bruk förbjöds, försvann substanserna ner 

”underground”.4 

Med andra ord finns det såväl ett religiöst som politiskt motstånd mot bruket av dessa 

sinnesutvidgande substanser. Från och med början på 90-talet tilläts vissa forskare att 

återuppta forskningen på substanserna. I skrivande stund pågår det något som liknas vid en 

psykedelisk renässans, där substanserna fortsätter visa lovande resultat som behandlingsmetod 

inom psykiatrin.5 Dessutom har psilocybin år 2019 legaliserats i två delstater i USA och vi ser 

 
1 McKenna, Terrence, Psychedelics Are The Way Out (Youtubeklipp). 2017. (Hämtad 2019-08-02 från: 
https://www.youtube.com/watch?v=kN8iCX7xXE0 ) 
2 Griffiths, R. Roland et al, Survey Of Subjective  ”God Encounter Experiences, PloS one, Vol.14, nr.4, 2019: 
e0214377 
3 Pollan, Michael, How to Change Your Mind the New Science of Psychedelics, Allen Lane, 2018, s.3 
4Pollan, Michael, How to Change Your Mind the New Science of Psychedelics, s.3 
5 Pollan, Michael, How to Change Your Mind the New Science of Psychedelics, s.21 
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en trend bland sekulära västerlänningar att resa till Amazonas tropiska regnskogar, för att 

dricka den heliga brygden ayahuascha, under ledning av shamaner.6  

Det finns ytterligare anledningar till att diskussionen kring psykedelia i samverkan med 

religion är intressant. Psykedeliska substanser är kända för att de genom sina hallucinogena 

effekter tros kunna ”röra om” i en individs invanda tankebanor och värderingssystem. 

Eftersom vår trosuppfattning och livsåskådning till stor del genomsyras av de värderingar som 

det samhälle, kultur och miljö vi växte upp i talade om var sant, rätt eller fel, så är det 

anmärkningsvärt om en psykedelisk substans kan komma att påverka denna tidigt inpräntade 

livssyn.  

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Denna rapport avser att undersöka vad som händer med en människas livsåskådning efter en 

psykedelisk upplevelse och huruvida ett möte med Gud eller annan ”högre makt” förekommer 

under denna erfarenhet. Detta genom en empirisk studie av personliga skildringar från 

individer som själva har brukat psykedelia. Eftersom tidigare forskning på psykedelia främst 

sker inom den psykiatriska sektorn har jag valt att fokusera på att inrikta denna undersökning 

mot det religionsvetenskapliga området.  

Studier från John Hopkins universitet tyder på att psykedeliska substanser kan få människor 

att gå från att vara ateister till att bli troende och komma i kontakt med någon slags ”högre 

makt”.7 Dock finns det enbart enstaka studier på området, vilka har skett inom en steril 

”laboratoriemiljö”. Därav syftar denna rapport mot att undersöka individer som har använt 

substanserna under rituella ceremonier – för att ge bredd och bidra med material till ett relativt 

outforskat område.  

Dessutom är målsättningen med denna rapport även att bidra till en vidare förståelse av 

fenomenet religion i allmänhet. Detta genom att rikta fokus mot vad religion och gudsmöte 

”egentligen” är och sammanställa den till synes paradoxala kombinationen religion-

psykedelia, med en vision om att examinera huruvida psykedelia förtjänar att ses som en 

självklar, integrerad del av religionsvetenskapen.  

 
6 Jackson, Johanna. Drogturismen till Peru blomstrar. Vagabond. (Hämtad 2019-08-10 från: 
http://www.vagabond.se/artiklar/nyheter/20160609/drogturismen-till-peru-blomstrar-ayahuasca/ ) 
7 Griffiths, R. Roland et al, Survey Of Subjective  ”God Encounter Experiences, PloS one, Vol.14, nr.4, 2019: 
e0214377, s.5 
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Detta leder mig till följande frågeställningar: 

➔ 1. Vad händer med en människas livsåskådning efter en psykedelisk upplevelse? 

➔ 2. Kan en psykedelisk substans leda till en upplevelse av ett möte med Gud eller 

någon annan ”högre makt” och hur kan denna erfarenhet i så fall bidra till en 

djupare förståelse av begreppen mysticism och shamanism? 

Det bör även klargöras att syftet med den här rapporten inte är att ta partisk ställning i den 

politiska debatten angående droger och legalisering, utan förhålla sig utifrån vetenskaplig 

forskning på området. Även om vissa fakta och resultat kan komma att tala positivt om 

psykedeliska substanser, bör inte detta ses som en uppmuntran att själv bruka dessa illegala 

droger. Ett olagligt, rekreationellt bruk utan professionella medhjälpare vid sin sida, kan få 

förödande konsekvenser.  

          1.2 FÖRKLARING AV TEORETISKA BEGREPP 

RELIGIONSVETENSKAPLIGA/FILOSOFISKA BEGREPP: 

Livsåskådning 

En livsåskådning kan liknas vid att vara en kombinationsdefinition, dvs. det kan vara både 

substantiell och funktionell.8 Med substantiell menas de delar av livsåskådningen som säger 

något om frågorna ”vadan och varthän”. Exempelvis är Anders Jeffners livsåskådning att se 

som substantiell, då den omfattar ”de teoretiska och värderingsmässiga antaganden som utgör 

eller har avgörande betydelse för en övergripande bild av människan och världen och som 

bildar ett centralt värderingssystem och som ger uttryck för en grundhållning”.9 Denna 

substantiella definition kan säga något en individs trossystem och ideologi samt hens syn på 

människans och världens beskaffenhet.  

Dock är den substantiella definitionen att betrakta som otillräcklig, i och med att den inte 

säger mycket om religionens/livsåskådningen betydelse för människan eller om det moraliska 

handlandet.10 När en talar om vilka ”funktioner” en livsåskådning fyller i en människas liv, 

 
8 Bråkenhielm, Carl Reinhold (red.), Livet enligt människan – om livsåskådningsforskning, Nora: Nya Doxa, 2013, 
s.16 
9 Bråkenhielm, Carl Reinhold (red.), Livet enligt människan – om livsåskådningsforskning, s.15.  
10 Gunnarsson, Gunnar. Från livsåskådning till livstolkning om religionspedagogisk begreppsutveckling: i: Livet 
tillfrågas: teoretiska förutsättningar för en livsfrågeorienterad religionsundervisning. Rapport/GEM: 7. 
Stockholm: GEM redaktionen, 2010. 
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kan det handla om att inbringa tröst, inre lugn, hopp eller svara på stora existentiella frågor 

om livets mening.  

En livsåskådning blir mot denna bakgrund (1) teoretiska föreställningar om människan 

och världen samt därmed sammanhängande värderingar och känslor, (2) som bidrar till 

människors svar på eller åtminstone förhållningssätt till existentiella frågor och (3) ger 

vägledning och inspiration i det personliga handlandet.11 

Alltså inriktar sig den funktionella definitionen mer åt livsåskådningens föreställningar och 

värderingssystem som påverkas av hur människor hanterar livet, medan det substantiella 

perspektivet syftar till en traditionell förståelse av livets grundvillkor och existentiella frågor. 

Metafysik 

Detta begrepp är vanligt förekommande inom filosofiska inriktningar och syftar till att 

besvara frågor gällande verklighetens grundläggande natur. Metafysik berör alltså ämnen som 

rör sig bortom det sinnliga och kan sägas ta vid där vetenskapen slutar. Exempelvis kan 

metafysik beröra frågor om Guds existens, objektens ontologiska status eller den fria viljan. 

Kritik som riktats mot metafysik menar att den är svårdefinierad och svårbevislig.12  

Mysticism 

Begreppet vittnar om ett utökat tillstånd av medvetande, som når utöver det ordinära, vilken 

sker genom en förening med en transcendental verklighet. Mysticism förekommer inom allt 

ifrån naturreligioner till de abrahamitiska religionerna, exempel på detta är ”sufisterna” inom 

islam, judendomens ”kabbala” och shamanism – vilken kan ses som den äldsta mystiska 

traditionen. Mystiker menar att deras upplevelser eller transliknande tillstånd, öppnar upp för 

en extrasensorisk dimension av verkligheten. Ett exempel på en kristen definition av 

mysticism är ”experimental knowledge of God through the embrace of unitive love”.13  

Positivism 

Positivism är en filosofisk inriktning som varit mycket framträdande i framförallt västvärlden. 

Positivismens typiska karaktärsdrag och tydliga budskap kretsar kring att endast observerbara 

 
11 Bråkenhielm, Carl Reinhold (red.), Livet enligt människan – om livsåskådningsforskning, s.15. 
12 Oddie, Graham. Metaphysics, Encyklopedia of Philosophy, red. Borchert, M. Donald. Vol. 6. 2nd ed. (Detroit, 
MI: Macmillan Reference USA, 2006) s. 169-183. 
13 Dupré, Louis. Mysticism. Encyklopedia of Religion, red. Jones, Lindsay, Vol. 9. 2nd ed. (Detroit, MI: Macmillan 
Reference USA, 2005) s. 6341-6343 
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fakta är vetbar och att även filosofi skall utövas rent vetenskapligt. Därmed utgör 

positivismen metafysikens kontrast, eftersom den förnekar all fakta som går utanför det vi kan 

förnimma med våra sinnen och hänvisa till naturvetenskapliga lagar.14  

Schamanism 

Schamanism är ett komplext begrepp, men kan beskrivas som en tro grundad på animism 

(tron på att naturen är besjälad) och innehåller olika tekniker, vilka leder till ett tillstånd av 

religiös extas/trans. Utövaren eller ”ledaren” av dessa tekniker, benämns som schaman och 

denne kan liknas vid en magiker eller naturläkare. Schamanen har en nära anknytning till 

andevärlden och kan kommunicera med de döda och även olika former av naturandar. De 

tillkallar ofta hjälp ifrån en andlig guide, vilken ofta benämns som ett kraftdjur eller 

totemdjur.15  

Schamaner i Sydamerika använder sig ofta av hallucinogena droger i kombination med 

trumljud och sång för att försätta sig i ett transliknande tillstånd. I detta fördjupade tillstånd av 

medvetande har schamanen möjlighet att hämta kunskap från ande/drömvärlden och kan 

sedan implementera denna i den materiella världen. Om de exempelvis skall försöka bota en 

sjuk person, försöker de i drömvärlden ta reda på den ursprungliga orsaken till personens 

sjukdom och inte bara bota symtomet. Schamaner ser det även som sin uppgift att bekämpa 

svart magi, död och sjukdom.16  

KEMISKA/SUBSTANSRELATERADE BEGREPP: 

Ayahuascha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ett psykedeliskt te där någon växt innehållande DMT blandas med caapi. Mycket vanligt 

förekommande vid schamanska ceremonier och brygden har lockat ett stort antal 

västerländska turister till Amazonas. Ruset varar ofta i upp till 10 timmar.17     

DMT (N-Dimethyltryptamine) 

En substans som förkommer i växter, människor och djur och kan intas vanligtvis genom 

rökning, vilket orsakar ett rus som varar i 5-15 minuter, men då uppfattningen om tid och rum 

 
14 Abbagnano, Nicola. Positivism. Encyklopedia of Philosophy, red. Borchert, M. Donald, Vol. 7. 2nd ed. (Detroit, 
MI: Macmillan Reference USA, 2006)  s.710-714 
15 Eliade, Mircea. Shamanism: An overview. Encyklopedia of Religion, red. Jones, Lindsay, Vol. 12. 2nd ed. 
(Detroit, MI: Macmillan Reference USA, 2005) s. 8269-8271  
16 Eliade, Mircea. Shamanism: An overview. Encyklopedia of Religion, s.8271-8274 
17 Pollan, Michael, How to Change Your Mind the New Science of Psychedelics, s.415 

5 



går förlorad, kan det kännas betydligt längre än så. DMT har av Rick Strassman (professor i 

psykiatri) blivit kallad för ”the spirit molecule”, pga. av sin kraftigt psykedeliska effekt.18  

LSD (lysergic acid diethylamide) 

Även i folkmun kallat för ”syra”, en syntetisk psykedelia som upptäcktes 1943 av den 

schweiziske kemisten Albert Hoffman. Han hade fem år tidigare lagt undan molekylen, då 

den ej visat något framgångsrikt resultat (vanligtvis läggs en molekyl som ej visat resultat på 

hyllan för gott). Dock fann Hoffmann molekylens struktur tillfredsställande och bestämde sig 

för att ge molekylen en andra chans. Vid detta tillfälle fick Hoffmann själv av misstag 

(molekylen absorberades av huden) i sig substansen och hade därmed världens första LSD-

tripp och menade att det inte var han som fann LSD- utan LSD fann honom.19  

Meskalin 

Det psykoaktiva innehåll i kaktusarna Peyote och San Pedro. Vanligt förekommande inom 

schamanska ceremonier.20   

Psilocybin 

Den psykoaktiva innehållet i så kallade ”magiska svampar”. Svamparna är b.la. ett vanligt 

förekommande inslag vid rituella ceremonier hos olika indianstammar.21  

Psykedelia/psykedeliska droger 

Hallucinogena/sinnesutvidgande droger som numera är högaktuellt inom den psykiatriska 

forskningen, där de tros kunna kan ha positiv påverkan på olika psykiska sjukdomar som 

ångest, depression och beroende. De är ej fysiskt beroendeframkallande eller möjliga att 

fysiskt överdosera, även om den mentala upplevelsen kan te sig vara för kraftfull eller 

obehaglig. Dessutom kan en person som hallucinerar utan kunniga, nyktra medhjälpare vid 

sin sida, riskera att försätta sig i fysisk fara.22  

         

 
18Pollan, Michael, How to Change Your Mind the New Science of Psychedelics, s. 416 
19 Pollan, Michael, How to Change Your Mind the New Science of Psychedelics, s.22-21 
20 Ibid, s.422 
21 Ibid, s.421 
22 Ibid, s.421 
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             1.3 TIDIGARE FORSKNING 

Eftersom det var relativt nyligen som forskarna tilläts fortsätta forskningen på psykedelia, 

innebär det att det behövs fler studier för att kunna göra ett större uttalande om psykedeliernas 

effekt på människans sinne och välmående. Däremot finns det mycket aktuell forskning som 

stödjer det faktum att de psykedeliska substanserna visar god potential då det kommer till att 

förbättra olika tillstånd vid psykisk ohälsa, men även på friska individer tycks substanserna ha 

inverkan på livskvalité, personlighet och livsåskådning.23   

En studie vid John Hopkins universitet visar på hur de mystiska upplevelser som 

försökspersonerna fått efter sessioner med psilocybinsvampar har resulterat i att vara 

individernas mest spirituellt meningsfulla händelse som de vart med om under hela livet.24 

Närmre bestämt gick studien till på så sätt att försökspersonerna (utan tidigare erfarenhet av 

psykedelia) under tre tillfällen fick inta antingen psilocybin eller placebo och därefter gjordes 

utvärderingar efter samtliga sessioner samt en uppföljning 14 månader senare, för att kunna 

mäta psilocybinets mer långvariga effekter. Studien visade att 67% av personerna ansåg 

psilocybinsessionen tillhöra en av deras fem mest betydelsefulla upplevelser, 64% visade på 

förhöjt välmående/tillfredsställelse och 58% uppnådde kriterierna för att ha haft en 

”fullständigt mystisk upplevelse” (vilken mäts genom olika frågeformulär, b.la. ”Mystical 

Experience Questionnaire”).25 

Psykedeliska gudsupplevelser 

John Hopkins har även kommit ut med en mycket aktuell studie (April 2019) där de forskat på 

”God Encounter-experiences” och jämfört hur dessa upplevelser sett ut bland de olika 

testgrupperna, där en grupp var helt nykter och andra grupper var under påverkan av de 

klassiska psykedelierna, alltså antingen psilocybin, LSD, ayahuascha eller DMT. Studien 

visade på att den ”nyktra” gruppen var mer benägna åt att kalla den spirituella erfarenheten 

som ett möte med ”Gud”, medan de som var under psykedelisk influens var mer benägen åt 

att kalla erfarenheten som ett möte med en ”ultimat verklighet”.26 Dock var det de stora 

 
23 Daniel, Jeremy, and Margaret Haberman. Clinical potential of psilocybin as a treatment for mental health 
conditions, The mental health clinician, Vol. 7, nr.1, 2018: 24 -28.  
24 Griffiths, R.Roland et al., Mystical-Type Experiences Occasioned by Psilocybin Mediate the Attribution of 
Personal Meaning and Spiritual Significance 14 Months Later, Journal of Psychopharmacology, Vol.22, nr.6, 
2008: 621-632 
25 Ibid, s.630 
26 Griffiths, R. Roland et al, Survey Of Subjective  ”God Encounter Experiences”, PloS one, Vol.14, nr.4, 2019: 
e0214377, s.16 
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likheterna mellan grupperna som var mest häpnadsväckande. De flesta testdeltagare uttryckte 

att de hade kommunicerat/samverkat med något som beskrivits som b.la. ”medvetet”, ”evigt” 

och ”fullkomligt”.  

Dessutom visade studien att fler än två tredjedelar av de personer som identifierande sig som 

ateister innan upplevelsen – inte längre gjorde det efter upplevelsen. Även denna studie 

bekräftade den tidigare, ovanstående om att den spirituella händelsen hade tillhört den mest 

betydelsefulla i deltagarnas liv, men även en av de mest psykiskt utmanande.27  

             1.4 METOD  

I min undersökning har jag valt att använda mig av en kvalitativ innehållsanalys som metod. 

Jag anser att denna metod är lämplig eftersom den resulterar i en bred förståelse av 

textinnehållet.28 Metoden är dessutom lämplig, i och med att mitt material består utav olika 

former av medier, dvs. allt från filmklipp till böcker. En innehållsanalys innebär att en får 

hjälp att besvara sina forskningsfrågor, genom att bryta ned och kategorisera textinnehållet 

med hjälp av ett kodsystem.29 Metoden lämpar sig även om man vill finna ett mönster i 

resultatet, vilket hjälper till i den här undersökningen, eftersom syftet b.la. handlar om att ta 

reda på vad som händer med livsåskådningen efter en psykedelisk session och finns det några 

mönster i vad som händer? 

I den här undersökningen kommer jag att bryta ned materialet i meningsbärande enheter, som 

görs till en kod som beskriver meningsenhetens innehåll. Kodningsenheterna i den här 

undersökningen är; ”Livsåskådning” och ”Gudsmöte”. Enheten Livsåskådning syftar till att 

behandla de delar av materialet som berör psykedelians inverkan på livsåskådningen, medan 

enheten Gudsmöte berör frågor gällande huruvida personen upplevde ett möte med en högre 

makt. Exempelvis kommer meningar som ”Jag har i hela mitt liv varit ateist, men numera är 

jag inte lika säker…” falla in under Livsåskådningsenheten, medan meningar som ”Jag 

upplevde en stark närvaro av ett väsen som talade till mig” falla in under Gudsmöteenheten. 

Därefter har undersökningen att kategoriserats utifrån analysenheter, vilka är;  

 
27 Griffiths, R. Roland et al, Survey Of Subjective  ”God Encounter Experiences”, PloS one, Vol.14, nr.4, 2019: 
e0214377, s.16 
28 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red), Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, 4.uppl, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, s.49 
29 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red), Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, s. 50 
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1. Livsåskådning 

Analysenhet 1 – Trosuppfattning 

Analysenhet 2 - Synen på sig själv, livets mening och värderingar 

2. Gudsmöte 

Analysenhet 3 - Möte med gud eller någon annan ”högre makt” 

Jag kommer att under samtliga enheter redogöra för hur väl mitt källmaterial svarar an på 

enheterna. Jag kommer först och främst bedöma huruvida mitt källmaterial har koppling till 

området och hur stark denna koppling är. Jag kommer skilja mellan; saknar koppling till 

området, har viss koppling till området och har uttrycklig koppling till området.  

Ett fiktivt exempel:  

Jag upplevde en stark närvaro av ett väsen som talade till mig. Rösten bad mig att sluta 

lyssna på vad alla andra säger och istället ha tillförlit till min egen förmåga. 

X har uttrycklig koppling till analysenheten ”Möte med Gud eller ”annan högre makt”. 

Kvalitativ och kvantitativ metod 

Den metod som jag i denna undersökning använder mig av är främst kvalitativ, till viss del 

även kvantitativ. Metoden är kvalitativ, eftersom jag analyserar komplexa texttolkningar som 

kräver en mänsklig analysförmåga.30 Den är till viss del kvantitativ i och med att jag räknar 

”mönster och tendenser” i texterna. Dock är det inte nödvändigt att göra en tydlig distinktion i 

mellan den kvalitativa respektive kvantitativa, eftersom skillnaden är relativ, snarare än 

absolut.31   

Som sagt kräver mitt källmaterial komplexa tolkningar, vilket ledde till att jag använde mig av 

manuell kodning, snarare än en datoriserad. Även om det är en fördel att den manuella 

kodningen klarar av att hantera det mer komplexa innehållet, är den mänskliga faktorn en 

nackdel. Under undersökningens gång finns risken att den mänskliga kodaren tappar 

koncentrationen, vilket i slutändan kan göra resultat felaktigt. För att undvika detta har jag 

valt att genomföra en dubbelkodning, för att kunna kontrollera intrasubjektiviteten. En 

 
30 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red), Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, s. 51 
31 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red), Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, s. 51 
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dubbelkodning innebär att jag kodar samma material, vid två olika tillfällen och då kan se om 

resultaten överensstämmer.32  

Kritisk reflexion över min metod 

En nackdel med min metod är att det är endast jag själv som har analyserat materialet, vilket 

innebär att det är möjligt att intersubjektiviteten är otillfredsställande. När dubbelkodningen 

endast utfördes av mig, går det inte att bedöma och se om en annan kodare hade bedömt 

materialet likvärdigt.33 För att få ett ännu säkrare resultat hade jag alltså kunnat låta en annan 

student få koda mitt material, för att se om denne bedömde annorlunda än mig själv. Inom 

denna form av forskningsmetod är vetenskaplig kumulativitet mycket eftersträvansvärt, 

eftersom ens egna studie bör gå att relatera till annan forskning inom samma område. Även de 

analysinstrument en använder sig av bör gå att applicera på liknande texter, för att forskare på 

så sätt skall kunna jämföra resultaten.34  

Avgränsningar 

Min första frågeställning hanterar begreppet ”livsåskådning” och här vill jag klargöra en viss 

avgränsning. Det är ett brett begrepp och det finns flera olika definitioner av vad begreppet 

innebär. I den här undersökningen har jag fokuserat på att analysera de drag av 

livsåskådningen som jag finner mest relevant och intressant, vilken är trosuppfattning, synen 

på sig själv och livets mening och värderingar. Jag anser att dessa analysenheter täcker in 

stora drag och ger en god bild av en individs livsåskådning. 

                  1.5 MATERIAL 

Jag har lyssnat igenom mitt material ett flertal gånger, eftersom det ligger ett värde i att 

”umgås” med sitt material. Ju fler gånger en lyssnar igenom sitt material – ju mindre blir 

risken att värdefullt stoff missas.35 Det material som jag har valt att använda mig av är åtta 

stycken personliga skildringar av en psykedelisk upplevelse. Detta material är hämtat ifrån 

intervjuer i tidningar, youtubeklipp, podcasts samt en bok med självbiografiska inslag. Alltså 

är materialets form både av det skriftliga och muntliga slaget. Urvalet av källmaterialet är att 

 
32 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red), Textens mening och makt - Metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, s. 61 
33 Ibid, s.61 
34 Ibid, s.62 
35 Jens Rennstam & David Wästerfors, Från stoff till studie - om analysarbete i kvalitativ forskning, (Lund: 
Studentlitteratur AB, 2015). s. 82 
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betraktas som slumpmässigt i och med att jag sökte efter material via Googles sökfunktion 

samt youtube och valde ut de första källmaterial som jag hittade, som var lämpliga till min 

undersökning. Exempel på sökord jag använde är ”psychedelic experience” och 

”psykedelisk”. Samtliga intervjuer jag använt mig av är aktuella och inte äldre än fyra år 

gammalt.  

En kritik som kan riktas mot mitt val av material är att det kan ses som en allt för homogen 

grupp. Majoriteten av de intervjuade är medelålders vita män med hög social status. I vidare 

forskning hade det varit intressant med större mångfald i materialet. Dock bör det tilläggas att 

jag upplevde att det till viss del var svårt att finna offentligt material, eftersom dessa 

substanser är mycket stigmatiserade och det är ett tabubelagt och kontroversiellt ämne att tala 

om.   

En kort presentation av mitt källmaterial:  

11 



            2. RESULTAT. 

2.1 Livsåskådning 

Trosuppfattning 

Detta avsnitt behandlar intervjuerna från de som hade viss eller uttrycklig koppling till 

området (dvs. sex stycken; Ahlin, Edvardsen, Rogan, Stone, Pollan och Öberg). Övriga två 

saknade koppling till området. 

Henrik Ahlin:  

Jag har gjort 400 ayahuascha-ceremonier och gått djupare för varje gång och för mig 

existerar andevärlden, jag ser dessa ceremonier som astrala resor.36 

Ahlin berättar att han innan sin första ayahuascha-ceremoni identifierade sig som ateist. Efter 

att ha varit med om starka upplevelser av kontakt med andevärlden, ”moder ayahuascha, 

plantguden” och olika entiteter/väsen (t.ex. alienliknande varelser), definierar han sig inte 

längre som ateist. Han sätter ingen tydlig definition på vilken trosuppfattning han numera 

tillhör, däremot gör han flera uttalanden som indirekt uppfattas som att han stödjer en 

animistisk/shamanistisk tro.  

Med tanke på att Ahlin uttrycker en tydlig övergång i sin trosuppfattning (från ateism till 

animism) och intervjun i övrigt upprepade gånger berör området, bedömer jag detta 

källmaterial till att ha en uttrycklig koppling till området.  

Malin Edvardsen 

Jag fick t.ex. uppleva att alla mina sinnen stängdes ner och att all energi riktade sig mot 

min fot (som jag tidigare skadat då jag sprang ett lopp i conversedojor) och jag förstod 

att kroppen fokuserade på att läka och jag healade min egen fot och sen tänkte jag ”det 

här måste jag säga till min kompis – men hur fan ska jag bevisa det”, men sen insåg jag 

att jag hade en stor vagel på ögat. Jag riktade min energi mot vageln och dagen efter var 

vageln läkt och jag hade aldrig ont i foten igen.37  

 
36Ahlin, Henrik, Dekonstruktiv kritik – Ayahuascha i Peru (Podcast). Stockholm, 2018. (Hämtad: 2019-05-11 från: 
https://soundcloud.com/aronflam/103-henrik-ahlin-ayahuasca-i-peru)  
37 Edvardsen, Malin, Halv borta hos mig – Ayahuascha-trip & Salvia-trap (Podcast). Stockholm: Remi Lafvas, 
2019. (Hämtad 2019-08-01 från: https://podtail.com/da/podcast/halv-borta-hos-mig/6-ayahuasca-trip-salvia-
trap/ ) 
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Edvardsen har uttrycklig koppling till området. Hon ger uttryck för att genom ruset ha blivit 

förstärkt i sin tidigare trosuppfattning. Hon har sedan tidigare trott på energier, healing och 

magi och under ayahuascha-sessionen fick hon se detta med egna ögon.  

Tomas Öberg 

Jag var mitt högre jag och såg alla dimensioner och världar.38 

Öberg har uttrycklig koppling till området. Innan han provade ayahuascha identifierade han 

sig som ateist, vilket förändrades efter upplevelsen. Han beskriver en tro på en rad olika 

mystiska fenomen, som andra dimensioner och andevärlden. Öberg ger därav uttryck för en 

animistisk/shamanistisk trosuppfattning. 

Joe Rogan 

Rogan har viss koppling till området. Han benämner en transcendental upplevelse som totalt 

förändrat hans liv, men han beskriver inte på vilket sätt.39 Hur som helst tolkar jag detta starka 

uttalande som att det skett någon form av påverkan på hans trosuppfattning. Han talar även 

om att DMT har visat honom andra dimensioner och entiteter, vilket jag tolkar som att han 

började tro på först efter den psykedeliska upplevelsen.  

Andrew Stone 

DMT unlocks the door to another dimension.40 

Stones intervju har uttrycklig koppling till området. Hans anser att sin psykedeliska 

upplevelse resulterade i en tro på att vi existerar i flera universum samtidigt och att det i detta 

universum existerar flera olika entiteter och ”lifeforms”.  

Michael Pollan  

Pollans berättelse har uttrycklig koppling till området, men till skillnad från de andra 

upplevde han ingen form av ett mystiskt möte som skulle komma att påverka hans 

 
38 Öberg, Tomas, Vad den psykedeliska drogen Ayahuascha lärde mig om livet (Youtube). 2019. (Hämtad 2019-
07-10 från: https://www.youtube.com/watch?v=OPldHmiLjBc ) 
39 Rogan, Joe, Joe Rogans DMT experiences (Youtubeklipp). 2018. (Hämtad 2019-05-13 från: 
https://www.youtube.com/watch?v=DEsCPOdPTM4 ) 
40 Stone, Andrew, DMT – the Spirit Molecule (Youtubefilm). 2010. (Hämtad 2019-08-01 från: 
https://www.youtube.com/watch?v=LtT6Xkk-kzk ) 
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trosuppfattning. Hans trosuppfattning efter att han tagit LSD förblev alltså densamma som 

innan.41      

Resultatet visar att: 

2/8 intervjuer saknade koppling till området 

1/8 intervjuer hade viss koppling till området  

5/8 intervjuer hade uttrycklig koppling till området 

Av de 6 personer som hade koppling till området, så ger 5 personer uttryck för mysticism 

2 personer uttrycker en tydlig övergång från en ateistisk trosuppfattning till en 

animistisk/shamanistisk sådan 

1 person blev förstärkt i sin tidigare trosuppfattning (trodde sedan tidigare på magi, men fick 

nu se det med egna ögon).  

1 person upplevde ingen mystisk upplevelse eller skillnad i sin trosuppfattning efter den 

psykedeliska sessionen.  

2. Synen på sig själv, livets mening och värderingar 

Detta avsnitt behandlar samtliga intervjuer, eftersom alla individer redogjorde för viss eller 

uttrycklig koppling på området.  

Henrik Ahlin  

När jag kom tillbaka till vardagen, kände jag att såhär kan jag inte fortsätta leva, går 

runt i kostym och jaga nya positioner och högre lön. En röst sade till mig: ”åk tillbaka 

till Peru och avsluta det du påbörjat”. Veckan efter sa jag upp mig från jobbet.42 

Henrik Ahlins har uttrycklig koppling till området. Intervjun uttrycker de schamanistiska 

ceremonierna med ayahuascha som de viktigaste händelserna i hans liv, eftersom de påverkat 

honom till att totalt förändra sitt liv. 

Efter de psykedeliska upplevelserna, bytte Ahlin helt livsstil, livssyn och värderingar. Han 

talar om att han tack vare ayahuaschan för första gången kunde förlåta sig själv för sina 

handlingar och för det destruktiva liv han valt att leva. Han såg sitt liv spelas upp från födsel 

 
41 Pollan, Michael, How to Change Your Mind the New Science of Psychedelics, Allen Lane, 2018, s.237-254 
42 Ahlin, Henrik, Dekonstruktiv kritik – Ayahuascha i Peru (Podcast). Stockholm, 2018. (Hämtad: 2019-05-11 
från: https://soundcloud.com/aronflam/103-henrik-ahlin-ayahuasca-i-peru) 
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till nutid och insåg att han var en fysiskt närvarande pappa, men emotionellt frånvarande. 

Ahlin berättar även att han fick kontakt med sitt verkliga jag igen och började vakna upp med 

en livsglädje som sträckte sig utanför den materiella världen. Från att ha värderat just den 

materiella lyckan (som hög lön, prylar och social status), började Ahlin istället värdera ett 

utforskande av andlighet, samt prioritera välmående och hälsa.  

Malin Edvardsen 

Jag upplever hur jag kommer närmre min inre kärna och där finns bara kärlek.43 

Edvardsens intervju har viss koppling till området i och med att hon talar kortfattat om synen 

på sig själv och sin förmåga att under ayahuascha-ruset, att kunna rikta energi och läka sin 

egen kropp. Hon talar även tvetydigt om ett kärleksbudskap, vilket jag tolkar som hon anser 

vara sin egen och livets mening.  

Tomas Öberg 

Det är det som är meningen med mitt liv, att jag skall vara medlaren mellan två världar. 

Jag ska bli som du, sade jag till schamanen.44 

Öberg innehar en uttrycklig koppling till området, med betoning på att han anser att den 

psykedeliska substansen hjälpte honom att finns meningen med just sitt liv. 

Plötsligt fylldes jag av en känsla jag aldrig känt. Jag var i fred med mig själv, kriget jag 

haft på insidan i hela mitt liv – var slut.45   

Han talar även om hur ruset bidrog till att implementera värdefulla insikter, som att den enda 

han egentligen behöver bekräftelse ifrån är sig själv och att han själv skapar sitt eget lidande. 

Upplevelsen resulterade även i ett ökat välmående och möjligheten att älska och förlåta sig 

själv.  

Joe Rogan 

Rogan innehar en viss koppling till området, dock talar han samtidigt som andra personer och 

utvecklar inte alltid sina svar, så källmaterialet var till viss del svårtolkat. Han nämner 

däremot att han genom att röka DMT, fått viktiga insikter om sig själv samt den sociala 

 
43 Edvardsen, Malin, Halv borta hos mig – Ayahuascha-trip & Salvia-trap (Podcast). Stockholm: Remi Lafvas, 
2019. (Hämtad 2019-08-01 från: https://podtail.com/da/podcast/halv-borta-hos-mig/6-ayahuasca-trip-salvia-
trap/ ) 
44 Öberg, Tomas, Vad den psykedeliska drogen Ayahuascha lärde mig om livet (Youtube). 2019. (Hämtad 2019-
07-10 från: https://www.youtube.com/watch?v=OPldHmiLjBc ) 
45 Öberg, Tomas, Vad den psykedeliska drogen Ayahuascha lärde mig om livet (Youtube). 2019 
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interaktionen med andra. Han säger att det är en ”transcendental upplevelse som förändrat 

hans liv och gett honom förståelse om livet”46, men nämner inte på vilka sätt eller vad denna 

förståelse innebär. 

Nellie Benner 

Benner innehar viss koppling till området och talar mestadels om hur hon under ruset fick 

återuppleva ett bortträngt minne med sin döda mor, vilket var psykiskt påfrestande, men 

tvingade henne också till att bearbeta händelsen. Hon nämner även att sina nära och kära är 

det viktigaste i livet och att meskalin-trippen bidrog till att hon kunde se tillbaka på sin 

mamma med glädje istället för smärta.47  

Michael Pollan 

Pollans skildring innehar en uttrycklig koppling till området och menar att LSD-ruset bidrog 

till att reducera hans ”inre dömare” (negativa tankar och självprat) vilket bidrog till att han 

kunde känna stark empati och kärlek till sig själv och sina medmänniskor. När han blir 

tillfrågad vad LSD lärde honom om livet, svarar han kort; ”Love is Everything”.48 Han 

uttrycker även att han för första gången kunde se på olika situationer i andra perspektiv och 

känna empati för sin far, vilket han inte känt tidigare. En annan betydelsefull livsinsikt han tar 

med sig efter ruset, är den om vikten att inneha en balans mellan ”att göra” och ”att vara”. 

Andrew Stone 

I was free to be the essence of a soul. To say at least it was profound, it’s life 

transformative.49 

Stones intervju har uttrycklig koppling till området och beskriver upplevelsen som både det 

svåraste och bästa som han har gått igenom. Han berättar att han alltid varit väldigt 

vetenskapligt lagd och inte ägnat mycket tid till att tänka på andlighet, men att DMT-ruset 

fick honom att tänka om. Han menar även att han inte längre enbart ser sig själv som en 

”biologisk varelse”, utan även som en själslig sådan och att själen inte kan dö – utan är evig.  

 
46 Rogan, Joe, Joe Rogans DMT experiences (Youtubeklipp). 2018. (Hämtad 2019-05-13 från: 
https://www.youtube.com/watch?v=DEsCPOdPTM4 ) 
47 Benner, Nellie, DrugsLab - Nellie has a lot of emotions after taking San Pedro (Youtubeklipp). 2019. (Hämtad 
2019-05-13 från: https://www.youtube.com/watch?v=vEPigNt1cmo ) 
48 Pollan, Michael, How to Change Your Mind the New Science of Psychedelics, Allen Lane, 2018, s.237-254 
49 Stone, Andrew, DMT – the Spirit Molecule (Youtubefilm). 2010. (Hämtad 2019-08-01 från: 
https://www.youtube.com/watch?v=LtT6Xkk-kzk ) 
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Alexander Bard 

Intervjun med Bard har uttrycklig koppling till området, i och med att han talar om hur såväl 

ayahuascha som psilocybin har inbringat värdefulla insikter kring svaren på de existentiella 

frågorna. Däremot nämner han bara detta i förbifarten och fokuset i hans intervju kretsar 

snarare kring hur psykedelia har hjälpt honom i sitt kreativa arbete som filosof och musiker. 

Han berättar att han under en svamptripp kom på nya idéer och skrev ned dessa, vilka senare 

kom att bli de första kapitlen i hans nya bok. Han berättar att han lärt sig mycket om sig själv 

efter sina snedtrippar på DMT.50  

Resultatet visar att: 

3/8 personer hade viss koppling till området 

5/8 personer hade uttrycklig koppling till området 

5/8 personer talar om ett ”kärleksbudskap” och benämner kärlek som något essentiellt eller 

livets mening 

2/8 personer beskriver att de efter ruset för första gången kunde förlåta sig själva 

4/8 personer ger uttryck för att shamanistisk läkekonst (dvs. att hämta kunskap om sin 

fysiska/psykiska ohälsa genom andevärlden hjälpte dem att bota deras besvär).  

8/8 (samtliga personer) talar om att substanserna har bidragit till värdefulla insikter om sig 

själva eller om livets mening  

 

2.2 Gudsmöte 

3. Möte med gud eller någon annan ”högre makt” 

Detta avsnitt behandlar de sex intervjuer som hade koppling till området (Ahlin, Edvardsen, 

Öberg, Rogan, Pollan och Stone). Övriga intervjuer saknar koppling till området. 

 

 
50 Bard, Alexander, Framgångspodden - Psykedeliska droger, Me too, normer (Podcast). Stockholm: PANC 
Media AB, 2018. (Hämtad 2019-05-11 från: https://soundcloud.com/framgangspodden/168-alexander-bard-
original) 
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Henrik Ahlin 

Ahlins intervju har uttrycklig koppling till området. Han talar om att han genom ayahuascha 

ceremonierna gjort astrala resor och varit i kontakt med en andevärld. Han beskriver även 

olika dimensioner, ett möte med aliens, en astralvärld fylld med geometriska mönster och 

intensiva färger, samt ha fått budskap kommunicerade till sig av ”moder Ayahuascha”.51  

Malin Edvardsen 

Edvardsen har viss koppling till området, i och med att hon under ruset haft extrasensoriska 

förmågor och kunnat läka sin egen kropp.52 Däremot talar hon endast om egna förmågor och 

inte uttryckligen om något möte med någon extern högre makt.  

Tomas Öberg 

Öbergs personliga berättelse har uttrycklig koppling till området. Han talar om kontakt med 

olika väsen/entiteter, andevärlden samt olika dimensioner. Han nämner även geometriska 

mönster och färger.53  

Joe Rogan  

Rogans berättelse har uttrycklig koppling till området. Detta eftersom han uttrycker visioner 

av massvis ”hinduliknande figurer” med flera armar som vibrerade runt honom. Han talar 

mycket om det rent visuella (geometriska mönster, färger och psykedelisk konst som 

påminner om det han själv har sett). Han benämner även ”divine reality” och att ha sett olika 

entiteter.54  

Michael Pollan 

Denna skildring har uttrycklig koppling till området, men till Pollans besvikelse lös det 

mystiska mötet med sin frånvaro. Han berättar att han vare sig upplevde kontakt med Gud 

eller med någon ultimat verklighet.55  

 
51 Ahlin, Henrik, Dekonstruktiv kritik – Ayahuascha i Peru (Podcast). Stockholm, 2018. (Hämtad: 2019-05-11 
från: https://soundcloud.com/aronflam/103-henrik-ahlin-ayahuasca-i-peru) 
52 Edvardsen, Malin, Halv borta hos mig – Ayahuascha-trip & Salvia-trap (Podcast). Stockholm: Remi Lafvas, 
2019. (Hämtad 2019-08-01 från: https://podtail.com/da/podcast/halv-borta-hos-mig/6-ayahuasca-trip-salvia-
trap/ ) 
53Öberg, Tomas, Vad den psykedeliska drogen Ayahuascha lärde mig om livet (Youtube). 2019. (Hämtad 2019-
07-10 från: https://www.youtube.com/watch?v=OPldHmiLjBc  
54 Rogan, Joe, Joe Rogans DMT experiences (Youtubeklipp). 2018. (Hämtad 2019-05-13 från: 
https://www.youtube.com/watch?v=DEsCPOdPTM4 ) 
55Pollan, Michael, How to Change Your Mind the New Science of Psychedelics, Allen Lane, 2018, s.237-254  
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Andrew Stone 

Stone har uttrycklig koppling till området. Han beskriver ett upplösande av ”jaget/egot” och 

ett vitt ljus med en närvaro av gudar och änglar. Han beskriver att ljuset inbringade en stark 

känsla av eufori och inre harmoni. Han kände energiströmmar av kärlek, geometriska mönster 

och en avsaknad av känslan av separation från alltet. Han benämner visuella möten med 

entiteter och att ha kommunicerat med ”någon slags intelligens”.56 

Resultatet visar att: 

2/8 personer saknade koppling till området 

1/8 personer hade viss koppling till området 

5/8 personer hade uttrycklig koppling till området 

Av de 6 personer som hade koppling till området, svarade 5 av dessa att de haft ett möte med 

en högre makt och ger uttryck för mysticism 

5/6 av de personerna med koppling till området ger uttryck för shamanism 

4/6 personer med koppling till området talar om geometriska mönster 

Endast en person benämner sin upplevelse med ”Gud” 

 

 

 

 

 

        

 

 
56 Stone, Andrew, DMT – the Spirit Molecule (Youtubefilm). 2010. (Hämtad 2019-08-01 från: 
https://www.youtube.com/watch?v=LtT6Xkk-kzk ) 
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   3. Diskussion 

Fråga 1 

Första delen av min undersökning syftade till att svara på frågeställningen: vad händer med en 

människas livsåskådning efter en psykedelisk upplevelse? och kom fram till att flertalet 

personer tenderade till att bli påverkade eller helt förändra sin tidigare livsåskådning. Två 

personer gick till och med från att ha en ateistisk trosuppfattning till en shamanistisk sådan 

och detta efter en enda psykedelisk session. Det är även anmärkningsvärt att av de personer 

med koppling till området, uttrycker hela 5/6 personer att de haft en fullständig, mystisk 

upplevelse, vilken tycks ha påverkat såväl deras trosuppfattning som värderingar. 4/8 personer 

uppger att de botat sin psykiska eller fysiska ohälsa med hjälp av shamanistisk läkekonst (att 

hämta kunskap om sjukdomens orsak genom andevärlden). Samtliga personer svarar att de 

psykedeliska substanserna bidragit till nya, värdefulla insikter om det essentiella i livet. Det 

tycks även som att flertalet individer börjat praktisera dessa insikter och låtit dem påverka 

deras liv, genom att b.la. byta sysselsättning, använda dem i sitt kreativa arbete eller i övrigt 

ändrat på sin livsstil.  

Fråga 2 

Andra delen av undersökningen syftade till att svara på frågeställningen; Kan en psykedelisk 

substans leda till en upplevelse av ett möte med Gud eller någon annan ”högre makt” och hur 

kan denna erfarenhet i så fall bidra till en djupare förståelse av begreppen mysticism och 

shamanism? varav resultatet visade att hela 5/6 av de personerna med koppling till området 

svarade att de upplevt någon form av högre makt, även om de beskrev denna på olika sätt. 

Flertalet av personerna talade om en dimension fylld av geometriska mönster och färger där 

de äntrat ett tillstånd av ett djupt medvetande, vilket kan härledas till det som begrepp som 

Griffiths i sin forskning kallar ”ultimate reality”. När Griffiths jämförde gudsmötena mellan 

en ”nykter” och psykedelisk grupp, kom han fram till att den nyktra gruppen var mer benägna 

att tillkalla upplevelsen som ett möte med Gud, medan den psykedeliska gruppen benämnde 

densamma som en ultimat verklighet.57  

 
57 Griffiths, R. Roland et al, Survey Of Subjective "God Encounter Experiences: Comparisons Among Naturally 
Occurring Experiences And Those Occasioned By The Classic Psychedelics Psilocybin, LSD, Ayahuasca, Or DMT, 
s.1 
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Med andra ord överensstämmer denna undersökningens resultat med tidigare forskning, i och 

med att det bara var en person som nämnde ”Gud”. Andra vanligt förekommande 

benämningar var andevärlden, energier, väsen och entiteter. En annan genomgående likhet är 

att samtliga beskriver den psykedeliska upplevelsen och efterverkan som positiv, även om den 

emellertid varit oerhört utmanande under själva verkningstiden.  

Resultatet av källmaterialet kan därmed bidra till en fördjupad förståelse av begreppen 

mysticism och shamanism. Detta genom att synliggöra hur majoriteten av försökspersonerna 

upplevde ett utökat tillstånd av medvetande, vilket tydligt ger uttryck för mysticism. Som jag 

just nämnde kan vi genom denna undersökning och tidigare forskning urskilja att den 

mystiska upplevelsen ter sig likartat, oavsett om den är droginfluerad eller ej. 

Undersökningens källmaterial skildrar och inbringar förståelse för hur mysticism kan te sig 

rent emotionellt och visuellt för individer. 

Angående shamanism, redogör majoriteten av källmaterialet för hur de upplevt andevärlden, 

väsen och entiteter, vilka utgör typiska karaktärsdrag för den shamanistiska trosuppfattningen. 

Religionsprofessorn Mircea Eliade lyfter fram hur shamanismen i västvärlden nästintill 

tillskrivs som en primitiv och förlegad religion. Detta eftersom shamanismen står i kontrast 

till ett västerländskt, kristet perspektiv och utmanar barriären mellan dröm och verklighet.58 

Med tanke på att både tidigare forskning och denna undersökning tyder på att de 

shamanistiska ceremonierna med psykedelia, kan hjälpa personer att bota symtom och 

samtidigt finna meningen med sitt liv, kan en lyfta frågan om det kan vara så att shamanerna 

trots allt besitter någon slags visdom och verktyg till välmående.  

Undersökningens styrkor och svagheter 

Jag finner såväl styrkor som svagheter med denna rapport med tillhörande metodiska val. För 

det första så är resultatet baserat på individers subjektiva berättelser. En analysering av 

självrapporterade berättelser är alltid begränsad, eftersom det kan vara så att källmaterialet i 

sina intervjuer hade en viss agenda eller vilja att ge positiva svar på frågorna. Samtidigt har 

alla dessa personer själv valt att gå ut offentligt och berätta om sina upplevelser, vilket vittnar 

om att de hade hög motivation att ge god information om sina erfarenheter och detta kan även 

ses som en styrka. Dock finns risken att intervjun är vinklad med bortklippt material. En del 

av personerna i mitt källmaterial talar dessutom om upplevelser som hände flera år tillbaka i 

 
58 Eliade, Mircea. Shamanism: An overview. Encyklopedia of Religion, red. Jones, Lindsay, Vol. 12. 2nd ed. 
(Detroit, MI: Macmillan Reference USA, 2005) s. 8270 
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tiden, vilket kan innebära att deras minnen av upplevelsen har förändrats över tid. För det 

andra har jag endast studerat en homogen grupp på åtta personer, vilket innebär att ett resultat 

för en större population med större mångfald av individer skulle kunna leda till ett annorlunda 

resultat.  

           3.2 Vidare forskning 

Är ett droginfluerat gudsmöte verkligen lika genuint som en nykter motsvarighet? 

 I enlighet med den positivistiska inriktningen skulle den här typen av studie troligtvis kunna 

ses som relativt meningslös, eftersom vi här är inne på ett metafysiskt område. Detta gäller 

framförallt på min andra frågeställning gällande gudsupplevelser. Faktum är att somliga 

forskare menar att en psykedelisk gudsupplevelse ej är genuin, utan kan snarare liknas vid en 

”drogillusion”. Som ett motargument mot detta kontrar andra forskare med teorin om ”the 

Principle of Causal Indifference”, vilken syftar till att om två erfarenheter är fenomenologiskt 

oskiljaktiga, så kan en inte dra slutsatsen att den ena skulle vara sann och den andra falsk.59    

I Griffiths studie jämfördes en nykter grupp med en psykedelisk och likheterna mellan dessa 

grupper var som jag tidigare nämnt påfallande. Ett förslag för vidare forskning hade därför 

varit fortsatta studier och en vetenskaplig diskussion kring huruvida ett psykedeliskt gudsmöte 

skall betraktas likt en genuin upplevelse eller en illusion.   

Jag vill dock förtydliga att denna typ av undersökning inte besitter kapaciteten att ge några 

ontologiska bevis om Guds existens eller en ultimat verklighet. Det var inte heller syftet med 

undersökningen. Däremot talar den om hur stor personlig betydelse psykedelia kan ha för 

människan. Som jag inledningsvis nämnde, är det mycket intressant att en enda session med 

dessa substanser kan komma att påverka tidigt inpräntade synsätt och värderingar till så pass 

stor grad. Att de kan omvända ateister till en helt annorlunda trosuppfattning och få 

människor till att helt förändra sitt förhållningssätt till livet – det är något spektakulärt och ett 

resultat som kan tala för att psykedelia förtjänar att ses som en integrerad del av 

religionsvetenskapen. 

Varför så många sekulära västerlänningar lockas till att delta i dessa högst rituella ceremonier 

är en fråga för sig och även detta något som det hade varit intressant att läsa om i vidare 

forskning. Kanske är det som Albert Hoffman (uppfinnaren av LSD) säger, att människor 

 
59 Griffiths, R. Roland et al, Survey Of Subjective  ”God Encounter Experiences: Comparisons Among Naturally 
Occurring Experiences And Those Occasioned By The Classic Psychedelics Psilocybin, LSD, Ayahuasca, Or DMT”, 
PloS one, Vol.14, nr.4, 2019: e0214377, s.16 
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väljer att använda LSD och andra substanser, endast är en naturlig reaktion och en längtan 

efter något meningsfullt i en industrialiserad och materiell värld som främst premierar yta och 

social status. 

Ett annat påstående som i skrivande stund inte är annat än en spekulation är; om nu de 

psykedeliska substanserna ter sig kraftfulla i att påverka vår livsåskådning, kan de då utgöra 

ett hot mot de etablerade politiska systemen och världsreligionerna? Somliga 

konspirationsteoretiker hävdar att anledningen varför de psykedeliska substanserna är 

stigmatiserade och kriminaliserade beror just på att de ses som ett hot mot rådande 

maktordning. Hur mycket sanningshalt som ligger i dessa konspirationer, tycks förbli något 

som framtiden får utvisa. För den psykedeliska renässans som nu sköljer som en våg över 

världen - tycks vara något som inte ens den mest restriktiva narkotikapolitik kan förhindra.  
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