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Sammanfattning 

Denna rapport bygger på en kvalitativ undersökning där tio stycken semistrukturerade 

intervjuer genomfördes på deltagare som använt sig av den psykoaktiva växtdrycken 

Ayahuasca. Syftet var att beskriva svenska deltagares val av att använda sig av Ayahuasca 

och hur erfarenheten påverkat dem. Data samlades in genom ett nätverk av kontakter och flera 

gav anspråk på att själva vara med i studien. Data analyserades genom en tematisk analys. 

Från analysen framkom två generella teman, det första temat är indelat i två underteman: En 

önskan om utveckling och upplevelse av förändring delas in i undertema 1 Personlig 

utveckling och undertema 2 Läkning psykiskt och fysiskt. Det andra temat var Kollektiv och 

andlig utveckling. 

Det visade sig att valet till att använda sig av Ayahuasca grundades ofta i en önskan 

om personlig utveckling och att komma djupare ner i medvetandet. Det fanns även hos de 

flesta en önskan att läka psykiskt och att läka fysiska åkommor. Flera sökte även en sorts 

andlig upplevelse för att fördjupa sig själva. Effekterna som beskrevs var upplevelser av 

förändringar, både av psykologisk och beteendemässig karaktär. Även en förstärkt andlighet 

och en utvecklad livsåskådning skildrades.  
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Abstract 

 

This report is based on ten semi-structured  interviews that were conducted with participants 

who used the psychoactive plant beverage Ayahuasca. The objective was to describe Swedish 

participant selection to use ayahuasca and the experience affected them. The data were 

collected through a snowball sample, and several gave claim to themselves participating in the 

study. The data were analyzed through a thematic analysis. The analysis resulted in two 

general themes, the first theme is divided into two sub-themes: a desire for development and 

experience of change are divided into sub theme 1 Personal Development and Theme 2 

Healing mentally and physically. The second theme was Collective and spiritual 

development. 

It turned out that the choice to make use of ayahuasca was founded in a desire for 

personal growth and to get deeper into the consciousness. There was also a desire to heal 

mentally and heal physical ailments. Several also sought a spiritual experience to deepen their 

spiritual journey. The effects described were experiences of change, both psychological and 

behavioral characteristics . An enhanced spirituality was also depicted. 
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Förord 

Av en slump träffade jag en person som berättade om detta självupplevda fenomen. Detta 

fångade mitt intresse och jag önskade att få veta mer. Även om detta har funnits sedan 

urminnestider i vissa länder i Sydamerika så är det någonting nytt för västvärlden. Kan hända 

finns liknade substanser som används på kontinenter för samma syfte men det är något inte 

jag känner till.  

Med hjälp av Ni modiga som deltagit med er personliga sfär och intressanta 

skildringar har denna studie varit möjlig. Tack. 

Tack till Telletubbies som har agerat barnvakt åtskilliga timmar åt älskade Lily, och 

tack till min förstående Andreas. 

Vill även tacka Nina Svensson som gett mycket positiv feedback och mycket av sin 

tid, och som även gett råd och stöd de mindre ljusa stunderna av detta arbete.. 

 

 

 

Frigör dig från de begränsningar 

som du har låtit andra 

lägga på dig.  

Du behöver inte  

känna några gränser. 

Det finns inget 

 du inte kan uppnå. 

Det finns ingen sorg i livet  

som inte kan vändas 

i glädje… 
CLEARWATER 
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Inledning 

Den psykoaktiva växtdrycken Ayahuasca som ceremoniellt använts i århundraden av 

ursprungsbefolkningen i nordvästra Amazonas länder attraherar en växande skara resande 

västerlänningar (Brierley & Davidsson, 2012; Kjellgren, Eriksson & Norlander, 2009). 

Dobkin de Rios (1994) kallar detta fenomen ”drogturism” vilket de senaste decennierna har 

tilltagit i Sydamerika. Genom en sökning på siten Google-Trends kan man se en markant 

ökning från 2004 till 2013 på sök-namnet ”Ayahuasca”, varav sökningar från Sverige utgör 

hela 15 %. Vid sökningar från svenska sidor på sökmotorn Google.com förekommer det 792 

000 sidor som innefattar Ayahuasca.  

I och med expansionen har även ett vetenskapligt intresse ökat och en mängd böcker 

och artiklar som rör brygden har under de senaste decennierna skrivits. I länder så som USA, 

Storbritannien och Spanien finns ett förnyat intresse för den här typen av forskning inom 

områdena psykoterapi och behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), ångest, 

depression, smärta, missbruk och andra destruktiva beteenden, liksom vid behandling av 

cancerpatienter (Kjellgren et al., 2009; Riba, Valle, Urbano, Yritia, Morte & Barbanoj, 2003).  

Shanon (2002) menar att Ayahuasca är särskilt betydelsefullt för psykologi eftersom det kan 

fungera som en väg till att utforska det omedvetna. Rapporter från de som dricker Ayahuasca 

noterar betydande fördelar som psykologisk självinsikt, personlig utveckling och andliga 

upplevelser.  

Ayahuasca, även kallad yage eller caapi, är en bryggd gjord på två plantor från 

Amazonas, barken från djungellianen Banisteriopsis caapi tillsammans med löv från busken 

Psychotria viridis. Tillsammans innehåller växterna psykoaktiva ämnen som B-karbolin 

alkoider och N,N-dimetyltryptamin (DMT) (Tupper, 2009). Det produceras en väldigt hög 

och koncentrerad dos av serotonin vid intaget av Ayahuasca, ett av de ämnena som ligger nära 

serotonin är DMT (Shannon, 2002). DMT binder även till andra serotoninreceptorer inklusive 

5HT1A och 5HT2C receptorer. Frekvent användning av Ayahuasca har satts i samband med 

ett ökat antal serotoninreceptorer på trombocyter (Callaway et al, 1999). DMT är en 

tryptamin-dervivat och är för närvarande den enda psykedelia som är känd för att produceras 

endogent i kroppen, även om dess roll i den friska människan är oklar vet man att är den 

ansvarig för att framkalla drömvisioner under REM-sömnen. Till skillnad från andra 

psykoaktiva ämnen så som psilocybin, meskalin och LSD förekommer DMT i naturen, i 

däggdjur och i flera blad och blommor (Strassman, 2001). 

DMT är inaktivt vid oral tillförsel på grund av att naturligt förekommande enzymer, så 

kallade moniaminoxidas (MAO), som finns i magtarmkanalen bryter ner DMT. B-karbolin 
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alkaloider som utvinns från barken från B. Caapi är en så kallad MAO-hämmare som 

blockera enzymerna från att metabolisera DMT och där av uppnås Ayahuascans psykoaktiva 

effekt (McKenna, 2004; Stahl, 2008). Riba (2003) menar att serotonin är en underliggande 

faktor till varför hallucinogena erfarenheter överhuvudtaget kan existera. 

Drycken intas under ceremoniella omständigheter i schamanistisk kontext tillsammans 

med en erfaren vägledare i syfte att läka, hela eller för att uppleva en andlig dimension (Grob 

et al., 1996). De religiösa organisationerna Uniâo do Vegetal och Barquinha i Santo Daime, 

Brasilien, använder Ayahuasca som ett laglig psykoaktivt sakrament. Dessa Ayahuasca-

kyrkor blandar ofta inhemsk andlighet med former av katolicism och afro-brasilianska ritualer 

(Shannon, 2002). Organisationerna finns inte enbart i brasilianska städer utan även i andra 

sydamerikanska-länder, USA, Europa, Asien och Afrika (Santos et al, 2007). Användningen 

inom dessa kyrkor har granskats och medlemmarna har undersökts utifrån attityder till livet, 

psykiatriskt utvärderat, personlighetstestats och neurofysiologiskt utvärderats i syfte att 

jämföras med en kontrollgrupp av både Grob et al (1996) och Santos et al (2007). 

Medlemmarna visade en väl fungerande status och det upptäcktes inga negativa effekter bland 

användarna. Grobs et al (1996) kliniska studie rapporterar om stora förändringar i deltagarnas 

liv. Förutom att helt sluta med alkohol, cigaretter och andra droger och missbruk uppgav 

försökspersonerna betoning på att deras dagliga beteende och orientering till omvärlden hade 

genomgått en radikal omstrukturering.  En förbättring av självsäkerhet, ett lugnare sinne, ökad 

koncentration, förbättrat minne och en känsla av mening och sammanhang rapporterades 

bland deltagarna (Grobs et al., 1996).  

Både McKenna (2004) Liester & Prickett (2012) och Winkelman (2001) indikerade 

med sina studier att Ayahuasca kan ha terapeutiska tillämpningar för behandling av 

alkoholism och drogmissbruk. Doering-Silveira et al (2005) menar dock att en religiös 

tillhörighet kan ha spelat en central roll som en möjlig skyddande faktor för 

alkoholanvändning. Vid anknytning till en religiös grupp innebär anslutningen en uppsättning 

av principer, normer och värderingar som arbetar med specifika beteendemönster som även 

inkluderar en persons relation till alkohol och andra droger. Detta menar Doering-Silveira et 

al (2005) skulle sannolikt återspegla en stark känsla av att tillhöra en strukturerat religiös 

gemenskap, ett tillstånd som anses ofta som en skyddande faktor för missbruksrelaterade 

sjukdomar.  

Bousos et al (2012) visade med sin studie att vid upprepad användning av Ayahuasca 

under ett år ökade deltagarnas psykiska välbefinnande och visade på ett högt resultat vid 

bedömning av den mentala hälsan, attityder och det allmänna välbefinnandet. Studier visar 
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även att de deltagare som säger sig testat substansen för första gången har hävdat att de fått 

upplevelser och effekter som förändrat synen på sig själva och sin livsåskådning (Trichter, 

Klimo & Krippner, 2009; Barbosa et al., 2005). Deltagare vittnar om en större glädje, ett lugn 

och nya insikter en till två veckor efter intagandet (Trichter, Klimo & Krippner, 2009; 

Barbosa et al., 2005). Flera fenomenologiskt inriktade studier (Barbosa, et al. 2005; Kjellgren 

et al., 2009; Shannon, 2002) bekräftar att upplevelsen av Ayahuasca ofta innehåller en ökad 

insiktsfullhet kring personliga angelägenheter, ändrad självuppfattning, starka emotioner och 

perceptuella förändringar. Bland förändringarna skildras även en kontakt med en transcendent 

verklighet. 

Palladinos (2011) avhandling bygger på kvalitativa djupintervjuer och studerar sex 

stycken försökspersoner som behandlades med Ayahuasca som alla var diagnostiserade med 

depression. Under själva behandlingen kunde depressionen förstärkas tillfälligtvis för att 

sedan försvinna på alla sex deltagare. Palladinos (2011) antaganden är att erfarenheterna med 

Ayahuasca tillåter en åtkomst av områden i det mänskliga psyket som annars är svåra att få 

tillgång till. Fördelen med denna tillgång skulle vara ett erkännande och ett läkande av innan 

lagrade övertygelser och trauman. Vilket i sin tur skulle ge nya självinsikter.  

 Kliniska studier visar att Ayahuasca framkallar kraftiga förändringar på 

medvetandetillståndet som omfattar drömliknande upplevelser med stimulerande och 

psykedeliska effekter och intensiva känslor (Bouso et al., 2012). Forskningen (Bouso et al., 

2012; Grobs et al., 1996) visar att Ayahuasca ökar blodflödet i prefrontala och temporala 

områden i hjärnan vilket framkallar kraftfulla förändringar i tankeprocesser, perception och 

emotion. På grund av de intensiva kognitiva, emotionella och perceptuella förändringarna har 

även Ayahuasca beskrivits som att potentiellt orsaka psykiatriska komplikationer hos vissa 

individer. 

Regelbunden Ayahuasca-användning tycks inte framkalla mönstret av 

missbruksrelaterade problem som kännetecknar missbruk av droger. Brierley och Davidssons 

(2012) studieresultat styrker istället tesen att Ayahuasca-användning ökar den mentala hälsan 

och minskar återfall till alkohol- och droganvändning. En strukturerad psykiatrisk intervju 

med femton brasilianska Ayahuascaanvändare visade inget missbruk eller tecken på ångest 

eller depression (genom ICD-10 och DCM III kriterier). Fem av de femton hade tidigare 

alkoholmissbruk och fem av femton hade antingen depression eller fobisk ångest (Brierley & 

Davidsson, 2012). Tupper (2009) framhåller även han att det är det andliga perspektivet som 

tycks gynna framgången med att behandla missbruk med hjälp av Ayahuasca. 
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  I Kjellgrens et al studie (2009) visar att i början av ceremonin är det inte ovanligt att 

uppleva både skrämmande och fruktansvärda psykologiska erfarenheter som deltagarna 

beskrivit som svåra inre strider. Denna inledande fas kulminerar ofta med kräkningar 

(Kjellgren et al., 2009). Varierande stadier av illamående, kräkningar och ibland diarréer är 

inte ovanliga i Ayahuasca-ritualer. I allmänhet anses det av deltagarna att dessa laxerande 

effekter vara av positiv karaktär av deltagarna i ceremonierna vilket skildras som en 

reningsprocess. Vid tömningen beskrivs även upplevelsen skifta mot en befrielse och 

expansion (Doering-Silveira, Grob, de Rios, Lopez, Alonso, Tacla & Da Silveira, 2005). Efter 

denna rensning beskrivs karaktären ändras till en upplevelse av eufori, förundran och djup 

frid. Ibland är detta tillstånd fyllt med visionära upplevelser av olika slag (Kjellgren et al, 

2009). Kjellgren et al (2009) föreslår med deras studie en modell för ayahuasca-upplevelsen, 

den så kallade ”transcendentala cirkeln” baserad på resultatet från 25 personers berättelser via 

ett frågeformulär. Modellen bekräftar flera andra studier som visat att upplevelsen ofta har en 

transformerande effekt på användarna. Kjellgren et al (2009) studie visar också på att 

deltagarnas motivation till att använda sig av Ayahuasca var att söka kunskap, personlig 

självkännedom och personlig utveckling. Till syftet fanns också önskan om transpersonella 

upplevelser och önskemål om personlig läkning. Deltagarna upplevde en nyorientering till 

livet, personlig utveckling, fysisk förbättring och en mångfald av positiva förändringar i livet. 

Bland annat en ökad självinsikt och att vara mer närvarande i sig själv. Men även om 

upplevelsen av Ayahuasca anses ha vissa generella karaktärsdrag är den enligt Gable (2007) i 

grunden oförutsägbar, mångskiftande och är i hög grad beroende av intention och den kontext 

brygden intas i.  

I USA liksom i vissa europeiska länder har vissa organisationer fått tillåtelse under 

ceremoniella religiösa omständigheter fått rätten att bruka dekokten. I Sverige betraktas 

Ayahuasca på grund av ämnet DMT som en illegal drog och beredningar som innehåller 

DMT är enligt svensk lagstiftning narkotikaklassat (Socialdepartementet, 2013).  

Johnson, Richards och Griffiths (2008) tar upp riskerna med hallucinogener och forskning. 

Även om hallucinogener är relativt säker fysiologiskt så är den mest sannolika risken de 

psykologiska riskerna. Det mest vanliga är en överväldigande ångest under påverkan. De 

menar att de skyddsåtgärder som måste finnas är att utesluta personer med egen eller familjär 

historia av psykotiska sjukdomar.  

På grund av lagstiftningen försvåras forskningen av olagliga substanser för 

västerländska forskare.  Därmed motiverades utförandet till denna kvalitativa studie där 

svenska deltagare rest till andra länder där lagstiftningen är en annan. 
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 Enligt dessa nämnda studier finns ett förnyat intresse för den psykoaktiva växtdrycken 

som används i århundraden av ursprungsbefolkningen i Amazonas. Brygden har av somliga 

forskare (Gable, 2007) beskrivits oberäknelig men har i större omfattning visats ge effekter 

som ökad insiktsfullhet, transcendala upplevelser och botat missbruk. Både kemiska, 

kognitiva och biologiska teorier eller troliga förklaringar ges av forskare. Denna studiens 

utgångspunkt kommer framförallt betrakta subjektiva faktorer av fenomenet utan att helt sluta 

sig till en orsaksförklaring.  

 Frågan återstår varför har intresset ökat hos oss här i väst? Mycket lite forskning på just 

svenska deltagare har gjorts och det finns även här en kulturskillnad i vad gäller synen på 

droger. Kan reaktionerna se annorlunda ut? Hur kommer det sig att svenskar söker sig till 

Ayahuasca? Vad finns det för intentioner och hur påverkar erfarenheten deltagarna? Vad får 

de med sig av upplevelsen? Genom en beskrivande och explorativ studie undersöks detta 

fenomen närmare.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att genom en explorativ studie undersöka vad som inverkar på svenska 

deltagares val att använda sig av Ayahuasca samt på vilket sätt erfarenheten subjektivt 

påverkat dem.  
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Metod 

Deltagare 

I studien har tio stycken respondenter intervjuas med varierande erfarenheter av att 

ingå i en Ayahuasca-ceremoni. Inklusionskriterierna för urvalet var att respondenterna ska 

vara över 18 år och att intagandet av drycken ska ha skett i ett land där substansen är laglig. 

Tre män och sju kvinnor deltog i studien. Åldrarna varierade från 25-50 år. Länder som deras 

erfarenheter har ägt rum i var Argentina, Brasilien, Peru, México och Holland. Erfarenheterna 

av Ayahuasca för de olika respondenterna varierade från en ceremoni till trettio ceremonier. 

Två av tio deltagare uppgav att de använt sig av psykedeliska droger (LSD, 

psykedelisk svamp) innan erfarenheten med Ayahuasca. Fyra respondenter uppgav att de ej 

hade någon erfarenhet av droger innan, utan såg på Ayahuasca som en medicin. Resterande 

fyra personer är oklart om tidigare erfarenheter med droger, då detta inte var en av frågorna 

som tillhörde genomförd intervju. En respondent hade som yngre haft ett pågående missbruk 

av tyngre droger innan Ayahuasca-ceremonin, dock var denna respondent drogfri vid 

Ayahuasca-ceremonin. 

Majoriteten av respondenterna kom i kontakt med Ayahuasca genom att studera detta 

via internet eller litteratur och flera respondenter uppgav även att de genom bekanta eller 

vänner fått reda på Ayahuasca. Det fanns även andra kontakter som berättade om brygden, en 

respondent uppgav att det inom vården på ett behandlingshem diskuterade detta som ett 

alternativ till behandling. En annan respondent blev medbjuden av en psykoterapeut. Fem av 

respondenterna uppgav att de antigen arbetade eller var på semester i ett av de nämnda 

länderna vid tillfället för intagandet av Ayahuasca, och att viljan till att ta Ayahuasca inte 

enbart var anledningen till att resa.  

 

Datainsamlingsmetod 

Intervju är enligt Hayes (2011) lämpligt när man vill undersöka och beskriva 

respondenternas subjektiva upplevelser. Då denna studie ämnar undersöka respondenternas 

erfarenheter och upplevelser på en detaljerad nivå har en kvalitativ intervjustudie genomförts. 

Den kvalitativa datan har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer utgår från kategorier som ska beröras under intervjun (Hayes, 2011). Till grund låg 

en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) som har utformats utifrån studiens syfte. 

Intervjufrågorna behandlade fyra stycken huvudteman: Förkunskap, intention, upplevelse och 

implikationer på vardagen. Frågorna var utformade så öppet som möjligt med 
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rekommendationer till följdfrågor. Intervjun öppnades med frågor om bland annat nuvarande 

ålder och vilket land deltagaren rest till för att få intervjupersonen bekväm med 

intervjusituationen. Därefter lades mer fokus på frågor rörande intentionen och syftet med att 

välja Ayahuasca. Frågor som rörde själva upplevelsen togs upp även fast det visionära eller 

innehållsmässiga i upplevelsen inte var fokus för studien utan för att det har en betydande roll 

för hur erfarenheten påverkat dem. Avslutningsvis berördes just frågor om hur erfarenheten 

påverkat dem och slutligen fick de själva tillägga om det var något de ansåg vara av vikt. 

Deltagarna uppmuntrades till att berätta fritt om sina upplevelser, vid behov användes 

följdfrågorna för att uppmuntra till att utveckla. 

 

Genomförandet 

Genom ett nätverk av kontakter har två av respondenterna blivit tillfrågade via e-post 

om att delta i studien, därefter har resterande respondenter i sin tur visat intresse via e-post 

genom att de fått höra om studien. Informationsbrev skickades till samtliga deltagare, för 

utförlig information se bilaga 1. Sju av intervjuerna genomfördes i respondenternas hem, och 

de andra tre genomfördes på avskild plats valda av deltagarna själva. Före deltagandet delgavs 

muntlig information om studiens syfte och genomförande. Här delgavs även frivilligheten att 

delta i studien och möjligheten att utan skäl avbryta intervjun. Alla genomförde intervjuerna 

utan att bryta.  

 Inspelningarna genomfördes via iTalk som är ett ljudinspelningsprogram via mobilen 

och via iScream som är ett inspelningsprogram via datorn. Anteckningar fördes under alla 

intervjuer för att skriva upp tankar som väcktes eller för att anteckna icke-verbala signaler. 

Varje intervju tog mellan 30 och 60 min beroende på den information respondenterna hade att 

förmedla. Intervjutiden var mellan 30-60 min långa och de tio intervjuerna blev sammanlagt 

462 min. Efter varje intervju transkriberades materialet direkt för att ha så klar bild som 

möjligt över vad som sagts. De transkriberade sidorna blev 92 sidor.  

 

Databearbetning  

Intervjuerna har till transkriberas ordagrant enligt Kvale och Brinkmans (2009) 

rekommendationer, förutom att stakningar onödiga ord tagits bort som tillexempel ”öh” och 

”eh” för att inte få en osammanhängande och repetitiv transkribering.  

Undersökningen genomfördes med en tematisk analys av tio utförda intervjuer. 

Tematisk analys är enligt Braun och Clarke (2006) en flexibel metod som ger möjlighet till 

identifiering, analysering och rapportering av mönster i data. Då undersökningen syfte var att 
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söka efter mönster i informationen från deltagarna och att beskriva deltagarnas upplevelser 

lämpade sig här tematisk analys som analysmetod (Hayes, 2011). Braun och Clarke (2006) 

förklarar att den tematiska analysen ger en viss frihet då den inte delar samma teoretiska 

bundenhet som många andra analysmetoder. Denna frihet kan anses som fördelaktig då denna 

studie har en mer explorativ ansats. Tematisk analys valdes också eftersom den ansågs kunna 

lyfta materialet ytterligare genom att urskilja vissa teman som upprepas hos respondenterna 

utan att sålla bort viktig information. Teman valdes utifrån om det var relevant för syftet för 

studien.  

 Efter att intervjuerna hade transkriberats utfördes databearbetningen enligt Braun och 

Clarkes (2006) rekommendationer vid tematisk analys i sex steg; det första steget i analysen 

var att aktivt läsa igenom texterna för att söka efter relevanta meningar och mönster. 

Noteringar gjordes av vad som tänkas kunde vara intressant för studien. Meningar markerades 

utifrån om det var relevant för syftet. Det andra steget var att data organiserades utifrån 

kodningen till grupper som är en början till proto-teman och slutgiltiga teman. Proto-teman är 

de teman som till en början påvisas intressanta och relevanta kopplat till syftet med studien 

(Braun & Clarke, 2006).  Citat och ord klipptes ut, sorterades och grupperades under olika 

övergripande begrepp som skrevs på post-it-lappar. Lapparna lades i olika högar, detta 

grundades på vilket ämne/tema de ansågs passa in i. Systematiskt gicks all data igenom och 

intressanta aspekter identifierades. Detta formade upprepade mönster. Sen började sorteringen 

av de olika begreppen till potentiella teman och en sammanställning av koderna under 

identifierade proto-teman. Även citat som eventuellt inte var intressant för studien kodades 

och sparades utifall att det skulle bli intressant senare för att inte missa något. Det tredje 

steget var att ta ett proto-tema i taget och systematiskt gå igenom hela texten igen och allt som 

rörde just det begreppet plockades ut. Här analyserades koderna och flera olika koder 

kombinerades för att bilda ett övergripande tema. Här utvecklades mind-maps för att se 

relationen mellan olika teman. I det fjärde steget granskades temana, här sågs det till att de 

inte överlappade varandra eller om något tema skulle kunna brytas isär till separata teman. I 

det femte steget definierades och namngavs två olika teman varav det första temat var indelat 

i två underteman: En önskan om utveckling och upplevelse av förändring som delas in i 

undertema 1 Personlig utveckling och undertema 2 Läkning psykiskt och fysiskt. Det andra 

temat var Kollektiv och andlig utveckling. Det sista steget var att producera resultatet vilken 

involverar den slutgiltiga och skriva rapporten. Se bilaga 3 för utförlig genomgång av teman.  
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Reliabilitet och validitet 

Att utvärdera validiteten (giltigheten) av kvalitativa studier är att göra en bedömning 

av hur väl forskningen har genomförts, och om det som hittats kan betraktas som trovärdigt 

och användbart (Smith, 2008). För att stärka validiteten har koherens eftersträvats genom hela 

arbetets gång, med koherens menas den ”röda tråden” som genom arbetet ska vara lätt att 

följa och som hela tiden ska svara tillbaka på studiens syfte. I processen har även transparens 

och tydlighet eftersträvas så att läsaren ska förstå hur processen är genomförd. Detta har 

gjorts genom att alla faser i forskningsprocessen har arbetats efter att presenteras så tydligt 

som möjligt. Genom transparens kan läsaren själv bedöma kvaliteten och betydelsen av 

studien.  

Kvale och Brinkman (2009) menar att validitet är beroende av den 

hantverksskicklighet med vilken studien genomförs och att intervjuarskicklighet är avgörande 

för kvaliteten i studien. En ständig kontroll av intervjufrågor och analys till rapportering har 

eftersträvats för att förhindra snedvridna tolkningar och ogiltigt resultat. Kvaliteten har 

bejakats kontinuerligt i hela den kvalitativa processen genom en ständig kontroll från 

intervjufrågor, till transkribering och analys (Kvale & Brinkman, 2009). Objektivitet har 

eftersträvats för att inte färga data med sin egen förförståelse genom att det har funnits en 

medvetenhet om bias och personliga åsikter vid analysen. Detta har gjorts med så få 

förutfattade meningar som möjligt. Under intervjuns gång har det funnits en uppmärksamhet 

på relationen mellan forskaren och deltagarna i studien. Detta genom att respondenterna 

själva fick välja plats för intervju då miljön påverkar interaktionen mellan deltagare och 

intervjuare, och kan hämma eller förstärka kommunikationen.  

Reliabilitet hänför sig till forskningens konsistens och tillförlitlighet och behandlas 

ofta i frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare 

(Kvale & Brinkman, 2009). Men målet för studien var inte att generalisera utan att få en 

förståelse och en ökad kunskap för det fenomen som ämnas undersökas. Vilket kan ge studien 

en lägre reliabilitet. Genom att informationsbrev har skickats ut till respondenterna kan 

respondenten förbereda sig och reflektera kring ämnet, därmed höjs reliabiliteten. 

Intervjufrågorna strävades efter att hållas så neutrala som möjligt för att inte ställa ledande 

frågor till respondenterna (Kvale & Brinkman, 2009).  

Både teknisk utrustning och forskaren själv är en del av tillförlitligheten i studien. Den 

tekniska utrustningen har kvalitetssäkrats på grund av tillexempel den varierande ljudkvalitén. 

Ljudinspelningarna med inspelningsprogrammet iScream var av god kvalité vilket höjer 
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reliabiliteten. Transkriberingarna har kollats igen mot ljudinspelningarna. En fördel med 

ljudinspelningarna i sig är att inte viktig information förbises och att tolkningar av 

respondenternas svar kan kontrolleras flera gånger (Kvale & Brinkman, 2009).  

För att bedöma tillförlitligheten i föreliggande studie har även citat i form av 

respondenternas tankar används i resultatet. Att använda sig av citat minimerar risken för 

feltolkningar av respondenternas utsagor (Braun & Clarke, 2006). Genom att använda sig av 

citat kan även läsaren anse om resultatet är rimligt eller inte. Validiteten höjs även genom att 

citat från samtliga intervjuer användes då det är viktigt att visa en bredd i resultatet och att 

beskriva alla respondenters upplevelser (Braun & Clarke, 2006).  

 

Etiska överväganden 

De etiska riktlinjer som låg till grund för hela arbetets gång är fyra huvudkrav som har 

fastställts av Vetenskapsrådet om forskningsetiska principer. Kraven som följts är 

information-, samtycke-, konfidentialitet-, samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2013). 

Samtliga deltagare har varit införstådda i studiens syfte, information har delgivits både innan 

intervjun via e-post och muntligt innan inspelning. Under intervjusituationen har personliga 

konsekvenser för deltagarna tagit hänsyns till, känsliga frågor som tillexempel hälsotillstånd 

och politisk åsikt har undvikits. (Kvale och Brinkman (2009) beskriver vikten av forskarens 

roll. Här har en hög vetenskaplig kvalitet eftersträvats och det publicerade resultatet har 

strävats efter att vara så korrekt och representativt för forskningsändamålet som möjligt. 

Intervjumaterialet har behandlats konfidentiellt enligt Kvale och Brinkman (2009). 

Transkriberingar är kodade med fiktiva namn och innehåller inget som spåras tillbaka till en 

identitet, vilket skyddar från obehörigas insyn. Alla personuppgifter ska enligt denna princip 

säkerhetsställa att konfidentialitet upprätthålls (Vetenskapsrådet, 2013). Endast två kopior av 

transkriberingarna kommer att finnas, en som intervjuaren behåller, och en kopia till 

handledaren. Alla transkriberingar är avidentifierade. 

Även studiens nytta har bedömts till att ha en samhällsrelevans då bruket sprider sig i 

västvärlden. Ingen påtaglig risk med att intervjua personerna kunde ses utan här anses nyttan 

överväga riskerna. Varje intervju avslutades med att fråga respondenten om allt kändes bra 

med intervjun, så kallad debriefing (Banyard & Flanagan, 2011). Ifall ämnet hade berört 

deltagarna nämnvärt hade det funnits tidsutrymme för att samtala efteråt och att vid behov 

använda sig av debriefing. Om respondenten velat avsluta intervjun hade detta gjorts.  
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       Resultat 

Studiens syfte var att beskriva vad som inverkar på svenska deltagares val att använda sig av 

Ayahuasca samt på vilket sätt erfarenheten påverkat dem. I analysen framkom två generella 

teman. Det första temat delas in i två underteman, då respondenternas övergripande syn är 

lika men tillämpad inom två olika områden. Temat En önskan om utveckling och upplevelse 

av förändring delas in i tema 1: Personlig utveckling och tema 2: Läkning psykiskt och fysiskt. 

Det andra temat som framkom var Kollektiv och andlig utveckling.  

 

En önskan och upplevelse av förändring 

Det som påverkade flera av deltagarnas val att använda sig av Ayahuasca bestod i en 

nyfikenhet och en önskan om att läka och att utvecklas. Att söka sig till Ayahuasca beskrevs 

som att individen redan var i en process av något slag sen tidigare. 	  En vanlig motivation var 

att bli tryggare och lyckligare i sin vardagstillvaro genom de perspektiv och erfarenheter som 

Ayahauasca skulle komma att bidra till. Viljan bottnade i en önskan att genom att använda sig 

av Ayahuasca för att på ett djupare plan utforska sig själv och få en djupare förståelse av sitt 

inre mående vare sig det gällde upplevda svårigheter eller ljuspunkter. 

Valet bottnade i en nyfikenhet som kunde komma från att ha hört eller läst att 

Ayahuasca skulle kunna vidga medvetandet och att man på det sättet skulle nå nivåer i det 

inre man annars inte så enkelt kommer åt. Här beskrevs spärrar som håller oss tillbaka och att 

individen inte kan bli medveten om dessa innersta behov, känslor och minnen om inte spärren 

eller försvaret hämmas. Ayahuasca beskrevs som att lyfta fram det som ligger undermedvetet, 

där den kunde gå in och visa ”sanningar” om sig själv och borttränga minnen.  

 

”Eftersom egot försvinner mer eller mindre, eller delar av sitt normala filter, som sin

 normala aktivitet för att hantera känslor, eller att välja vilka känslor man vill gå efter

 eller att skjuta bort dom försvinner, så känns det som att ens egna inre terapeut på

 något sätt är med. Så försvinner egot, och då tillåts vad som helst komma upp från ens

 undermedvetna liksom”. 

 

Ayahuasca blev på ett sätt en katalysator för att gå tillbaka till tidigare erfarenheter 

och minnen. Under påverkan av Ayahuasca fanns inte enligt deltagarna det vanliga psykiska 

försvaret eller andra distraktioner, här möts det som är i behov av att mötas, och därigenom 
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kunde förändring ske. Denna grundtanke var för respondenterna likartade men tillämpningen 

skedde inom två olika områden:  

Undertema 1 - Personlig utveckling. Starka intentioner till valet av att använda brygden 

kunde finnas med från början eller kunde växa under processens gång. Genom Ayahuasca 

skulle man förstärka kontakten med sitt ”innersta” eller nå något i sitt undermedvetna, vilket 

tycks vara kopplat till att möta sig själv ”på riktigt”. Viljan bestod i ett sorts forskningssyfte 

till att förstå sig själv bättre.”.. jag ville träffa mig själv. Det var det som var mitt syfte.  Jag 

ville försöka få den sista pusselbiten på plats”.  

Viljan till detta självutforskande bestod av en sorts rannsakan av sig själv och en 

önskan att höja graden av deras egen medvetenhet. Undertryckta sidor av sig själv sågs som 

begränsningar och låsningar i livet i form av rädslor. Att komma vidare i livet från 

begränsningar och rädslor beskrevs som utvecklande för att bli sitt ”sanna” eller fulländade 

jag. Detta framställdes som en önskan att exempelvis befrias från beteendeproblem eller att få 

bearbeta minnen som hade stängts undan. Minnen och beteendeproblem kunde bottna i 

familjesituationer som inte varit fungerande. Exempelvis så kunde viljan bestå i att få en 

bättre relation med en förälder. Information om att andra beskrivit en nyfunnen insikt och 

ödmjukhet inför andra människor och relationer lockade till valet av att använda Ayahuasca.  

 

”Jag kan inte ändra världen, men jag kan ändra mig själv och hur jag beter mig, hur 

jag möter andra människor, hur jag väljer att möta aggressioner eller 

misstänksamhet. Det handlar om att få kontakt med hjärtat, det här är en 

hjärtemedicin”.  

 

Det gemensamma var en önskan att lära känna sig själv som människa. Den inre 

mentala inställningen inför ceremonin och intentionen till varför man var där framhävdes som 

en mycket viktig aspekt, både för att ge värde åt ceremonin och för att skapa näring åt orken 

att tillexempel genomlida jobbigare delar med tillexempel rädsla och obehag.  

Ayahuasca-ceremonin kunde ses som ett tillskott i livet eller som en fördjupning av 

sin meditation och inspirerade till ett mer personligt arbete. Efter erfarenheten med 

Ayahuasca upplevdes en rad mer eller mindre bestående förändringar. Det som beskrevs var 

positiva förändringar i tankemönster och att därmed bli mer positivare inställd till sig själv 

och omvärlden, en känsla av balans och inre frid infann sig. Att få uppleva balans och inre 

frid gav även en känsla av att bli mer målinriktad och fokuserad. Uppfattningen var att man 
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fick möjlighet att kliva ur vanliga tankemönster både under påverkan av substansen men även 

efteråt och att därigenom skapa en vakenhet som kunde innebära att bli starkare mentalt. 

 

”Det har verkligen fått mig att förstå hur stark jag är. Verkligen att, wow, vad stark 

jag är. Vad mycket jag kan göra egentligen på den här jorden. Jag har fått helt andra 

självinsikter, definitivt. För mig har det byggt väldigt mycket självförtroende, 

självkänsla, en förståelse för vem jag är”. 

 

Insikterna kom till deltagarna genom visioner, känslomässiga eller visuella, under 

eller efter påverkan av substansen. Förändringar skedde efter självreflektion och en förståelse 

för egna begränsningar. Genom upplevelser av känslor, tankar och kroppsförnimmelser blev 

detta tydligt. Som svar på upplevelsen fanns en minskad tendens att reagera automatiserat på 

livssituationer och istället upplevdes en ökad egenmakt och ansvar. Erfarenheten gav insikter 

om att oarbetade saker behövde bearbetas på ett djupare plan och att förändra 

beteendemönster i vissa situationer.  

 

”Ofta handlar det om förståelse har jag märkt. Att man får en vision om en händelse i 

sitt liv eller ett beteende som man besitter. Sen i den visionen så ser man syftet, eller 

man förstår varför eller ser att det beteendemönstret kanske inte gynnar mig längre 

och att jag kan släppa det och gå vidare.” 

 

Upplevelsen kunde även innehålla få eller inga visioner utan med den behagliga 

känslan som uppstod ge en emotionell förändring av att bli vän med och att acceptera sig själv 

och sin kropp. Att få budskap om kärlek och att efteråt känna sig väldigt älskad och uppfylld 

efter ceremonin var vanligt förekommande. Det ledde till effekten av en ljusare och 

kvarhållande känsla för livet och en större självkänsla genom att kärleken till sig själv blivit 

starkare. Det fanns som en sorts större acceptans och tolerans som skildrades i en förlåtelse - 

eller försoningsprocess till sig själv. 

 

”Det var som en nyckel, det var ju det här att jag hade kört fast lite grann, jag kom 

inte över tröskeln utan jag behövde få en push, så det var väl det jag fick och att 

känna kärlek till sig själv är väl en av de viktigaste sakerna en människa behöver och 

det var det jag behövde”. 
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 Efter att ha gjort valet att använda sig av Ayahuasca mer än en gång kunde effekten 

vara att de lärde sig något nytt efter varje ceremoni som kunde vara av både psykisk och 

fysisk karaktär, till exempel ”meningen med livet”. Något som hade varit självklart innan, 

kanske såg annorlunda ut efteråt och upplevdes kunna ifrågasättas eller förtydligas. 

Efter upplevelsen kunde beteendemässiga förändringar ske som gynnande 

personligheten och som genom känslor och visuella upplevelser gav insikter eller väckte en 

nyfikenhet. Exempel var budskap om att bli mer medveten om att vara mer i sin fysiska 

kropp. Budskapet resulterade i att ta upp sin yoga-praktik igen eller börja utöva karate. Även 

en fördjupning i relation till musiken.  

 

”..det blir tydligt för mig att det är för såna anledningar jag gör musik och även där 

att gör man det med rätt intention och på rätt sätt så sprider det en bra vibb omkring 

sig också”. 

 

Genom upplevelsen med Ayahuasca gavs ett engagemang till fortsatt arbete och 

självutforskande. Efteråt visade det sig en tacksamhet för erfarenheten, för vissa stannade det 

där och för andra kunde Ayahuasca ses som ett livsverktyg när man insåg var arbetet måste 

ske för att sluta med vissa beteenden eller för att leva livet fullt ut. Ibland behövdes flera 

Ayahuasca-ceremonier för att förstå att det var just ett aktivt arbete. Intentionen blev en 

drivkraft att fortsätta arbetet med att växa och att utvecklas som person. Genom syftet 

skapades en riktning åt upplevelsen för att göra den meningsfylld och ändamålsenlig. 

 

”..jag har satt igång arbeten som jag känner att jag inte riktigt blivit klar med, eller 

som jag upplever att jag kan gå djupare i. Det känns för mig som att det här är något 

man inte bara ”gör”, utan att man behöver det liksom.” 

 

Integrationen till vardagen kunde ta olika tid. Det krävdes allt från inget till mycket 

medvetet arbete att omsätta upplevelsen till vardagen. För vissa mer eller mindre automatiskt, 

för andra genom medveten ansträngning och arbete. Förändringar i personlighetsdrag var 

alltså något som ibland behövdes arbetas med på ett medvetet sätt och i andra fall något som 

en tid försvann eller förändrade utan att större vikt lagts vid detta. Styrkan på insikterna under 

påverkan av substansen tycktes ha betydelse för de verkliga förändringarna. Även styrkan på 

den inledande intentionen hade en betydande roll för hur väl det gick att omsätta 
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förändringarna i vardagen. Men det kunde även vara fall där förändringarna inte var 

djupgående och betydande. 

Undertema 2 - Läkning psykiskt och fysiskt. Intentionen kunde även innefatta att gå ett 

steg ”djupare” med brygden då läkning och individens hälsa var något som också kunde 

påverka beslutet att använda Ayahuasca. Genom att ha studerat Ayahuasca på internet eller 

genom kontakter med andra ceremoni-deltagare fick man kännedom om att Ayahuasca kunde 

ha en ”botande” potential. Tillexempel diskuterades brygden av personalen på ett 

behandlingshem, där en av deltagarna befann sig. Förhoppningen var att hitta en djupgående 

och kraftfull behandling mot det då pågående tunga missbruket och att genom Ayahuasca få 

ändrade värderingar och inställning till livet. Efter en ibland jobbig eller intensiv period i livet 

utmärktes en längtan efter att gå vidare och bli både fysiskt och psykiskt starkare och att läka 

psykiska plågor, vilket gav en drivkraft till valet. Att Ayahuasca var en substans från naturen 

med en ursprunglig eller lång kulturell tradition och kontext verkade bidra till motivationen 

av valet och legitimiteten att använda brygden. Skillnaden i synen mellan dessa länder och oss 

i väst sågs nästan som en kulturkrock och att bli erbjuden deras visdom från naturen och 

sofistikerade kultur sågs på med tacksamhet. För vissa ansågs Ayahuasca som en form av 

behandling av universella mått, som innebar att substansen ansågs bota, lindra och hela olika 

former av åkommor. Ayahuasca jämställdes av alla deltagarna med medicin. Så motivet 

kunde även innehålla fysiska orsaker där det fanns önskan att läka den fysiska kroppen.  

 

”Jag kom i kontakt med Ayahuasca genom min sökning för att hela och läka först och 

främst kroppen och även genom emotionella orsaker. Jag ville få bukt på en fysisk 

sjukdom som jag har, det är en neurologisk sjukdom, som gör att jag skakar väldigt 

mycket, speciellt när jag slappnar av”. 

 

Sjukvården i Sverige hade misslyckats med att hitta orsaken till sjukdomen, och 

mängder med tabletter var inte längre ett alternativ. Synen var att Ayahuasca sågs som en 

djupare behandlingsmetod för både psykiska och fysiska åkommor. Man menade att detta 

kunde hjälpa till att medvetandegöra och lösa upp själva orsakerna till problemen. Den 

traditionella sjukvården bedömdes snarare behandla symtomen snarare än orsakerna. Det 

framställdes som att brygden var en behandlingsform som arbetade på djupet. Rent 

terapeutiskt beskrivs Ayahuasca som en mer komprimerad och effektiv variant av terapi.  
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”Alltså för en del kanske det räcker med att gå i terapi, det här är ju som en genväg 

till terapi fast istället är du din egen terapeut. Ayahuasca visar dig, när du dricker den 

så inser du saker för dig själv medan en terapeut gör samma sak fast utan det visuella 

och utan medverkan av andar och visioner. Och det här är ett snabbare sätt, istället 

för trettio år av terapi så kanske du behöver ta ja inte trettio ayahuasca-ceremonier i 

alla fall..” 

 

Andra menade att en terapeut ofta bara når till en viss gräns, och genom att använda 

sig av Ayahuasca så är det möjligt att komma runt de försvar eller begränsningar som en 

individ kan ha inför att gå djupare i terapi. Detta gav en större drivkraft tillvalet. 

 

”.. det finns liksom ingen hjärna som sätter, alltså om man möter ett stopp någonstans 

så inser man att det bara är tankar som man skickar vidare och fortsätter på resan. 

Det är alltså väldigt djupgående”. 

 

Under själva upplevelsen kunde en mycket mörk och jobbig upplevelse uppträda där 

undanträngda sidor eller jobbiga minnen spelades upp. Själva förändringsprocessen skildrades 

i att släppa på sina rädslor, i och med att man fick möta det som fruktades mest. Effekten av 

att uppleva undanträngda trauman och minnen beskrevs som en lättnad. Genom att ha mött 

”det värsta” framkom en stor tacksamhet. Till exempel kunde en plågsam händelse som att dö 

under en ceremoni, vara förlösande och en innan upplevd dödsångest hade försvunnit. 

Effekten var att jobbiga och skrämmande upplevelser sågs som positiva efteråt. Den 

rädslofyllda upplevelsen förändrades till att bli mindre dramatisk vid upprepat bruk.  

 

”Ja men det är ju för att man burit på de här tunga grejerna inom sig, omedvetet eller 

medvetet, och när man ger släpp på det, det är ju som att man bär tunga stenar i en 

ryggsäck, släpper man den väskan så blir det ju lätt då! Ungefär samma sak tänker 

jag, fast känslomässigt. Känslomässiga saker som vi bär på och när vi väl släpper på 

det så blir det ju sån lätthet och renhet!”. 

 

Under den svåra upplevelsen fanns ett accepterande tillstånd och en öppenhet för 

upplevelsen, dels för att inte uppslukas helt av intensiteten och dels för att kunna tillgodogöra 

sig nyttan med Ayahuasca-ceremonin. 
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Det var inte alltid upplevelsen visade sig skrämmande. Effekten efter en lugn, ljus och 

vacker upplevelse kunde ses som en inre frid och uppskattning gentemot Ayahuasca och som 

en resa som sedan bars med i livet precis som ett minne. Effekten beskrevs olika beroende på 

var man befann sig i livet, ibland väldigt vacker och ljus, ibland mörk och kämpig, beroende 

på just vad man ville få ut av sin ceremoni.  

Hälsa och bättring återkom hos nästan samtliga Ayahuasca-användare, det avsåg både 

förbättring av fysisk sjukdom och psykisk hälsa. Den fysiska sjukdomen förbättrades efter 

upprepade ceremoni-besök, och depression mildrades eller försvann. ”..jag slutade direkt med 

att äta min medicin och jag kände mig mindre deprimerad. Det kändes som att livet hade fått 

lite större mening efteråt”. Förändringar som var kopplade till hälsa kunde vara även vara att 

exempelvis sluta med beroenden som tobak och alkohol. Förklaringen var även här att 

individen tvingades titta på problemet och förstå anledningar till sina handlingar.  

Ayahuasca sågs dock inte enbart som den rätta vägen för utforskande utan som en del 

eller en hjälp på vägen. ”..det är klart, det finns många olika sätt att läka. Men det här är en 

annan vinkel. Det här är ett annat sätt att se på livet och på sig själv”.  Majoriteten menade 

att Ayahuasca inte var för alla, trots de uttalade positiva fördelarna. Exempelvis att den ibland 

intensiva upplevelsen skulle kunna upplevas vara för stark för många.  

 

Kollektiv och andlig utveckling  

En annan del av syftet till valet för de som använt sig av Ayahusca mer än en gång var 

intentionen att använda sig av Ayahuasca för ett globalt och universellt arbete. Syftet och 

motivationen kunde då vara av opersonliga anledningar som menades att arbetet med 

Ayahuasca utfördes för att även planeten och människorna skulle utvecklas. Det uttrycktes en 

uppfattning att en form av rörlig energi eller ljus som framträder på ceremonierna, hjälper till 

att sprida ett positivt eller läkande ljus till den övriga världen som en sorts läkande kraft. 

Grundsynen tycktes vara att den synbara separationen mellan människor och allt levande är 

illusoriskt. ”Allt är ett” menade nästan alla som haft dessa upplevelser. På det sättet påverkas 

helheten i tillvaron när den enskilde höjer sin ”vibration” eller sitt ”ljus”.  

 

”För att tidigare har jag tagit det mer kontinuerligt, som ett arbete, jag tycker att det 

är ett viktigt arbete, inte bara för mig själv utan universellt.  Jag känner att det 

hjälper att lyfta upp energin på hela planeten”. 
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Här speglades även en längtan efter ett mer autentiskt liv, här i avseende att leva i 

samklang med naturen, närmare människor, växter och djur, som en deltagare menar är något 

som har tagits ifrån oss här i väst.  

Det fanns även en nyfikenhet om en större verklighet än den personliga som skapade 

motivation till valet. Trots, eller möjligen på grund av, att de flesta respondenterna redan hade 

en tro eller erfarenhet av en ”andlig” eller högre verklighet fanns ett sökande efter en egen 

självupplevd och fördjupad upplevelse av andra dimensioner. Deltagarna visste från början att 

den psykoaktiva brygden skulle kunna komma att visa andra dimensioner än den vardagliga, 

där väsen och andar fanns. Ayahuasca kom för de flesta av dem in som ett naturligt steg i det 

andliga sökandet. ”.. jag har alltid haft, vad ska man säga? En andlig världsbild. Så jag ville 

söka kontakt med andevärlden och få en egen upplevelse av andra dimensioner”. 

Ibland fanns känslan att stå stilla i sin utveckling och att genom brygden 

förhoppningsvis få vidare vägledning och att erhålla ny inspiration. Några respondenter 

skildrade en fattigdom gällande religiositet eller andlighet i Sverige och de uttryckte en 

tacksamhet att få ta del av denna uråldriga kunskap. 

 

”.. jag tror att det här som man söker är samma sak som, jag vet inte ens om det går 

att sätta ord på, men någonting som har att göra med ”Gud”, det är ju ett väldigt 

konstigt begrepp också, så förenklat på något sätt för mig. Och insåg att det här 

kommer ju direkt från någonting som är väldigt direkt från jorden och som hänger 

ihop med en uråldrig kunskap hos människor och en medvetenhet som är undanträngd 

i vårt hemland men som jag fick möjlighet att ta del av”. 

 

Respondenterna hade ganska svårt att beskriva sina förväntningar, vad de trodde sig 

komma att möta, känna eller träffa på. För vissa utgjorde den redan befintliga andliga tron, 

andliga upplevelser eller tidigare psykedeliska erfarenheter att man innan inte kände någon 

större rädsla inför Ayahuasca-ceremonin. Det framkom även existentiella motiv, exempelvis 

frågor som berörde livet före kroppens födelse och vad som händer efter döden. Ett annat 

vanligt motiv var att på ett transcendentalt plan utforska vad som fanns bakom 

personligheten. 

 

”I början handlade det mycket om att utforska personligheten och beteenden, nu har 

det varit mer att utforska det som ligger bakom personligheten. Vad är jag utan min 
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personlighet? Det är en helt ny dimension och utforskande. Så jag tänker att den 

nivån tar aldrig slut, man kan gå djupare, djupare och djupare”. 

 

Sökandet efter andlig rehabilitering var en genomgående intention som behövde få 

näring genom självutforskande. Den andliga nyfikenheten formade den inre mentala 

inställningen inför den stundande ceremonin.   

Genom en personlig direktupplevelse av andra dimensioner och en stark andlig 

tillhörighet förstärktes känslan av existentiell trygghet och livssammanhang. Upplevelsen var 

att på något sätt river Ayahuasca en mur mellan vår värld och andra omgivande världar av 

ickemateriell karaktär. En hyperdimensionell värld av medvetande, ”ljus” eller ”energier” 

blev tillgänglig för upplevelse. En respondent beskrev upplevelsen som ”att tända lyset i ett 

mörkt rum, och att man ser vad som omger oss egentligen”. Effekten var en tacksamhet 

gentemot Ayahuasca för de insikter och den vägledning den visade genom den högre 

verkligheten. Att använda sig av Ayahuasca gav även en påminnelse att genom upplevelsen 

vara mer sammankopplad med naturen, med den kvarvarande känslan av att ”allt är ett”. 

Efter upplevelsen och mötet med ”något större” skildras en större sinnesfrid och en 

förstärkt andlighet. Det tycktes som att den största behållningen kom genom att man själv fick 

uppleva andra dimensioner istället för att ta till sig andras beskrivningar och teorier.  Det 

speglades en lättnad av ”sanning” i och med den självupplevda dimensionen. 

 

”Det blir inte någon annans teori som jag tar till mig och utforskar, utan det blir 

direkt en sanning utifrån mitt egna perspektiv och därav kan jag forma min egna 

verklighet som jag ser den och därmed komma i större kontakt med vem jag är och 

vad jag är och vad jag tycker. Och inte bara kopiera eller ta någon annans åsikter 

eller lära” 

 

Ofta existerade även någon form av vägledning eller budskap, det väsen som visade 

sig under påverkan beskrevs ofta som en väldigt ljus och oftast feminin energi, eller kraft, 

som hade en förmåga och en vilja till handlande. Deltagarna väljer att uttrycka sig olika här 

med mötet med det högre väsendet; Moder Theresia, The spirit, Alltet eller Gud.  

Budskapet handlade ofta om en kärlek och bekräftelse gentemot respondenterna. Detta 

”högre väsen” var som en slags budbärare med en vilja av att vara intelligent och god. ”Ja du 

kan gå in utan en intention för medicinen är så himla smart. Den vet precis vad du behöver. 

Den vet ditt livsmönster, allting”. Det beskrevs att man får exakt ”det man behöver”. 
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Exempelvis, behövde individen allvarligt begrunda sitt sätt mot sig själv eller sin omgivning 

kunde hen får kämpa ganska rejält med de sidorna under behandlingen. Behövdes snarare 

tröst, kärlek eller skratt var det dit Ayahuasca tog resan. Inte sällan kunde varierade teman 

innefattas i upplevelsen. 

En annan viktig del var att gemenskapen som uppstod i ceremonin var oerhört central. 

Ceremonin utgjorde en väldigt stor del av upplevelsen och arbetet med Ayahuasca kunde ses 

som en väldigt liten del. Ceremonin var ett verktyg för ytterligare medvetandehöjande och 

laddningen av upplevd energi blev större i och med ceremonin. Ceremonin gav ett värde och 

en trygghet i sin struktur. Det ceremoniella, närvaron och kontakten gav en tyngd åt 

Ayahuasca, en helhetsupplevelse. 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att med hjälp av intervjuer få en ökad förståelse till vad som 

ligger till grund för valet till att använda sig av substansen Ayahuasca för svenska deltagare 

samt på vilket sätt erfarenheten påverkat dem. Sammanfattningsvis visade resultatet att valet 

till att använda sig av Ayahuasca grundades i en önskan om att utvecklas personligt, förändra 

ogynnsamt beteende och att vidga medvetandet. Även individens fysiska och psykiska hälsa 

låg till beslut om att använda drogen. Det andliga sökandet bidrog också till valet, och det 

fanns en längtan till att utforska andra dimensioner. Erfarenheten av ceremonin resulterade i 

en upplevelse av förändringar av både fysisk och psykisk karaktär. Upplevelsen gav en 

positiv utveckling i tankemönster samt på beteende och en redan andlig världsbild förstärktes 

genom känslan att komma i kontakt med ett högre väsen.  

Det går tydligt att identifiera flera olika skäl till användandet av Ayahuasca. I 

undertemat Personlig utveckling skildras en nyfikenhet och en drivkraft som innefattar att 

växa som person och att vidga medvetandet. Även Kjellgren et al (2009) studie visar på att 

deltagarnas motivation till att använda sig av Ayahuasca var att söka kunskap, personlig 

självkännedom och personlig utveckling. Móro et al (2011) påvisar att det finns en tendens att 

användare som medvetet tar psykedeliska substanser för att det ska leda till en bättre 

självkännedom eller som ett verktyg till personlighetsutveckling använder dessa tillstånd som 

en slags träningssituation för copingstrategier. Hur effektiv denna metod är låter de dock vara 

osagt. De menar att det finns alldeles för lite forskning kring området där substanser används i 

självutvecklande syften för att kunna dra några slutsatser.  

Det är de transformerade händelserna som dominerar i deltagarnas berättelser i 
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undertemat Personlig utveckling. I likhet med flera fenomenologiskt inriktade studier 

(Barbosa, Giglio & Dalgalarrondo, 2005; Kjellgren et al., 2009; Shannon, 2002) bekräftar 

deltagarna att upplevelsen av Ayahuasca innehåller en ökad insiktsfullhet kring personliga 

angelägenheter, ändrad självuppfattning och starka emotioner. Enligt respondenterna kom 

effekter som personliga förändringar efter att det egna försvaret var borta under påverkan av 

substansen och de kunde därigenom se anledningen till problematik i olika situationer. Detta 

bekräftas av Grof (1980), som påpekar att psykologiska försvar reduceras under påverkan av 

psykedeliska substanser. Respondenternas drivkraft att ta substansen verkar bottna i deras syn 

på medvetandet. Dessa upplevelser skulle möjligen kunna kopplas till en önskan hos 

respondenterna att underlätta en sorts medveten regression, där deltagarna vill gå tillbaka till 

en tidigare erfarenhet, ofta i syfte att läka en traumatisk erfarenhet som bärs med från en 

tidigare tidpunkt i livet. Respondenternas berättelser visade att Ayahuasca har en tendens att, i 

alla fall subjektivt, medvetandegöra psykiskt innehåll som kanske legat på en omedveten nivå 

tidigare.  

Beskrivningarna i undertemat Läkning psykiskt och fysiskt återspeglar sökandet efter 

att läka, vilket även Barbosas och kollegors (2005) studie framhävt som ett vanligt 

förekommande motiv hos Ayahuasca-användare. Ayahuasca jämställs med medicin och 

substansen anses bota, lindra och hela olika former av åkommor. Att läka fysiskt i denna 

kontext handlar alltså inte om att läka ett benbrott eller liknande utan syftar uteslutande på 

vad som möjligen går att härleda till psykosomatisk grundade problem och åkommor. 

Deltagarna har genomgående utgångspunkten att det fysiska hänger ihop med det psykiska 

och vice versa. I kontexten där Ayahuasca hör hemma görs inga skarpa skillnader mellan 

kropp och psyke som är mer förekommande i den västerländska kulturen. Även om det mer 

på senare tid har förts diskussioner om att kropp och själ hör ihop så finns det ändå 

fortfarande en annan sorts skiljelinje mellan kropp och psyke i den medicinska och 

psykologiska västerländska kulturen. Respondenterna beskriver psykiska och även fysiska 

förbättringar vilket stöds av Grobs et al (1996) och Kjellgrens et al (2009) studie som 

rapporterade om psykiska och fysiska förbättringar. Respondenternas syn på medvetandet och 

på sina erfarenheter verkar på flera olika vis återspegla flera av de grundläggande perspektiv 

som finns inom den psykodynamiska psykologin. Framförallt angående hur trauman och 

smärtsamma upplevelser delvis förträngs av psyket och behöver återupplevas och införlivas i 

psykets dagsmedvetna processer för att läka olika former av psykisk ohälsa (Havnesköld & 

Mothander, 2009). Exempelvis så uttalar sig respondenterna om att upplevelsen av 

smärtsamma minnen gav en förståelse och en befrielse, vilket i sin tur gjorde att den psykiska 
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hälsan förbättrades. För denna process att integrera psykisk smärta skulle Ayahuasca möjligen 

kunna ses som att ha tjänat som en sorts katalysator för deltagarna. Psykedeliska substansers 

terapeutiska egenskaper har gett upphov till ett nyvaknat intresse inom psykiatrin, där intaget 

av bland annat psylocybin visat att patienter i efterhand har ökat den egna mentala hälsan 

(MacLean, Johnson & Griffiths, 2011; Griffiths et al., 2011). Palladinos (2011) teori är att 

erfarenheterna med Ayahuasca tillåter en åtkomst av områden i det mänskliga psyket som 

annars är svåra att få tillgång till. Fördelen med denna tillgång skulle vara ett erkännande och 

ett läkande av innan lagrade övertygelser och trauman. Vilket i sin tur skulle ge nya 

självinsikter. 

I likhet med Grobs et al (1996) studie rapporterar deltagarna om att helt att sluta med 

beroenden som tobak och alkohol. Flera studier (Brierley & Davidssons, 2012; Grobs et al., 

1996; Tupper, 2009) visar på att Ayahuasca inte tycks ha en beroendeskapande potential, utan 

istället verkar bota beroenden. En teori om varför Ayahuasca hjälper individer att läka 

trauman eller bota just beroenden är genom att Ayahuasca låter dem se hur tidigare 

erfarenheter påverkar dagens upplevelser (Cohen, 2007). Cohen (2007) menar att Ayahuasca 

ger individer en möjlighet att uppleva de potentiella framtida utfallen av sina val, inklusive 

valet att använda alkohol och/eller narkotika. Detta skulle kunna underlätta bättre 

beslutsfattande, inklusive beslutet att avstå från beroendeframkallande substanser. Doering-

Silveira et al (2005) menar dock att något som speglar en strukturerad religiös tillhörighet kan 

spela en central roll som en möjlig skyddande roll för beroenden. Vid anknytning till en 

religiös grupp innebär anslutningen en uppsättning av principer, normer och värderingar som 

arbetar med specifika beteendemönster som även inkluderar en persons relation till alkohol 

och andra droger. Själva läkandet gav intryck av att även bestå av en social och kulturell 

kontext som flera deltagare ansåg har gått förlorat i dagens samhälle. En viktig del av den 

läkande processen verkade vara den ceremoniella och rituella inramningen, inte minst 

intentionen, även sången och cirkeln av deltagare, vilket skulle kunna kopplas till 

förväntningar och till perceptuell set som avser vår tendens att uppfatta det vi förväntar oss. 

Perceptuell set är när våra förväntningar påverkar våra uppfattningar eller uppfattar vissa 

aspekter av sensorisk information och ignorerar andra (Holt et al., 2012).  

Inga studier har hittats som tagit upp eventuella förväntanseffekter som placebo av 

Ayahuasca, vilket skulle kunna ses som en metodologisk invändning. En tanke är att det 

faktum att respondenterna tror på behandlingen med Ayahuasca och förväntar sig ett gott 

resultat kan göra att de får dessa effekter. Detta kan dels förklaras genom att vi tenderar att 

uppmärksamma sådant som bevisar vår förväntan, och blundar för det som motbevisar vår 



	   27	  

förväntan (Geers et al, 2011). Enligt Geers et al (2011) kan placebon också förklaras indirekt 

genom att den gör individen mera avslappnad, vilket möjligen skulle kunna ha lett till en 

”förbättrad ”ceremoni.  

I temat Kollektiv och andlig utveckling skildras deltagarnas sökande efter något större 

än det vardagliga och Ayahuasca beskrivs komma in som ett naturligt steg i det andliga 

sökandet. Grob och kollegor (1996) tar även de upp att syftet ofta är för att uppleva en andlig 

dimension under ceremoniella omständigheter. Ayahuasca och schamanism omges av mystik 

och fascination och det verkar som allt fler söker sig till detta andliga äventyr enligt 

respondenterna utsagor. Något som betonas av respondenterna är att i dagens västerländska 

samhälle är det rationella och materialistiska tänkandet oftast dominerande och då inte sällan 

på bekostnad av ”den inre världen” och det andliga sökandet som i motsvarande grad blir 

eftersatt. Människan har i alla tider sökt efter förklaringar till meningen med livet samt en 

önskan att få förklaring på det eventuella livet innan och efter döden. Olika 

förklaringsmodeller kan ses både inom den klassiska antropologin, den bibliska 

människosynen via Hellas, Locke, Kierkegaard till det sena 1900-talets kanske mer 

vetenskapligt filosofiska tankegångar (Wind, 1980). Exempelvis menar Pargament (2013) att 

det mest centrala för den religiöst inriktade individen är längtan efter en relation med något 

transcendent, något heligt. Likaså Jones (2002) beskrev det heliga som en motiverande kraft 

för människans sätt att förstå och uppleva världen.  Under temat Kollektiv och andlig 

utveckling redogör respondenterna ett möte med en ”högre verklighet” som anses ligga 

bortanför vår vardagliga verklighet, vilket resulterar i en förstärkt andlighet. Precis som 

Bousos och kollegors (2012) studie beskrivs erfarenheten ha gett dem en förstärkt religiositet 

och syfte i livet. För att förstå hur Ayahuasca gör intryck under påverkan av substansen och 

hur erfarenheten påverkat dem efteråt beror i hög grad på hur vi ser på medvetandet i sig. Ur 

ett fysiologiskt perspektiv så är förändrade medvetandetillstånd beroende av aktiviteter i 

temporalloben, och precis som förändrade medvetandetillstånd är också religiösa upplevelser 

överlag bundna till aktiviteter i denna hjärnregion (Pyysiäinen, 2001). Chemels och Nichols 

(2006) menar att genom psykedeliska substanser blir människans cortex hyperaktiv genom att 

den försöker integrera sensorisk information, samtidigt som den sensoriska informationen 

reducerats på grund av kemiska förändringar i thalamus. Detta leder till att cortex fyller i eller 

till och med skapar information då ingen sensorisk information finns.  Här skulle man kunna 

dra jämförelser mellan religiös aktivitet i hjärnan och den aktivitet som sker under påverkan 

av Ayahuasca. Pyysiäinen (2001) menar att serotonin är en underliggande faktor till varför 

psykedeliska erfarenheter överhuvudtaget kan existera. När det gäller visionerna är det 
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möjligt att hävda att förändringar genom DMT, som både påverkar och efterliknar 

serotoninnivåerna, låter sensorisk information hämmas för att istället gynna känslomässigt 

innehåll så som minnen och andra känslor (Chemels & Nichols, 2006). Detta skulle även 

kunna kopplas till de förnimmelser och tankar för flera av studiens respondenter som menar 

sig ha erfarit undanträngda minnen, fått självinsikter och andra starka känslor genom visioner 

och uppenbarelser. Om dessa minnen är fiktiva eller inte är omöjligt att svara på, det enda 

man kan säga är att respondenterna själva påstår att så är fallet.  

Precis som i Kjellgrens et al (2009) studie beskrevs skrämmande upplevelser av 

Ayahuasca, där undanträngda trauman, minnen och ogynnsamma beteenden radades upp. 

Men här ansåg ingen av de, som fick uppleva detta, att det fick en negativ inverkan utan 

tvärtom. Det vittnades om en befrielse och lättnad över att få en insikt och därigenom mer 

fridsamt fortsätta arbetet med att vända negativa mönster, återigen i likhet med det 

psykodynamiska perspektivet att respondenternas drivkraft är viljan att återuppleva 

smärtsamma upplevelser och införliva dessa i psykets dagsmedvetna processer för att läka 

olika former av psykisk ohälsa. Intressant med studien är att se att dessa negativa sidor 

omtolkas eller hanteras och tilldelas mening. Att möta och acceptera sina rädslor, acceptera 

döden verkar läka deltagarna och skulle kunna liknas av en sorts coping. Coping kan vidare 

beskrivas som förmågan att på ett medvetet sätt anpassa sig till en pressande omgivning. 

Centralt är individens upplevelse av hot, förlust eller hur individen upplever en potentiellt 

krävande och stressande situation, som en utmaning eller något skrämmande (Persson, 2005). 

Flera copingstrategier beskrevs vid de skrämmande upplevelserna, som tillexempel att 

försöka slappna av och acceptera det som hände vilket ansågs vara den mest effektiva 

metoden, vilket ofta ledde till minskat lidande och personlig insikt. De skrämmande 

upplevelserna tycktes minska vid upprepade tillfällen. Ett rimligt antagande skulle kunna vara 

att deltagare kan utveckla copingstrategier i form av acceptans genom att exponera sig för 

hemska upplevelser istället för att fly mentalt eller undvika innehållet. Cohen (2007) menar 

att mening är viktigt och att en plågsam erfarenhet måste tillskrivas ett syfte. Om ingen 

förklaring till varför den jobbiga erfarenheten uppkom finns tillgänglig så måste en sådan 

förklaring skapas (Cohen, 2007). Naturligtvis kan detta gälla även respondenternas 

upplevelser. Om det i några fall skulle handla om liknande efterhandskonstruktioner är svårt 

att vare sig belägga eller avfärda.  

Denna studie genererade således i två generella teman för vad som låg till grund till 

valet för att använda Ayahuasca samt hur erfarenheten påverkat deltagarna. Det finns en klar 

överensstämmelse mellan deltagarnas intention och hur upplevelsen sen påverkade 
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deltagarna. Drivkrafter och önskningar blev erfarenheter som även blev vändpunkter för 

deltagarna. Vändpunkter som för respondenterna möjliggjorde att se problem och livet ur ett 

ljusare perspektiv enligt dem. Även om studien har två syften hör de ihop på så sätt att 

intentionen verkar även gynna upplevelsen. Tema ett behandlade en önskan om utveckling 

och en upplevelse av förändring som mynnade ut i två underteman där tema ett behandlade 

personlig utveckling, en vilja att bli mer medveten om sig själv med effekter som gynnade 

den egna utvecklingen och självbilden. Det andra undertemat behandlade en önskan om att 

läka psykiskt och fysiskt och Ayahuascans botande effekter enligt respondenterna. Det andra 

temat som framkom var nyfikenheten att söka något ”större” och att inta brygden för 

opersonliga anledningar, och att efter brygden erhålla en förstärkt och fördjupad andlighet.	  

Studiens resultat skiljer sig inte märkbart från andra redovisade erfarenheter. Svenska 

deltagare ser ut att reagera på samma sätt som deltagare i andra studier, trots kulturella 

skillnader. Flera terapeutiska aspekter lyfts fram i tidigare studier, även i denna studie menar 

respondenterna att Ayahuasca skulle kunna ha terapeutiska effekter.  Men Ayahuasca som 

fenomen är stort och är ett komplext undersökningsområde då de rör ett vitt spektrum av 

erfarenheter.  

När det gäller metoden så genomfördes studien som en kvalitativ intervjustudie för att 

få en detaljerad inblick i vad som inverkar på deltagare val till av att använda Ayahuasca och 

hur de anser att erfarenheten påverkat dem. Studien baseras på en relativt liten grupp vilket är 

en brist för objektiviteten och för studiens representation. Men då det fanns en bredd hos 

respondenterna genom att ha rest till olika ceremonier, olika länder och en vidd på antal 

gånger av intag av substansen ökar dock detta studiens tillförlitlighet. På grund av att 

respondenterna delvis själva visat intresse för att vara med i studien kan ej denna studie göra 

anspråk på att resultatet är representativt för andra Ayahuasca-användares upplevelser, vilket 

gör att studiens resultat kan vara missvisande för hela den populationen som har upplevelser 

av Ayahuasca. Däremot stödjer studiens resultat flera andra kvalitativa studiers resultat och 

materialet anses i denna studie säga något om hur de tio respondenterna som intervjuats 

beskriver hur deras upplevelse varit, vilket har varit påfallande lika. Kvale och Brinkman 

(2009) menar att syftet med kvalitativ metod är att fånga in ett fenomen i en specifik kontext 

samt att beskriva ett varierat resultat, inte att generalisera data. Tillsammans ger intervjuerna i 

denna uppsats en bred och samstämmig bild. Trots att studien baseras på en liten grupp har en 

sorts mättnad i att använda sig av tio respondenter kunnat ses. 	  

I den tematiska analysen hade en annan person möjligtvis uppmärksammat andra 

aspekter av materialet. Här finns det risk för reliabiliteten i datainsamlingen. Den mänskliga 



	   30	  

perceptionen är selektiv och i en tematisk analys är det lätt att inte märka viktig information 

om vi inte faktiskt söker efter det (Hayes, 2011).  

Intervjuguidens frågor var gynnande för studien genom att frågorna var formulerade 

med breda frågor som kunde innefatta en mängd av svarsalternativ (Kvale & Brinkmann, 

2009). Alla huvudfrågor ställdes till samtliga respondenter, följdfrågor varierade dock 

beroende på respondenterna olika berättelser under intervjun. Eftersom olika följdfrågor 

ställdes utefter vad respondenterna hade sagt skulle det kunna sänka reliabiliteten något när 

man därefter skall jämföra respondenternas svar (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Flera begränsningar kan finnas i studien. Intervjuaren är oerfaren av likande studier 

och har en begränsad erfarenhet som student. Frågorna som ställdes gav öppna svar men 

brister något i tydlighet och rakhet. Det tycks som endast de som var positivt inställda till 

Ayahuasca var de som tackade ja till att delta i studien, vilket i så fall kan ha påverkat att 

resultatet blev så markant positivt. Det skulle kunna ha varit så att vissa av deltagarna varit 

överdrivet optimistiska och förhärligat sina upplevelser med tanke på att vissa investerat i 

både tid och pengar för att genomföra ceremonierna. Ifall detta skulle vara fallet skulle det 

kunna kopplas till teorin kognitiv dissonans. Individens självbild är den mest kraftfulla 

orsaken till dennes beteende och människan strävar alltid efter att erhålla och även behålla en 

positiv självbild. Inträffar något som kan leda till ett ifrågasättande av denna påverkas 

individen negativt och gör instinktivt allt för att upprätthålla den (Aronson et al., 2005). Dock 

stödjer studiens resultat flera andra studier (Kjellgren et al., 2009; Barbosa et al., 2005; 

Shanon, 2002) där deltagarna skildrar samstämmiga upplevelser.  

Intervju ger en detaljerad bild men enbart av ett fåtal personer. Förslag till vidare 

forskning kunde således vara att undersöka Ayahuasca-deltagare närmare på en större 

population och att använda sig av kontrollerade metoder och uppföljning av både kvalitativ 

och kvantitativ forskning för att undersöka mångfalden av varför människor väljer Ayahuasca 

och mångfalden av upplevelse av effekter för att ge tyngd åt studien. Då denna studie inte 

tagit upp fenomenet Ayahuasca ur ett större medicinskt perspektiv, vilket skulle kunna ses 

som en begränsning, vore det för framtida forskning vara intressant med ett mer omfattande 

neurologiskt och biologiskt perspektiv.  

Med studien är det även slående att så många verkar söka personlig självkännedom 

genom att vilja belysa sina mörka sidor eller psykologiska mönster, med en förhoppning om 

att denna belysning ska leda till ökad kraft och personlig utveckling, vilket kunde vara något 

för framtida forskning att studera vidare. Även att göra en liknande studie på eventuella 

negativa effekter vore av intresse. 
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Då man kan se en tydlig spridning av Ayahuasca i västvärlden finns det en 

samhällsrelevans med att dokumentera dessa erfarenheter och effekter. Studien skulle kunna 

fylla en funktion genom att fördjupa kunskapen av dessa effekter av Ayahuasca och ge en 

inblick om varför fler människor väljer att ta drogen, framförallt varför detta ökar här i 

Sverige. Trots studiens storlek kan undersökningen ge fältet en ökad kunskap om Ayahuasca-

deltagares intentioner samt innebörden erfarenheten har gett dem. Studien kan även eventuellt 

användas som inspirationskänsla för andra studier och skapa en förförståelse för andras 

synsätt för läkning. 

 Det mest intressanta i denna studie visade att det fanns en önskan om att bli hel både 

psykiskt och fysiskt och att på genom det sättet söka en alternativ väg, resultatet visade även 

på en stor andlig nyfikenhet. Studien visade flera förändringar av positiv karaktär men även 

att skrämmande upplevelser kan vändas till något positivt.  
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Bilaga 1  En studie om erfarenheter och upplevelser av Ayahuasca  

 

Mitt namn är Bodil Anderson och jag studerar Psykologi C vid Karlstad Universitet. Under 

denna termin skriver jag en C-uppsats som Ayahuasca-deltagares erfarenheter och 

upplevelser. Därför vill jag gärna ställa frågor till just Dig som ingått i en eller flera 

ceremonier. Vinsterna för dig som deltagare vid denna studie är att kunna ta del av att sprida 

just dina åsikter och din kunskap om Ayahuasca.  Intervjun skulle kunna komma att 

återuppleva negativa känslor beroende av vad just du varit med om. Det är därför väldigt 

viktigt att du som deltagare vet om att deltagandet är helt frivilligt och du när som helst får 

avsluta intervjun utan motivering. 

Genom intervjuer kommer 10 personer att ingå i studien. Vid intervjuerna önskar jag använda 

ljudupptagning för att på ett bättre sätt kunna tolka intervjuerna. Utskrifterna kommer att 

analyseras för att leta efter mönster i deltagarnas svar.  

Intervjun kommer att ta ca 1 timme och du kan själva påverka var och vilken tid intervjun ska 

äga rum. Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Karlstad Universitet. Efter 

uppsatsen har färdigställts kommer ni vid intresse att få ett exemplar. Obehöriga kommer inte 

att kunna ta del av ljudinspelningen.  

Det är viktigt ur ett etiskt perspektiv att ni som deltagare får ta del av studiens syfte, upplägg 

och Er roll i forskningsstudien. Ni får information i detta brev men har också möjlighet att 

kontakta mig eller min handledare om det uppkommer frågor angående studien. 

Undersökningen är helt konfidentiell, det vill säga att det enbart är jag som vet att det är just 

du som blivit intervjuad. De uppgifter jag kommer att få ta del av under intervjun kommer 

inte att kunna kopplas till den enskilda individen. Namn, ålder eller annan identifierbar 

bakgrund kommer inte att framgå i uppsatsen, utan kommer att ersättas av fiktiva 

benämningar. Enbart citat från intervjun kommer att användas i den färdiga rapporten.  

 

Tack för din medverkan!  

Med Vänlig Hälsning, 

Bodil Anderson Student i Psykologi C vid Karlstad Universitet 

 

Bodil Anderson     Handledare: Roger Donaldson 

jkhjhvmvccvhhjhjb                                         Roger.donaldson@kau.se 
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Bilaga 2  Intervjuguide 

 

Förkunskap 

-Åkte du tillsammans med andra eller själv? 

-Hur gammal var du när du tog Ayahuasca första gången? 

-Hur gammal är du nu? 

-När och varför åkte du dit?  

Vilket land? 

-Kan du beskriva hur du kom i kontakt med Ayahuasca? 

 

-Hur många gånger har du deltagit i ceremonier? 

-Vilken/vilka typ av settings har du deltagit i? 

-Är ritualen viktig eller behövs den inte? 

 

Intention 

-Kan du förklara om du hade ett speciellt mål eller syfte med Ayahuasca? 

-Vad hade du för förväntningar? 

-Söker/sökte du efter något under erfarenheten?  

       

Upplevelse 

-Kan du välja ut en upplevelse av Ayahuasca av särskilt värde och berätta om? 

-Vilken effekt fick du av ayahuasca? 

-Vilka subjektiva psykologiska effekter gav erfarenheten dig? 

-Har Ayahuasca hjälpt dig på något sätt? 

-Har Ayahuasca hindrat/skadat dig på något sätt? 

 

Implikationer på vardagen 

-Kan du förklara hur erfarenheten påverkat ditt liv?  

Till det bättre?  

Till det sämre? 

Kan du beskriva mer? 

 

Övrigt 

-Känner du andra som har tagit Ayahuasca?  
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-I så fall, hur ser du på deras upplevelse? 

-Kan du se någonting negativt med Ayahuasca? 

-Kan du se någonting positivt med Ayahuasca? 

-Existerar Ayahuasca-turismen?  

Vad är det som är bra?  

Vad är det som är dåligt? 

 

-Vid enbart positiva upplevelser: Tror du att det går att uppnå dessa positiva effekter som 

du fått uppnå utav Ayahuasca på andra sätt? 

 

Sammanfatta respondentens svar.  

-Finns det något mer som jag borde känna till tycker du?  

 

Uppföljningsfrågor/stöd 

 

• Vad tänkte du då? 

• Hur tänker du nu? 

• Vad kände du? 

• Hur känner du nu? 

• Hur gick det till? 

• Intressant, kan du berätta mer? 

• På vilket sätt? 

• Beskriv mer om du kan! 
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Bilaga 3 Teman 

Nyckelord från texten                                   Proto-teman 
Bli mer medveten, gå längre ner i psyket, 
utforska personligheten, ändra beteende,                                      Utveckling, en önskan 
träffa sig själv, skapa ”vakenhet”, ”kört                                 att växa, vidga medvetandet 
fast”, komma djupare in i sig själv 
 
Få en rensning, få bort störningar,                                 Rensning 
Få bort beroenden, rensa ur 
 
Se det gudomliga, spirituellt sökande, 
Söka något högre, fördjupa kontakten 
med andlighet, söka kontakt med ande-                               Spirituellt sökande 
världen, uppleva andra dimensioner,                  Existentiella frågor 
står stilla spirituellt, utforska vad som  
finns bortanför personligheten 
 
Få bukt på fysisk sjukdom, hela och 
läka kroppen, hela och läka, läka sår,       Läkning psykisk och fysiskt 
gå vidare ur depression, få den sista 
pusselbiten. Förbättring av fysisk sjukdom 
 
Öppnade upp för kärlek, kände sig                          Emotionella effekter/ökad självkänsla 
mer älskad    
 
Positivare möten med andra,                          Förbättrade relationer      
Förbättrade familjerelationer 
 
Förståelse för beteenden, gav ett 
uppvaknande, självinsikt, själv- 
förtroende, insikt om beteenden,  
insikter om bortträngda händelser, 
sett sina svagheter, lärt sig handskas    Insikter/förändringar 
med problem, insikt inifrån, förståelse 
för egna beteendemönster, fått förståelse 
för sig själv, accepterat, insikt om problem 
 
Sett på sina problem, tittat på sina problem,  
Tagit itu med sina problem, tillåtits                 Sett på sina problem/ 
titta på sina problem                         svårigheter 
 
 
Nyckelord från texten                                   Proto-teman 
Svåra känslor som släppt, 
lättnad över tyngd som är borta,              Lättnad infinner sig/ 
ångest som släppt, rädslor som      utveckling 
släppt                                                              
 
Bättre självförtroende, lärdom av  
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sig själv, förverkligat sig själv, 
förändrats som människa, förståelse           Personlig utveckling/ 
för egna begränsningar, personlig            Förändrad självbild 
utveckling, starkare mentalt 
 
Fördjupat relation till musiken,  
Behöver inte alkohol, slutade med               Ny handlingskraft 
tobak, förändringsarbete 
 
Påminnelse om samhörighet, tacksamhet, 
healing, förlåtelse, en portal till alltet,                                 Öppnat upp för något ”större” 
förbindelse med något ursprungligt, kollektivt 
 
Fri från rädslor,  
Befriande, låste upp stel kropp,                                      Friare sinne och kropp 
eliminerat blockeringar 
 
Mer klarsynt, klivit ur vanliga tankemönster, 
”inlighted”, blev upplevaren, öppnade upp medvetandet                    Anser sig mera medveten                                     
 
Teman             Slutgiltiga teman 
 
      En önskan om utveckling och upplevelse av förändring 
Utveckling, en önskan att växa, 
Vidga medvetandet, Rensning,                                                         -Personlig utveckling     
upplevelse av förändring, Insikter/förändringar 
Personlig utveckling/förändrad självbild 
                                        
Vill läka psykiskt och fysiskt                               - Läkning psykiskt och fysiskt 
Läkning psykiskt, fysiskt 
                                    
Spirituellt sökande, existentiella frågor    Kollektiv och andlig utveckling  
Andlighet, kollektivt 
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