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Abstract  

 

Avsikten med studien är att undersöka om användningen av psykedeliska droger i syfte av att 

nå religiösa mål ökar i Sverige. Studien utgår ifrån ett religionssociologiskt perspektiv för att 

besvara varför alternativa livsåskådningar uppstår i samband med användandet av 

psykedeliska droger. Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod och har genomförts 

med hjälp av intervjuer. Syftet har varit att undersöka om de intervjuade personerna fått en 

förändrad existentiell livsåskådning efter att de brukat psykedeliska preparat samt om de tror 

att dessa typer av sökande ökar i Sverige och vad det kan bero på. Informanterna i studien 

berättar om sina liv före och efter sitt religiösa uppvaknande via psykedeliska substanser. 

Studiens resultat påvisar varför personer väljer att använda sig av psykedeliska droger och om 

de tror att användningen av dessa ökar i Sverige idag. Den data som samlats in består av 

tidigare forskning samt empiri från de genomförda intervjuerna. Materialet har kategoriserats 

och diskuterats utifrån ett religionshistoriskt- och religionssociologiskt perspektiv. 

Nyckelord: alternativ religion, droger, existentiella livsåskådningar, informationssamhälle, 

nyreligiositet, postmodern andlighet, psykedeliska, transpersonella 
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Inledning 
Religioner och religiösa rörelser är något som ständigt befinner sig i utveckling. Idag lever vi 

i ett informationssamhälle där vi ideligen möter nya intryck som gör att vi människor får 

tillgång till en religiös mångfald vilket bland annat skapat en religiös pluralism i Sverige. Det 

är inte märkligt att människor tillåter sig att ta del av vad som tidigare varit främmande 

kulturer eller religioner då de numera florerar i tidningsartiklar, sociala medier, Tv-reportage, 

på Youtube-kanaler och poddar. Det är känt att den organiserade kristendomen tappar följare i 

västvärlden (Partridge, 2004, s. 30) medan andliga dimensioner med inspiration från new age, 

ockultism och österländska traditioner har ökat (Partridge, 2004, s. 359). Det finns delade 

meningar huruvida Sverige ska betraktas som ett irreligiöst land eller inte. Vissa ser Sverige 

som ”ett Gudlöst land” men teologen Halldorf motsäger sig detta och menar att så är inte 

fallet, utan att det religiösa landskapet endast byter karaktär (Halldorf, 2018, s. 9).  

Koppling mellan religion och andlighet jämte psykedeliska droger har under se senaste åren 

fått alltmer uppmärksamhet i Sverige och västvärlden. Det finns en mängd forskning som 

påvisar att de psykedeliska drogerna förändrar medvetandetillstånd och kan leda till religiösa 

uppenbarelser (Griffiths, Richards, McCann, Jesse, 2006, s. 1). Flera av de personer som 

intervjuats i undersökningen säger sig ha förändrat sin tro och syn på meningen med livet 

samt nått nya dimensioner i sin spirituella resa via psykedeliska preparat. Hur förhåller sig 

människor till psykedeliska preparat i sökandet av svar och religiös övertygelse? Denna studie 

undersöker hur det kommer sig att psykedeliska droger och andlighet de senaste åren haft ett 

stort genomslag i Sverige. Vad är det som attraherar svenskar i denna form av sökande och 

andligt uppvaknande?  
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Syfte 
Avsikten med denna studie är att göra en fördjupad undersökning i varför psykedeliska droger 

gör ett alltmer växande inträde i Sverige, då i syfte att nå religiösa mål. Studien utgår utifrån 

ett religionshistoriskt perspektiv för att bena ut varför dessa ”alternativa” livsåskådningar har 

ett växande inflytande i det som många menar irreligiösa Sverige idag. Utifrån studiens 

resultat kommer jag försöka finna svar på varför personer i Sverige väljer att använda sig av 

psykedeliska droger i ett syfte att nå andliga dimensioner och få en ökad religiös insikt. 

Utifrån studiens syfte har följande forskningsfrågor konstruerats: 

• Hur ser den existentiella inställningen ut efter bruket av de psykedeliska preparaten?  

• Vad är de olika anledningarna som gör att individer tar droger för att nå religiöst 

sökande?  

• Om religiöst sökande via psykedeliska substanserna ökar, vad beror det på?  

Avgränsningar 

Gränserna mellan psykologisk forskning och mysticism kan vara diffusa och breda, vilket gör 

att denna studie kommer att avgränsas. Studien kommer inte gå in på de 

religionspsykologiska delarna i någon större utsträckning. Dessutom kommer eventuella 

visionära fenomen så som arketyper och Gudsföreställningar också att uteslutas. 

Undersökningen kan ses som religionshistoriskt, men kommer att avgränsas då fördjupningen 

utgår från 1960-talet och fram till vår samtid. Uppsatsen följer även en sociologisk vinkel 

eftersom studien kommer att göra ett djupdyk i de personer som väljer att använda droger i 

sökandet på andliga svar. Slutligen, uppsatsen tar varken ställning för eller emot 

drogliberalismen på något sätt, utan koncentrerar sig istället på användandets genomslagskraft 

i religiös kontext. 

Definitioner  

Ayahuasca – en brygd gjord på en växt från regnskogarna i Amazonas som innehåller 

psykedeliska egenskaper. Har använts i tusentals år av stammar i Sydamerika (Pollan, 2018, s. 

415). 

Digital religion – ett uttryck myntat av forskaren Heidi Campbell, står för att vi har möjlighet 

att söka information samt dela kunskaper, men det står dessutom för beskriver den en ny 

skepnad av det religiösa livet idag samt vårt sätt att se på religion och hur vi praktiserar den i 

den digitala miljön och i den fysiska världen (Lövheim & Nordin, 2015, s. 157).  

LSD – lysergic acid diethylamide, DMT dimethyltryptamine, kraftfulla psykoaktiva 

egenskaper. Forskades kliniskt, men förbjöds 1966 efter att drogen hamnat ute på svarta 

marknaden. Har börjat tillåtas inom klinisk forskning de senaste åren igen (Pollan, 2018, s. 

415).   
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MDMA – methylenedioxymethampetamine, även känt som Ecstacy. Syntetisk psykedelisk 

drog som i undersökningar de senaste åren visat goda resultat inom behandling av post-

traumatisk stress. MDMA arbetar i olika vägar i hjärnan (Pollan, 2018, s. 19).  

New Age – Det råder en viss oenighet mellan religionsforskare i hur man ska definiera just 

New Age. De centrala aspekterna definieras oftast som ett andligt ”smörgåsbord” som syftar 

till att det finns ett flertal andliga tekniker inom denna rörelse. Några exempel är 

kristallhealing, yoga, meditation, tarotkort, kabbalah, aromterapi. En utövare inom denna 

strömning bestämmer valfritt mellan olika tekniker och målet är att detta ska leda till 

självutveckling och andlig förbättring. Individen vill nå ett högre medvetande (Andersson och 

Sander, 2015, s. 482). 

Psilocybin - magic mushroom, svamp som har använts i århundranden, möjligen årtusenden, i 

kulturer i religiösa syfte. Substansen ger psykologiska effekter och hallucinationer (Griffin 

2016, s. 2).  

Religiositet – ett begrepp som sociologen Èmile Durkheim myntade då hon anser att 

religiositet är något som är riktat till något individuellt och psykologiskt, en privatsak, till 

skillnad mot för begreppet religion som är mer inriktat efter samhälleliga, kulturella och 

kollektiva normer (Andersson och Sander, 2015, s. 37). 

Psilocybin – det psykoaktiva ämnet i svamp, men även term för svampar som innehåller 

ämnet (Pollan 2018, s. 421). 

Transpersonell andlighet – handlar om något som går utöver det personliga medvetande, det 

vill säga, psykologin som betraktar den andliga aspekterna av det mänskliga sinnet och utöver 

det medvetna (Partridge, 2004, s. 365). 

Disposition  

Den inledande delen handlar om ämnets bakgrund och vad tidigare forskning pekar på. Där 

förs en diskussion kring huruvida man kan påstå att psykedeliska substanser och religiösa 

intryck hör ihop. Den andra delen gör ett försök att presentera tidigare forskning inom 

området, främst utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner samt hur 

religiositet i det moderna eller senmoderna Sverige kan betraktas. I den följande delen ges en 

bakgrund till den religiösa miljön i Sverige och dess förändring de senaste decennierna, mer 

specifikt från 1960-tal till samtid.  

I uppsatsens nästa del presenteras resultat, nämligen data från de intervjuer samt fältstudier 

som präglar det religiösa livet inom den religiösa uppvaknande med hjälp av psykedeliska 

droger. I denna del diskuteras flera personers tankar, upplevelser och insikter. Den slutliga 

diskussionen kommer att överlägga dels olika sätt att se på denna nya framväxt av de nya 

religiösa strömningarna i Sverige, fördelar och nackdelar med dessa och varför dessa typer av 

rörelser blir alltmer populära. Den senare delen utgör studiens analysdel, där sätts det samlade 
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materialet in i diskussion som inkluderar den tidigare forskningen. Slutligen, kommer en 

slutsats och förslag på framtida forskning som berör studiens ämne.   
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Bakgrund och tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer bakgrunden till ämnet presenteras, där kopplingen mellan droger och 

religion beskrivs utifrån tidigare forskning. Här kommer även källorna som använts i arbetet 

att presenteras med kortare beskrivningar.   

Min relation till ämnet 

De psykedeliska substanserna syns allt oftare i media, så som i artiklar som beskriver hur 

människor åker iväg på ayahuascha-ceremonier både utomlands och i Sverige. Även andra 

inlägg på sociala medier som visar hur människor plockar psykedeliska svampar i den 

svenska naturen. Därtill anordnas mässor om forskning med psykedeliska preparat, ett helt 

nummer av Psykologitidningen (augusti, 2018) väljer att uppmärksamma forskningen kring 

hur de psykedeliska substanserna på ett terapeutiskt plan. Ämnet diskuteras gång på gång i 

olika populära poddar och samtidigt legaliseras marijuana på fler och fler ställen i världen. 

Listan görs lång och för mig har det varit svårt att undgå att de psykedeliska substanserna gör 

ett alltmer större intåg i västvärlden och Sverige. Många hittar svar på frågor de burit med sig 

eller har använt dessa substanser som en slags självmedicinering mot depression. Drogerna, 

eller de även kallade naturmedicinerna, gör sig alltmer synliga i media jag konsumerar i min 

vardag, vilket gjort mig mer nyfiken kring ämnet både inom religiöst samt psykologiskt 

perspektiv. 

Religion och droger, hur kan man kalla det religion?  

Enligt Grof (1975, s. 23), som är en föregångare inom den tidiga forskningen av psykedeliska 

droger för kliniskt bruk och inom området transpersonell psykologi, har det observerats att 

vissa LSD-försök har givit upphov till djupgående religiösa och mystiska upplevelser, 

jämförelsevis lika de föreställningar som beskrivits i de stora religionernas heliga skrifter eller 

de upplevelser helgon och profeter haft. Detta innebär att användandet av psykedeliska 

substanser har givit upphov till religiösa och spirituella kopplingar. Grof (1975, s. 23) redogör 

att debatten har ifrågasatts mellan beteendeforskare, teologer och filosofer, om hela det 

religiösa fenomenet till kemisk vetenskap i laboratorium. Vissa forskare menade att det fanns 

ingenting som längre ansågs vara heligt eller mystiskt, utan det kunde helt enkelt förklaras 

med hjärnfysiologi och biokemi. Samtidigt menar teologer att substanser som psykedeliska 

ämnen, till exempel LSD, kan betraktas som heliga och att användningssättet med dem kan 

liknas som sakrament eftersom de kan sätta individen i förhållande med översinnliga 

realiteter. Grof påstår att LSD-debatten, efter årtionde av experimenterande i laboratorium, 

fick nya inslag i och med att användande av denna drog ökade markant där lekmän 

experimenterade okontrollerat och bidrog till förfärliga katastrofer under 1960-talet. Då 

dominerades debatten av mer emotionella inslag där bland annat de anhängare som 

proklamerade för en ny religiös epok menade att deras ”messias” var just kemikalier. 

Journalister rapporterade om skräckskildringar där individer trippat så hårt att det ofta slutade 

med döden för dem själva eller andra. De menade att LSD fungerade som ett 

universalbotemedel för den sjuka mänskligheten och bidrog med vettiga alternativ samtidigt 

som andra hoppade ut ur fönster i tro om att de kunde flyga.  
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Huston Smith, författare och professor i religion, viger ett kapitel i sin bok Door of 

Perceptions (2000) åt att diskutera om droger är av religiös vikt. Smith menar, sett till ett 

historiskt perspektiv, att forskare genom tider hittat urgamla kulturer med koppling till växt 

och ritual som orsakat stora förändringar i vårt medvetande. Numera är man medveten om att 

det handlar om psykofarmakologi som visar hur dessa växters ämnen har en påverkan på 

hjärnkemin. Ser man det från ett sociologiskt perspektiv förstår man att detta har en koppling 

till religion. Om man bortser från vinet i den kristna nattvarden så finns det många exempel på 

religiösa sammanslutningar som använder sig av psykedeliska preparat från växtriket i sina 

riter. Ett exempel är Peyote sakramenten av the Native Church och ett annat exempel är den 

mexikanska, tvåtusenåriga, traditionen som använder ”heliga” svampar som av Aztekerna 

kallades för Guds kött (en slående parallell med “vår Herres kropp” i den kristna nattvarden). 

Vidare finns också exempel hos Hinduernas ”soma”-dryck, Zoroastrians ”haoma och hampa, 

benzoin i Sydostasien, Zens te-dryck som efter femte koppen ger en renande effekt och vars 

sjätte välkomnar en till ”de odödas rike”. De australienska aboriginernas ”pituri” och den 

mystiska drycken ”kykeon” som skulle förtäras när den sjätte dagen i en pågående rit vid 

namn ”Eleusinian Myseriers”. De ayahuscha-baserade kyrkorna i Brasilien är ännu ett 

exempel (Smith, 2000, s. 18).  

Det finns en koppling mellan preparat som påverkar förändringar i medvetandet och religion. 

En observation är att det finns en möjlighet att dessa preparat har initierat många religiösa 

perspektiv som har sina rötter långt tillbaka i tiden, men har fortsatt att levt vidare efter att 

psykedeliska substitutets ursprung har glömts bort (Smith, 2000, s. 18). Detta är något Mary 

Barnet frågar sig i sin artikel God in a Flowerpot:  

When we consider the origin of the mythologies and cults related to drug plants, 

we should surely ask ourselves which, after all, was more likely to happen first: 

The spontaneously generated idea of an afterlife in which the disembodies soul, 

liberated from the restrictions of time and space, experiences eternal bliss, or the 

accidental discovery of hallucinogenic plants that give a sense of euphoria, 

dislocate the center of the consciousness, and distort time and space, making the 

balloon out in greatly expanded vistas? (Barnard, 1963, s. 249).  

Dessutom kan experimenterandet med psykedeliska droger och andlighet kopplas samman 

med transpersonell psykologi. Många personer som tar preparat har gemensamma upplevelser 

så som klardrömmar, telepati, utom kropp- och nära döden-upplevelser, reinkarnation och 

mediala fenomen (Partridge, Beskow & Johansson, 2004, s. 368).  

Religiösa förändringar i Sverige  

Sverige har genomgått många förändringar inom det religiösa landskapet, framförallt sedan 

1960-talet. Många av de förändringarna beror på invandring och globalisering. Andersson och 

Sander (2015, s. 15) tror att Sverige även står inför stora förändringar framöver inom religion 

och livsåskådningar. Många beskriver Sverige som ett av världens mest sekulariserade länder. 

Det finns olika dimensioner eller aspekter som karakteriserar religion. Sekularisering betyder 

att religionens makt avtar och ”magin eller förtrollningen” försvinner mer och mer i ett 
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samhälle. Det innebär att religion som tidigare haft en central plats inom både kultur och 

sociala förhållanden alltmer avtar på vissa platser på jorden. Det är inte längre Gud som styr 

över världen som vi länge trott, utan det är människan själv som styr och bär ansvaret. Det 

finns tre delar som brukar förknippas med sekulariseringen, den ekonomiska och materiella 

delen, den ideologiska delen då ett samhälle upplyses och moderniseras samt de nya tekniker 

som ständigt uppdateras (Andersson & Sander, 2015, s. 71). Sekularisering syftar till den 

enskilda människan och till att färre individer betraktar sig religiösa, det vill säga att 

religiositeten bland människor minskar till följd av strukturella samhällsförändringar så som 

Sverige hade tidigare (Lövheim & Nordin, 2015, s. 53). Att se Sverige som ett sekulariserat 

land, menar Lövheim och Nordin (2015, s. 67), beror på vilket perspektiv eller vilken teori 

man använder sig av när man tittar på detta fenomen. Att anse att Sverige är ett av världens 

mest sekulariserade länder hänger ihop med vilken sekulariseringsteori som används för att 

förstå resultat om religiositet i Sverige. En som mottasätter sig de teorier som pekar på att 

Sverige är ett sekulariserat land är teologen Joel Halldorf. Han menar att Sverige är i en 

pågående process som han vill kalla postsekulär. Att Sverige är ett sekulärt land, religiöst sett, 

avfärdar han och det finns mycket som tyder på det. Halldorf ger flera exempel på att olika 

religiösa samfund ökar i antal samtidigt som ateismen är ganska ovanlig. Han menar att en 

individualiserad, mer privat och icke-konfessionell andlighet ökar (Halldorf, 2018, s. 30).   

Tidigare forskning 

Tidigare forskning som använts är bland annat vetenskapliga kliniska studier som påvisat 

effekterna på människors religiösa eller spirituella syn med ett större omgång av testpersoner 

som provat psykedeliska droger under uppsikt. Dessutom har tidigare forskning givit 

information om de olika psykedeliska drogerna och dess påverkar på uråldriga traditioner 

inom olika religiösa rörelser. Den tidigare forskningen kan också ge inblick på ämnet ur ett 

religionshistoriskt och sociologiskt perspektiv. Några av de böcker och studier jag använt är 

listade nedan. 

Gud: Återkomsten är skriven av Joel Halldorf som är docent vis Uppsala universitet där han 

fokuserar på religion och modernitet. Hans bok tar upp historien och religions återinträde och 

vad den har för betydelse för våra liv och samhället.  

Cleansing the Doors of Perceptions är skriven av Huston Smith och handlar om mystik och 

användandet av psykedeliska droger och hur de kan bidra till det religiösa livet. 

The Re-Enchantment of the West författad av Christopher Partridge handlar om de alternativ 

spiritualism, populärkultur och ockultism i den moderna västvärlden och hur den är på 

framfart. 

Nya Religioner är en uppslagsbok om andliga rörelser, samfund och alternativ andlighet med 

Christopher Partridge som huvudredaktör.  

Det mångreligiösa Sverige, redaktörer är Andersson och Sander som beskriver det nya 

religiösa landskapet i Sverige och dess förändringar som sker när ett majoritetssamhälle och 
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ett minoritetssamhälle möts. Boken tar upp de olika religionernas historia och kopplar det till 

det mångsidiga religiösa livet i Sverige i vår samtid.  

Mystik och andlighet har tio olika författare som tar upp diskussionen kring att alltfler anser 

sig vara andliga men inte religiösa och att tro flyttar sig mer till något individuellt och är inte 

längre kollektivt som i de traditionella religionerna.  

How to change your mind: the new science of psychedelics skriven av Michael Pollan tar upp 

de framgångsrika metoderna inom psykoterapi med hjälp av psykedeliska preparat. Den 

beskriver vad som sker i människans hjärna med användandet av dessa psykedeliska 

substanser.   

Sacred Vine of Spirits – Ayahuasca med redaktör Ralph Metzner informerar om brygden från 

Amazonas. Största delen av boken bygger på intervjuer som gjort av människor som provat 

ayahuasca och hur det har påverkat dem som personer.  

Sociologiska perspektiv på religion i Sverige beskriver religiösa och andliga strömningar i det 

mest sekulariserade landet i världen. Boken tar upp bland annat aktuell forskning kring 

medier och religion. 
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Metod och material  
Här presenteras uppsatsens metodval samt hur urvalet av material och informanter verkställts. 

En redogörelse för hur genomförandet av studien utförts och hur arbetet gått till för att följa 

de forskningsetiska principerna presenteras också.  

Frågeställningarna kommer att besvaras med hjälp av material som samlats in i av form ett 

urval från olika forskningars undersökningar som är relevanta för ämnet. Data har 

kategoriserats och diskuterats utifrån religionshistoriskt, religionssociologiskt och nya 

livsåskådningars perspektiv. Utöver det har halvstrukturerade kvalitativa intervjuer valts att 

genomföras. Denna typ av intervjuer har som mål att samla in beskrivningar av personers 

livsvärld och deras relation till den, då i syfte att tolka innehållet av de beskrivna fenomenen 

(Kvale & Brinkman, 2009, s. 19). Undersökningens intervjuer som genomförts har som syfte 

att möta människor som påstår sig fått en förändrad religiös eller spirituell ståndpunkt efter 

användandet av psykedeliska droger. En kvalitativ metod gör det möjligt att få en djupare 

inblick att förstå de sociala fenomen utifrån deltagarnas egna aspekter och deras sätt att 

beskriva världen som de upplever den, men andra ord enligt deras uppfattningar (2009, s. 42). 

Detta är relevant då alla individer kan uppleva olika saker i och med brukandet av 

psykedeliska medel samt ha olika anledningar varför de väljer att använda dem. Denna 

fallstudie är motiverad av att få en djupare förståelse i hur människor upplever saker i och 

med denna livsåskådning. Detta beskriver Kvale och Brinkmann (2009, s. 45) som en 

möjlighet att nå personers levda vardagsvärld och dessutom är kvalitativa intervjuer en metod 

som ger ett privilegierat tillträde till personers egen livsvärld. 

Urval 

I urvalet har etiska överväganden tagits i beaktande. De informanter som intervjuas och 

återfinns i undersökningens utvalda delar har fått figurerade namn, detta för att skydda 

informanternas anonymitet. Givetvis har de underrättats av innebörden av de Forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet, 2002; 2017). Forskningsetiska principerna inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning innehar fyra stycken huvudkrav, nämligen 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informanterna har blivit underrättade vilket gör att de förstått studiens syfte. De har även givit 

samtycke och är medvetna om att de kan välja att avbryta deltagandet i studien när de vill. 

Deras personuppgifter kommer inte att framgå i studien, de är därmed anonym och kan inte 

identifieras av utomstående. De uppgifter de valt att dela med sig av används endast i denna 

studie och kommer inte användas i annat syfte (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40). 

De intervjuade personerna har kontaktat mig självmant efter att jag delat ett inlägg på 

Facebook som i sin tur blivit delat av andra. Totalt tio personer intervjuades, två kvinnor och 

åtta män. Ett urval gjordes att ta bort en av männen, mestadels för att hans experimenterande 

med droger hade en väldigt svag relevans till undersökningens syfte. De nio personerna som 

intervjuas består av en fördelning mellan åldrarna 24 – 37. Slutligen har urvalet av 
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genomförandet vägts in i etiska tankar, det vill säga att informanterna har själva fått bestämma 

hur våra samtal ska genomföras, detta för att de ska känna sig så bekväm som möjligt.  

Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna har haft en halvstrukturerad karaktär, det vill säga inte i form av ett ”öppet 

vardagssamtal” och inte heller ett ”slutet frågeformulär” (Kvale & Brinkman, 2009, s. 43) 

utan har utgått från fyra stycken grundfrågor (se Bilaga 1) som personerna fått tagit del av på 

förhand. Dessa har under intervjuerna utvecklats med kompletterande frågor vid behov. 

Anledningen till att personerna fick ta del av frågorna på förhand var att de skulle kunna få tid 

att fundera själva över sin livsvärld och förhållandet till den. Frågorna berör personernas 

erfarenheter och upplevelser av psykedeliska droger samt synen på livet och de religiösa eller 

spirituella aspekterna, både för och efter nyttjandet av preparaten. Dessutom täcker frågorna 

varför de tror att denna typ av sökande ökar i Sverige, om de anser det. Samtliga informatörer 

befinner sig på olika platser i landet och därför har intervjuerna genomförts varierat, både via 

enskilda samtal ansikte mot ansikte, per telefon, men också via chatt. Här har (som tidigare 

nämnts) informanterna själva fått avgöra om de velat chatta, ringa eller träffats. En del frågor 

fick omformuleras i intervjuns stund för att ett antar informanter inte anser sig vara religiösa. 

Ordet religiös fick då bytas ut mot spirituell.  

Analys av materialet  

Samtliga informanter har använt eller använder psykedeliska preparat, men det varierar i 

mängd och hur ofta de brukar dem. De har alla därigenom haft olika kombinationer av 

upplevelser och insikter, men där det finns tydliga mönster som är väldigt lika varandra. 

Samtliga samtal har transkriberats och delats in i olika underrubriker för analysering i 

resultatdelen. Strävan att utveckla en teori på ett induktivt sätt finns i grundad teori (Kvale & 

Brinkman, 2009, s. 218). Det har gjorts en kodning av materialet som gör att man kan 

identifiera var de olika informatörernas handlingar, erfarenheter och tankar står. Här har både 

likheter och skillnader kodats ut. De insamlade beskrivningarna har sedan tolkats och sorterats 

in i olika centrala teman som beskrivs i resultatdelen.  

Beskrivning av informanterna 

De informanter som deltagit i undersökningen har testat olika preparat och har under olika 

långa perioder brukat psykedeliska preparat. Här kommer deras riktiga åldrar stå tillsammans 

med figurativa namn.  

Kjell, 37 

Kjell har tagit psykedeliska substanser som innefattar MDMA, Solaris, psilocybin, LSD, rökt 

ren DMT och brukat ayahuasca. Kjell är uppvuxen i en irreligiös familj och har valt att bruka 

psykedeliska droger av två anledningar; den ena för att ha kul på fest och den andra för att 

uppleva mystiska upplevelser. Kjell säger sig ha gått ifrån att vara sökande och ifrågasättande 

samt uppfatta världen konkret till att fått en livsförändrande syn av de psykedeliska 

substanserna. Han menar att han får känslan att verkligheten och existensen är så mycket med 

än det vi upplever i vaket och nyktert tillstånd.  
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Siri, 33 

Siri har provat LDS, svamp, rökt changa, gräs samt tagit ayahuasca, men slutade för något år 

sen. Hon säger sig både övervunnit depression och funnit sig själv. Hon menar att de 

psykedeliska drogerna hjälp henne att ”spräcka bubblan” och expanderat hennes förståelse 

och eliminerat negativiteter. Idag dricker hon inte längre alkohol och om det är någon slags 

drog hon kan tänka sig ta igen är det ayahuasca, som hon anser är sundast.  

Tor, 35. 

Tor tar psykedeliska substanser själv, men också tillsammans med andra. Han odlar svamp 

själv, har tagit ayahuasca och micro-doserar LDS (cirka en tiondel av en tripp för att öka sin 

kreativitet och bli alert och sover bättre). Tor har en ateistisk och agnostisk uppväxt. Tor tror 

inte på Gud som den kristna versionen, utan ser Gud mer som en kraft, en kraft som får 

atomer att röra sig.  

Elin, 24 

Första drogen Elin provade var Ecstacy med sin dåvarande kille och kompis då hon led av en 

depression. Hon var helt enkelt nyfiken och Ecstacy fick henne att känna sig lycklig och 

kärleksfull, något hon inte känt på flera månader. Det fick henne att hitta ”gnistan” igen och ta 

tag i livet och gå till en terapeut. Elin har även provat Ecstacy igen, samt svamp och LSD. 

Idag tar Elin inte psykedeliska preparat lika ofta som förr. Hon har istället övergått mer till 

yoga och meditation som ger henne snarlika upplevelser och känslor, detta tycker hon också 

är mer hållbart i längden då man kan få bland annat dopamindippar av de olika preparaten. 

Felix, 32 

Felix testade svamp (psilocybin) för första gången för cirka 5 månader sen. Då hade han läst 

på och planerat det i över ett år. Han tog svampen själv i en ”setting” hemma. Felix hade 

länge en saknad av någonting han inte kunde sätta fingret på, en gnolande tristess, samt en 

nyfikenhet på vad som kan ”finnas där”. Förutom det hade en känsla av meningslöshet 

besvärat honom under längre tid vilket också bidrog till handlandet av att prova, att bryta 

mönster och upptäcka nya. De sammanlagda två gångerna med svamp har hjälp honom att se 

saker på ett nytt sätt och givit insikter och han har hittat svar inom sig.  

Janne, 34 

Janne började med att testa droger i väldigt tidig ålder av alla möjliga anledningar, bland 

annat i sökande av svar. Janne blev heroinmissbrukare men har via svamp och ayahuasca 

blivit av med sitt beroende och har dessutom använt droger i terapeutiska anledningar som 

gjort att han blivit av med sin depression. Janne har åkt till Peru för att erfara shamanskola, 

men fick avbryta efter att familjen skulle utökas. Idag tar Janne växtbaserade psykedelier ett 

par gånger i månaden.  

Benjamin, 25 

Benjamins användande av psykedeliska substanser började för ungefär tre år sen och är nästan 

uteslutande i spirituella och personliga utvecklingssyften. Han var deprimerad under en lång 

period och hade valt att ta avstånd från den kristna uppväxten och församlingen. Benjamin 
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säger sig ha mött Gud och känner inte längre några spår av sin depression. Benjamin tycker 

att psilocybin eller 4-aco-dmt (slutgiltiga aktiva molekylen) är väldigt effektivt verktyg för att 

hitta och arbeta med barndomstrauman och andra psykologiska problem som ofta brukar leda 

till upplevelser som han påstår utvecklar hans spiritualitet och förståelse för Gud och livet. 

Evert, 31 

Evert har alltid varit en sökande person. Som liten var han orolig och funderade en del på 

döden och tyckte sig inte känna ro i den västerländska ateistiska tron. När han var 21 år 

testade han svamp (eller plantmedicin som han vill kalla det) för första gången. Sedan dess 

har Evert tagit svamp vid flera tillfällen, dels för att få verktygen till att lära känna sig själv på 

djupet. Evert har även provat ayahuasca och säger sig ha hittat meningen med livet och har 

”mött Gud”.  

Malte, 35 

Malte provade svamp för första gången tidigare i år. Han upplever att svampen har ”ego-dödat 

mig total” och gjort att han vaknat ut en dvala samt att han dricker mindre nu. Malte gick ifrån 

att vara ateist och tro att allt ”bara blir svart” när vi dör, till att tro att allt vi gör har effekt. 

Han upplever sig gladare, snällare, mer utåt och har ett nytt perspektiv på livet idag än 

tidigare. Malte är övertygad om en högre kraft, som kan kallar Gud, och att vi alla är den del 

av den kraften. 
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Teori 
I detta avsnitt kommer uppsatsens teoretiska utgångpunkter och centrala begrepp att 

presenteras. Begreppet postmodern andlighet kommer att förklaras samt hur religiositet ser ut 

i ett samhälle under förändring. Sedan kommer de globala aspekterna inom identitetssökande 

genom tro och andlighet att belysas.   

Den tidigare forskningen kommer ligga till grund för undersökningen då studien fokuserar på 

de förändringar som sker i Sverige. Det teoretiska perspektivet bygger på att Sverige är ett 

land i stor religiös förändring och att tillgängligheten av nya livsåskådningar gör att de 

psykedeliska drogernas inträde får en större slagkraft i ett således sekulariserat Sverige. En 

teori är att denna ”väg” att nå högre religiösa dimensioner genom intaget av psykedeliska 

preparat är mer övertygande hos utövaren och alltmer lättare än andra religioners vägar att bli 

religiöst troende/övertygad.  

Postmodern andlighet  

För att förstå innebörden av postmodern andlighet, bör man först titta på vad själva termen 

postmodern innebär. Postmoderniteten refererar till olika utvecklingar inom det 

senkapitalistiska samhället med gestalter som massurbanisering, informationsteknologi, 

internet, massmedia och global ekonomi. Detta innebär att postmoderniteten är ett socialt och 

kulturellt fenomen som reflekterar den teknologiska utvecklingen i västvärlden. Sedan andra 

världskriget har samhället genomgått revolutionerande förändringar som i sin tur förändrar 

och utmanar religiöst bruk och reflektion (Partridge, Beskow & Johansson, 2004, s. 362). 

Postmodernismen ställer frågor om grunden för denna moderna värld genom att ifrågasätta 

den och dess dolda förutsättningar så som religiösa och vetenskapliga idéer, till exempel ”de 

stora berättelserna” och olika formers ”säker kunskap” på ett reflexivt sätt. Den kunskapen 

betraktas inte längre som neutral, utan som socialt benämnd eller politiskt motiverad 

(Partridge, Beskow & Johansson, 2004, s. 363). De finns två huvudgrupper bland 

poststrukturalistiska tänkare. Den ena trotsar de givna uppbyggnaderna bakom historien, 

texterna och idéerna. De visar på kunskapens dolda sociala, politiska, filosofiska och 

historiska villkor. Den andra är mer lekfull och relativistisk i sina försöka att bevisa 

teknologins och massmediernas övertag i väst.  

I det stora hela markerar det postmoderna områden inom och efter hur moderniteten avspeglar 

stora förändringar inom politik, samhälle, kultur, estetik och filosofi. I allt detta står 

”postmodern andlighet” för de religiösa delarna. Den ifrågasätter gränser mellan religiösa 

gemenskaper och traditioner, mellan kropp och rum, samt gränserna mellan det förflutna och 

nuet, mellan jaget och den andra, mellan heligt och profant, mellan kropp och själ. Det 

betyder att ordningen mellan förmodernt och modernt upphävs vilket leder till en 

identitetskris (Partridge, Beskow & Johansson, 2004, s. 364).  

Alltfler uråldriga traditioner som har använt sig av psykedeliska preparat för religiösa mål, så 

som brasilianska ayahuasca-kyrkor, ökar både i Syd- och Nordamerika och Europa (Metzner, 

2006, s. 3). Alltfler västlänningar väljer att delta i shamanledda ceremonier och det har visats 
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sig att en grundläggande världssyn från de traditionella shamanska samhällena gör ett allt 

större intåg i den västerländska industrialiserade världen. En kraftfull återupplevelse av en 

respektfull inställning till jorden och dess varelser verkar vara en naturlig följd av 

utforskningar med visionära shamaner samt en närmare kontakt och respekt till jorden och 

naturmedicin. Dessa rörelser ger en ny medvetenhet, eller snarare en återupplivning av 

forntida medvetenheter, om den organiska och andliga sammankopplingen av allt liv på denna 

planet (Metzner, 2006, s. 4). Som västerländskt land, inkluderar detta även Sverige och de 

personer som tar sig an dessa traditioner.  

Ordet andlighet eller att vara spirituell är något som blir vanligare i när personer beskriver sin 

tro. Många människor uppfattar sig som spirituella men inte som religiösa (Hammer, 2013, s. 

107). Ordet andlighet har länge varit svårdefinierat, men det förklaras oftast som människors 

sätt att förhålla sig till universum och att det finns både i nya och äldre religioner, samt i 

religiösa och icke-religiösa former. Den svenska uppfattningen av andlighet bland lekmän är 

det också ett diffust begrepp som kan definieras som något som är ett tecken på själslivet, tro 

och sökande (speciellt bland unga personers sökande sedan 1960-talet), känslor som kärlek 

och självförverkliganden kan åstadkomma, meditation, inre resor, healing, olika typer av 

seanser. Dessutom att det innehar saker som utmanar personer att tänka större samt leta svar 

inom sig själv, ett tillstånd att vara ett med något. Att anses vara andlig, eller så kallad 

spirituell, kan tolkas vara både besläktad med religion inom de stora religiösa traditionernas, 

men också där den kopplingen uteblir, det vill säga är traditionsfri. Därför finns det många 

människor som anser sig vara spirituella eller andliga, men inte religiösa då de inte tillhör den 

organiserade religiösa traditionerna (ibid). 

Det globala smörgåsbordet.  

Att kombinera psykedeliska preparat och utforska andra livsstilar och identiteter har givit 

flöden till alternativa religiösa och spirituella uppfattningar, något som kan anses vara ett 

”smörgåsbord” där man individuellt plockar varierande delar från olika trosuppfattningar och 

läror. LSD:s intåg på 1950 och 1960-talet gav transpersonella verkligheter samtidigt som 

intresset för österländska religioner växte, speciellt buddhismen och hinduismen, men även 

meditation. Många västerlänningar såg de österländska lärorna som psykologiskt sofistikerade 

vilka erbjöd en direkt andlig erfarenhet som oftast saknades i de traditionella västerländska 

religionerna. Buddhismen och hinduismen har haft det största inflytandet på teorin och 

forskning inom transpersonell psykologi. Det finns även andra influenser inom religion och 

mystik som har bidragit, så som kabbalismen, kristen mystik, sufism och wicca (Partridge, 

Beskow & Johansson, 2004, s. 367). Religiositeten har gått från att en auktoritet till något mer 

privatiserat och till att man själv väljer sina egna andliga vägar där man avgör själv vad man 

tycker är lämpligt och sant.  

Det plockas delar får hela välden och både från större etablerade religioner samt mindre äldre 

naturreligioner när man funderar kring sin trosföreställning. Idag är det lätt att ta del av andras 

traditioner eller trosuppfattningar, mycket tack vare informationsteknologin. Digitala medier 

har en betydande roll i kommunikationen och spridningen av religion både i samhället och på 
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ett individuellt plan. Man kan tänka sig att de digitala medierna har tre stycken huvudaspekter 

när det kommer till sin funktion i samhället. Den första är att de fungerar som en kanal för att 

överföra information, den andra fungerar som språk som ger en viss bild av olika händelser 

som väljs för att visas upp, och den sista som en slags miljö vilken fungerar som en 

mötesplats där identitet, betydelser och sociala relationer växlas och skapas. De som väljer att 

använda sig av internet eller annan media får tillgång till ett flertal olika informationskällor 

samtidigt som man kan dela med sig av sin egna information till andra människor. Internet 

och andra medier gör det möjligt för att olika röster kan bli hörda, allt ifrån professionella 

forskare till intresserade amatörer. Det hela fungerar som en mötesplats där individer får 

möjlighet att uttrycka sina åsikter vilket bidrar till att alltfler perspektiv synliggörs (Lövheim 

& Nordin, 2015, s. 153).    

Internet och mediernas tillgängligheter och ständiga närvaro erbjuder både material och 

tillfälle till upplevelser till hög personlig betydelse. Det ges plats för nya sätt att stimulera till 

reflektioner över existentiella frågor. Detta kopplas till föreställningar om meningen med livet 

liksom till ens personliga utveckling i sökandet (Lövheim & Nordin, 2015, s. 153). Olika 

typer av medier har blivit en alltmer viktigare kontext för individer för att skapa meningsfulla 

helhetsbilder av världen, däribland religiösa övertygelser och livsåskådningar. Via medier kan 

värderingar uttryckas, delas och ifrågasättas (”under en täckmantel av underhållning”) i ett 

förhållande då det är underhållande och har ett personligt intresse. Seriösa livsåskådningar 

och underhållning är något som går hand i hand (Lövheim & Nordin, 2015, s. 152).  
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Resultat från intervjuer  
I denna del kommer empirin som samlats in genom intervjuerna att redogöras. Deltagarna 

som intervjuas har alla testat olika typer av psykedeliska preparat men mängd och variation är 

olika från person till person. Många av de svar som samlats in har många gånger liknat 

varandra. De samlade materialet har kodats och delats in i underrubriker och svaren har i 

många delar kopplats ihop med annan forskning. Inledningsvis kommer en övergripande 

observation att redogöras, där det allmänna behovet av psykedeliska substanser tas upp. 

Därefter kommer de existentiella förändringen på livet från före och efter bruket att 

redogöras. Sedan kommer postmodern andlighet och psykedelisk andlighet diskuteras i 

relation till studiens resultat. Vidare kommer en avslutande del där den ökade medvetenheten 

diskuteras, samt ökandet av psykedeliska substanser i Sverige i sökandet av religiösa eller 

spirituella kontexter och vad det kan bero på.  

Övergripande observationer - behovet 

Samtliga deltagare vittnar om att de har förändrat sina attityder och beteenden efter 

användandet av psykedeliska substanser, något som även visar sig i den kliniska studien 

Psilocybin can occasion mystical-type experiences having substantial and sustained personal 

meaning and spiritual significance som genomfördes 2006 (Griffiths, Richards, McCann & 

Jesse, 2016). Precis som i studien, beskriver informanterna att de upplevt mystiska fenomen 

som gjort att de kommit till insikt med stora livsfrågor, samt fått en starkare koppling till 

naturen. Samtliga påstår sig ha förändrat sin syn på livet och dess mening och de vittnar om 

erfarenhetsmässiga beskrivningar av religiösa, eller så kallade andliga, upplevelserna genom 

brukandet av psykedeliska preparat.  

Ifrågasättande eller sökande är något som igenkänns hos flera av de individer som intervjuats 

i denna studie. Felix är en av de som uttrycker att han under flera år haft en känsla inom sig av 

sökande samt en gnolande tristess, att vi människor som lever i vårt samhälle inte riktigt vet 

vad vi håller på med när vi ständigt strävar efter det materiella. Felix upplever det som ett 

skenande som kommer skapa problem och att vi ständigt fyller på problemet med till exempel 

sociala mediernas ytligheter. Efter att Felix tagit svamp för första gången kände fick han svar 

på många frågor. En annan av de intervjuade, Malte, säger att ”jag tror folk känner sig rotlösa 

och undrar vad man gör på jorden. Allt är inte svart och vitt”. Han är övertygad om att det är 

meningen man ska äta svamp för det är bra för själen. Han tror att de som provar svamp vill 

hitta någon större mening med livet, ”och det gör man!” 

Det är många samhällsstrukturer som förändras just nu, påstår Janne. Fler och fler blir öppna 

till marijuana, alltfler länder legaliserar det. Fler nyfikna har information om olika substanser 

och kan se hur andra gör i sitt spirituella sökande, det finns på Youtube och det finns 

dokumentärer tillgängliga. Janne menar att människor är mer vana idag att hitta fakta på egen 

hand. ”Synen på psykedeliska droger har omvärderats. Det som tidigare var ‘big no-no' finns 

det nu en annan öppenhet till. Människor kan bilda sina egna uppfattningar istället för att låta 

nyhetstidningarna och regeringarna styra den informationen”. En annan informant, Tor, 
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berättar om att han har en läkarkompis som åker på resor till Brasilien för att bruka 

psykedeliska preparat. ”Det skulle han aldrig vågat ha gjort för 10 år sen” och Tor är 

övertygad om att synen på psykedeliska preparat är i förändring. Diskussionerna har 

förändrats kring droger. Istället för att ”droger är droger” är diskussionerna mer nyanserade 

och att vissa droger är farligare än andra och vad resultaten kan bli genom dem. Även Kjell 

har en läkarkompis, ”han är i 60-års åldern men åker på ayahuasca-ceremonier kontinuerligt, 

varannan månad”, detta även kallat ayahuasca-turism (Metzner, 2006, s. 33). Åter till Tor, 

han menar att psykedeliska preparat är viktigare idag än någonsin. Det beror på detta samhälle 

som är så ytligt med sociala medier. Han menar att vi människor behöver connecta med 

varandra, med en själv och med moder jord.  

Förutom spirituella mål vittnar informanterna om att de blivit friska från tidigare depression 

och ångest samt blivit av med tidigare missbruk, så som alkohol och heroin. Siri berättar att 

hon tack vare just psykedeliska ämnen lärt känna sig själv på djupet och har ”hittat inre lycka” 

vilket gör att hon inte längre brukar droger. Hon har också slutat dricka alkohol sen hon 

utvecklats som person. Detta terapeutiska fenomen är något som flera kliniska studier påvisar, 

just att psykedeliska substanser kan hjälpa mot kronisk alkoholism, svåra allvarliga 

psykosomatiska störningar, dödsångest för cancerpatienter och post-traumatisk stress (Walsh 

& Grob, 2005, s. 2). Elin provade Ecstacy som sin första psykedeliska drog då hon led av en 

djupare depression. ”Det gjorde mig lycklig, kärleksfull och glad för första gången på många 

månader. En känsla jag kunde leva på länge, och som fick mig att ta tag i livet och gå till en 

terapeut.” Ett halvår senare testade hon Ecstacy igen och senare även svamp och LSD. ”Jag 

var nyfiken och tyckte min syn på världen och livet öppnade sig för varje gång”. Idag tar hon 

inte lika ofta psykedeliska substanser, utan har börjat med yoga och meditation istället, där 

hon uppnår nästan samma upplevelser och känslor. Malte berättar att han lättare har kunnat 

släppa saker som tyngt honom tidigare så som ett uppbrott med en exflickvän. ”Man mår 

fantastiskt bra upp till ett år efter man tagit svamp. Jag har aldrig mått så bra psykiskt som 

efter!” säger han. Malte tillägger även att svamp är en otroligt bra medicin mot depression och 

att bli klar med saker i som har legat och skräpat i sitt huvud.  

Förändrad existentiell insikt 

Kontakten med de psykedeliska preparaten och bruket av dem har resulterat i att samtliga 

informanter har på ett eller annat sätt, mer eller mindre, fått en förändrad existentiell syn. 

Malte berättar att han innan sina två första trippar på svamp var ateist. ”Förut tänkte jag att vi 

lever bara det här livet, sen dör vi”. Han fortsätter med ”nu har jag förstått att vi alla tillhör 

något större än oss själva”. Malte beskriver att hans spirituella upplevelser har gjort att han 

avfärdar andra religioner och Big Bang teorin, ”jag tror på någonting högre än oss, något 

komplext. Big bang teorin är fejk, vi kan inte ha skapats av ingenting, det går inte. Det någon 

eller något som konstruerar allt detta för oss, detta är vårt paradis som vi ska vara på”. Malte 

uppfattar vi inte är fria på riktigt och ”att regeringar har kidnappat vårt ställe”, samtidigt 

beskriver han det som att han vaknat upp ur en dvala och börjat förstå saker mer på djupet nu.    
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Benjamin berättar om sin bakgrund som kristen. Han växte upp i en kristen familj, men 

började tvivla på sin tro och när han var 19 år beslutade han sig för att lämna den bakom sig.  

Han beskriver det som en tuff period eftersom han fick lov att bygga upp en helt ny världsbild 

från noll. Han började ta in allt mer vetenskapliga perspektiv på hur allt fungerar vilket 

kändes mer korrekt, men mindre intressant och magiskt i jämförelse med att det skulle finnas 

ett intelligent väsen som ligger bakom allt. Tre år passerade och Benjamin hade då varit 

deprimerad under en längre tid. Efter att ha läst om studier som visar hur effektivt psilocybin, 

ämnet i psykedeliska svampar, kan vara mot just depression och ångest så beslutade han sig 

för att testa det. Benjamin fick uppleva en resa genom sina minnen från sin barndom och 

psykologiska perspektiv på de olika rollerna han har gentemot sina syskon och föräldrar. ”Det 

sista som hände i trippen var att jag fick möta Gud, och för första gången i mitt liv kände jag 

att jag förstod var Gud faktiskt är”.  Han upplevde att det aldrig har varit som kristendomen 

ofta menar, ”en varelse som på något sätt är extern från oss” och som skulle vara en han. Han 

fick istället uppleva att Gud inte är en varelse utan allt som existerar, en form av intelligens 

högre än allt annat. ”Eftersom Gud är allt så är det också jag, och alla andra, vilket gör det 

mer intimt än vad jag förut hade trott. Så att istället för att, som jag tidigare gjort, be och söka 

efter något utanför mig så hittade jag Gud genom att gå in i mig själv och förstå vad mitt jag 

egentligen var”. Benjamin upplever att psykedeliska substanserna har gjort honom mer 

religiös och spirituell i den aspekt att han känner sig mer i kontakt med sig själv, livet och 

alltet. Han känner även en större mening med sin existens i jämförelse med hur han kände när 

han var kristen eller de korta åren som ateist. ”Jag tror inte längre på Gud i form av en extern 

varelse, eller på historier som förklarar hur man ska leva för att komma till något himmelrike, 

men jag tror på Gud i form av en intelligens som står bakom allt som existerar och att det inte 

finns något som inte är Gud”. 

”Jag har varit en sökande figur hela livet” säger Evert som säger sig redan som 10 år gammal 

börjat fundera på döden. Han insåg att det var märkligt på något vis och tyckte att den 

västerländska ateistiska tron inte kändes sann. Evert fick sedan under en ayahuasca-ceremoni 

uppleva hur det är att dö och upplösas från allt för att sedan komma tillbaka till livet igen, en 

typ av återfödelse. Det var en jobbig upplevelse men samtidigt euforisk. Något år senare 

upplevde Evert döden i den fysiska världen då han miste flera liter blod men återupplivades 

och kom tillbaka. ”Det var som en bekräftelse på att det han känt i den psykedeliska världen 

var en sann känsla”, säger han. 

Siri berättar att hon tror på mycket som finns inom hinduismen och buddhismens 

trosuppfattningar. ”Jag tror att vi återföds. Vår kropp är endast en farkost vi har just nu”. Siri 

berättar att hon alltid känts sig spirituell, hon har alltid känt sig annorlunda. Hon upplever att 

det är skillnad mellan förstå något intellektuellt och att har en djupare förståelse och att det 

finns olika lager av förståelse. Hon har via de psykedeliska substanserna fått lära känna sig 

själv och världen, ”det funkar som en slags guidning” säger hon. Hon menar att man 

observerar och förstår sig själv på ett bättre sätt samt att man lättare eliminerar negativiteter 

efter en sådan upplevelse. Siri menar att man upplever det man behöver arbeta med i sin tripp 

och att det är helt individuellt hur en tripp är. Hon jämför det med buddhismens meditation 
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där man också arbetar med sig själv för att komma till insikter, men hon poängterar att hon 

inte följer någon speciell religion men att hon och plockar delar ur buddhismens och 

hinduismens läror. ”Det viktigaste är att man har det bra, expanderar kärlek, lycka och 

lärdomar”. Hon tror att man återföds men att det beror på hur man valt att leva sitt liv. Likt 

hinduerna tror hon att karma kan påverkar till vad man föds till nästa liv. Siri säger att hon 

förstår att döden inte är ett slut, utan att ens energi styr vad man behöver till sitt nästa liv.  

Felix upplever att synen på livet har förändrats. Tidigare hade han en mer likgiltig syn på 

livet, men känner nu att han kan styra sitt liv och påverka det. ”Man kan skapa, manifestera 

och vara medveten om den energi man bär med. Det var ett budskap jag tog till mig, just att 

jag själv har kraften att skapa och påverka, istället för att famla omkring utan mening” säger 

han. Felix menar att man ska vara närvarande, njuta och vara i nuet. ”Ta bort allt som har med 

strävan att göra, upplev saker och ting”.   

Växandet i Sverige, ökad medvetenhet 

Att användningen av psykedelier ökar i samband med spirituellt sökande är samtliga 

informanter övertygande om. Det finns tre huvudorsaker som synts i de insamlade svaren, 

nämligen att människors medvetande ökar, dels för att dagens informationsflöde underlättar 

att nå kunskapen, en slags uppgivenhet växer fram ur dagens samhällsstruktur, och slutligen 

att substanserna kan användas som en genväg till insikter. 

Samtliga personer som intervjuats är övertygade om att denna typ av strömning ökar i 

Sverige, just att bruket av psykadelsiska droger i hopp om att nå spirituella mål ökar. 

Psykedeliska droger som till exempel ayahuasca har blivit alltmer populärt i Europa i religiöst 

och spirituellt syfte. Användandet av ayahuasca beskrivs ofta som att ha en euforisk effekt 

och ett djupt lugn på användaren. Många gånger fylls upplevelsen med uppenbarelser i olika 

former (Kjellgren, Eriksson, Norlander, 2009, s. 310). När Kjell var på en ayahuasca-

ceremoni i mellersta Sverige möttes han av en blandad skara deltagare: ”Det var boxar-killar 

från förorten, några överklassbröder, nån advokat, nån läkare och sedan de gamla hederliga 

Molkom-hippisarna. Så det verkar ha spridit sig bland social- och ekonomisk klass”.  

Varenda en av informanterna är övertygade att en del av ökningen beror på att var och en kan 

nås eller nå information om psykedeliska preparat och dess egenskaper på ett lättillgängligt 

sätt. Alltfler människor som blivit upplysta vill dela med sig av sina insikter och många 

använder sig av internet för att dela med sig av sina kunskaper. Felix är en av personerna som 

är övertygad om att bruket av psykedeliska droger ökar i hopp om att nå spirituella mål ökar. 

Det har funnits tidigare också, men Felix tror att behovet ökar, mycket beroende på att vi 

människor blir allt mer medvetna. Han liknar det med att fler och fler människor blir mer 

medvetna om att är en viss kost är bättre än andra för att inte låtas djur skadas. Han menar att 

strävan av att göra karriär är något vi har fått med oss i det samhälle vi vuxit upp i. ”Vi börjar 

inse att det finns annat i livet än att sträva efter materiella och ytliga mått”.  
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En person som poängterar informationsteknologins vikt är Elin. ”… tror jag vår kontakt 

världen över via sociala medier och över internet gör världen mindre och man är mer öppen 

för vad som förut kändes främmande” säger hon. Elin fortsätter med att poängtera att det 

psykedeliska användandet i spirituella sökande har blivit en kommersiell trend. Burning Man 

är ett exempel som Elin nämner som tidigare varit en ganska gömd händelse i öknen för fria 

själar som ses och utforskar sitt medvetna ihop. De tar med sig installationer som man i slutet 

av veckan bränner upp likt något man vill lämna i de förflutna. Idag har det resulterat till att 

”det är något influensers och kändisar åker till, för att de är creddigt och som inte tar del av 

kulturen utan mer vill ha en bild därifrån i coola kläder”. Hon nämner också nackdelen med 

att influensers som åker på diverse yogaresor för att ta en schysst bild i en paradismiljö eller 

som tjänar pengar på att göra det till ett jobb mer än livsstil. Det gör att de ”läcker” ut till 

omvärlden genom sociala medier och att folk vill direkt tjäna pengar på det. Kändisarna 

smutsar ner kulturen genom att vara där, på grund av att de är rika och vill vara creddig men 

som inte deltar på samma nivå. Slutligen tillägger Elin ”att de upplevs ‘större’ nu tror jag är 

för fler delar med sig öppet om det. Som i sin tur gör att fler är öppna för att testa såklart”.  

I och med den ökande medvetenheten bland människor har bruket av droger blivit mer 

nyanserat. ”Även om man inte kan prata med alla om det, blir allt fler öppna att ha en 

diskussion” tror Tor. Detta, menar han, kan också leda till att fler blir öppna till att testa dessa 

alternativa vägar att hitta svar. Han tror att det är viktigare än någonsin idag i detta ytliga 

samhälle med sociala medier. ” Vi behöver connecta med varandra och en själv och moder 

jord”.   

Vissa av de som intervjuats anser att drogerna fungerar som en genväg medan andra tycker att 

det är en fördjupning. Tor mediterar, men upplever att människor inte har tid i dagens stress. 

Han tror därför att de psykedeliska substanserna fungerar som en genväg. ”Det tar flera år 

med meditation innan du når samma nivå”. Benjamin berättar att de medvetandetillstånd han 

fick uppleva under den trippen förändrade hans liv och dagen efter kunde han inte känna ett 

spår av sin depression. Han förklarar att det kändes som att han första gången såg livet med 

klara, nyktra ögon. ”Dessa tillstånd är också självklart möjliga att uppnå genom meditation, 

men kräver ofta flera års träning. Så på ett sätt kan man säga att uppnå dessa tillstånd genom 

substanser är lite som en genväg och de kan även resultera i problem eftersom man inte har 

hunnit bygga en stadig grund och uppfattning om den inre världen vilket de som uppnår dessa 

tillstånd via meditation ofta har gjort.” Fördelen med att “gena” med substanser för att 

utforska sin spiritualitet framför att meditera sig till det är att många då tidigt kan få ett kvitto 

på att dessa tillstånd existerar och då kan börja sin spirituella resa med minnena av tillstånden 

som en kompass. ”Även om ett högre medvetandetillstånd inte behöver vara samma sak som 

spiritualitet, men ofta är de en del av det. Så för många människor har nog psykedeliska 

substanser varit en oväntad inkörsport till sin egen spiritualitet” påpekar Benjamin.  
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Diskussion 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens diskussionsdel. Här kommer uppsatsens resultat och 

tidigare forskning att stråla samman och resoneras kring. Diskussionen är uppdelad och den 

första delen utgör en diskussion kring den metod jag har valt att använda mig av. Själva 

genomförandet av metoden kommer att redogöras. Därefter kommer jag resonera kring de 

olika kategorierna jag fått fram utifrån den data jag samlat in. Dessa kategorier kommer att 

analyseras och jämförs utifrån bakgrund och tidigare forskning, tillsammans med de resultat 

som framkommit i intervjuerna. Förslag på fortsatt forskning är också något som kommer att 

framföras i denna del.  

Metoddiskussion  

Utifrån den kvalitativa metoden som jag valde att använda mig av, i form av intervjuer, har en 

inblick i personers reaktioner, insikter, och förändrade livsåskådning presenterats. Jag 

upplever att det finns ett starkt behov för dessa personer att berätta om sina erfarenheter och 

de bearbetningarna de gjort under och efter ruset av psykedeliska substanserna. En anledning 

till att människor har svårt för att pratat om sina upplevelser med andra är bland annat för att 

bruket av psykedeliska droger är olagligt, vilket försvårar personers bärande tankar och 

reflektioner kring sina upplevelser och livsåskådningar. Det anses vara tabu att prata om 

droger och bruket av droger, vilket också försvårar att få sin röst hörd i samhällelig struktur.  

Samtliga informanter jag pratat med har en positiv inställning till bruket av psykedeliska 

droger, då de alla vittnar om att de har hjälpt dem på olika sätt. Varje individ har kontaktat 

mig självmant för att berätta om sina framsteg och erfarenheter. Detta gör att de personer som 

farit illa av psykedeliska preparat (som man inte bör förbise) inte fått sina röster hörda i denna 

undersökning, vilket gör att resultatdelen är ensidig och endast positivt vinklad. Studien är 

därför inte generaliserbart eftersom arbetet endast inkluderar personer som ställer sig positiva 

till bruket av psykedeliska droger.  

Utförande av intervjuerna, det vill säga både ansikte mot ansikte, telefonsamtal och chatt, har 

givit en variation i själva insamlandet av materialet. Man kan anse att alla inte fått samma 

förutsättningar i och med detta, men det var informanterna själva som fick välja vilken teknik 

de kände sig mest bekväma med. Att låta intervjuerna vara av semistrukturerad karaktär, det 

vill säga att de personer jag pratade med hade redan fått fyra stycken grundfrågor, betraktar 

jag varit till en fördel då frågorna kan anses vara väldigt djupa och att tid bör ges till att 

fundera kring sina svar. Jag anser att detta tillvägagångssätt fungerade bra då frågorna kunde 

ge breda svar, samt att jag då kunde ställa relevanta följdfrågor för att specificera svaren.  

En intressant observation som skedde under metodens tillvägagångssätt var att ungefär hälften 

av informanterna inte kände sig religiösa utan spirituella. Detta är ett typiskt drag i den 

postmoderna andligheten, där man söker livsåskådliga svar utan att nödvändigtvis inte behöva 

tillhöra en traditionell religion, utan är mer intresserad på ett individuellt plan, söker svar 

inom sig och letar eventuellt efter en slags healing för depressioner eller andra grubblerier. 

Därav fick jag omformulera mina grundfrågor något när själva intervjuerna ägde rum. 
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Jag hade överseende med att mitt ämne är eller kan vara känsligt och väldigt personligt, vilket 

gjorde att jag informerade om de forskningsetiska principerna och lät informanterna själva 

välja hur de ville att intervjuerna skulle gå till, det vill säga antingen via en träff, genom ett 

telefonsamtal eller via chatt. Som tidigare nämnt, var det informanterna själva som kontaktade 

mig för att de ville delta i studien, vilket också underlättade känsligheten i mitt etiska 

ställningstagande. Några av informanterna ville helst inte ha någon fysisk träff, eftersom 

droganvändandet är olagligt. Dels också för att en del av dem uttrycker sig bättre i skrift, 

andra tyckte tvärtom och föredrog telefonsamtal eller träff. Själva valet av genomförandet av 

intervjuerna och dess variation påverkade inte svaren på något negativt sätt, utan jag fick svar 

på det som efterfrågades. Jag tog även hänsyn till informanterna genom att klargöra att deras 

anonymitet i arbetet och att jag i föreliggande studie ställer mig helt öppen till deras svar och 

är ej fördömande eller tar ställning till att droganvändandet är olagligt.  

Alla intervjuer transkriberades och kodades in i kategorier, detta för att lättare se mönster i en 

samlade data. Genom att kategorisera svaren blev resultaten tydligare och dessutom lättare att 

koppla samman med ämnets bakgrund och tidigare forskning. Uppsatsens syfte, bedömer jag, 

blev uppnått just genom den data som samlades in visa intervjuerna. Jag upplever att den 

empiri som samlades in är trovärdig och dessutom kunde jag se tydliga mönster i svaren hos 

informanterna. Därtill kan jag se samband i tidigare forskningen som stärker de svar jag fått 

via intervjuerna.   

Resultatdiskussion 

Det finns en ökad medvetenhet bland svenskar som inser att de inte behöver vara det ena eller 

det andra, varken troende eller ateist, utan kan vara precis som man själv känner för. Man kan, 

om man så vill, plocka delar från olika håll för att bilda sin egna uppfattning om sig 

existentiella livsåskådning. Det finns en nyfikenhet bland oss människor, där internet gör sig 

väldigt användbart och bevisligen tyder både intervjuerna och den tidigare forskningen på att 

informationsteknologin bjuder in till att människor reflekterar kring sin och andras tro.   

Informationsteknologi gör det möjligt för oss att öka kunskap och möjligheter till nya 

livsåskådningar och kontakt med andra kulturer och religioner samt nya tolkningar. Genom 

TV-program, filmer, tidningsartiklar och poddar ges tillgång till alternativa ideal, förebilder 

och tolkningsmönster inom sitt sökande. Internet gör att människor helt plötslig får tillgång 

till ett enormt nätverk där vi kan möta mångfald och göra nya upptäckter. Som tidigare 

nämnts liknar Lövheim (2003, s. 120) internet som privatreligionens smörgåsbord där man 

kan samla på sig information, hitta evenemang, ta del av en social arena för frågor och svar 

samt diskussioner, helt utan religiösa auktoriteters kontroll. Detta gör också att de traditionella 

äldre religionerna kan ifrågasättas och omvärderas, just som i Benjamins fall. Han hade en 

kristen uppväxt men har omvärderat centrala tankar inom kristendomen där inte längre en 

Gud som är i himmelen sitter och styr, utan att vi alla istället är en del av Gud. En av de andra 

informanterna, Felix, tror också att kyrkan tappar besökare för att den spirituella kopplingen 

är för svag, vilket han uttrycker i följande ordalag: ”I kyrkan är det inte speciellt många som 

går till för att få en spirituell koppling”. Detta är något som stärker studiens teori, nämligen att 
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bruket av psykedeliska droger gör att utövaren finner svar på ett enklare tillvägagångssätt än 

vad det kan vara i vissa traditionella religionerna. Dessutom är informationsteknologin 

bidragande i den ökande medvetenheten bland människor som gör att fler vågar testa denna 

väg samt att synen på dessa droger blivit mer nyanserat. Samtliga av informanterna tror att det 

beror på internet som givit ökat informationsflöde och gjort det möjlig för personer att själva 

anamma information på ett annat sätt än tidigare, samt att de kan möta sina likasinnade. 

Internet gör att man kan både se andras värderingar och identiteter medan man själv också kan 

dela med sig av sina egna. Elin upplever att hon ser hur många personer använder sig av 

sociala medier för att dela med sig av sina åsikter och uppfattningar inom andlighet. Lövheim 

och Nordins teori som nämnts i studien är att digitala medier ersätter de lokala 

församlingarna, de religiösa institutionerna och deras funktion, vilket informanterna bekräftar. 

De själva har drivits eller drivs av en nyfikenhet där då internet kommer passande i 

användning.  

Som Halldorf (2018) menar, minskar inte religion eller tro i Sverige, utan den finns överallt 

omkring oss. Vi ser den ständigt närvarande i media och religion har därmed tagit en ny 

skepnad. Den postmoderna inställningen möjliggör en slags öppenhet till nya andliga 

influenser, där det också tillåts att plocka delar från de traditionella religionerna. Det är något 

som bland annat Siri gör som tror på pånyttfödelse likt hinduismens grund. Med andra ord, 

gör de nya vågorna av postmodernt plockepinn, som har sina rötter eller inspirationer 

förankrade i äldre traditioner, att man tillåts välja och kan skapa sin egen tro. Samtidigt märks 

det att förutom nyfikenheten på alternativa andligheter så drivs många av informanterna av att 

ett behov att hitta svar inom sig själv. Detta är också ett tecken på den så kallade postmoderna 

andligheten, att på ett individuellt plan finna svar inom sig själv. 

Förutom att vårt informationssamhälle står för det nya, lättillgängliga flödarna så uppger de 

flesta informanterna att det finns en uppgivenhet i vårt samhälle idag som man vill bryta sig 

lös ifrån. ”Vi lever i en ytlig värld med sociala medier” säger Felix. Känslan av att det ”finns 

något mer” än det liv vi lever just nu gör att de psykedeliska preparaten lockar personer att 

prova i hopp om svar.  

Som tidigare nämnt, kan de psykedeliska drogerna bidra till bland annat ett förändrat sätt att 

tänka och trigga upplevelser av religiös och mystisk karaktär, det är något som samtliga 

informanter bekräftar. Informanterna har haft varierande bakgrunder i sin trosuppfattning 

innan bruket av psykedeliska substanser som exempelvis kristendom, ateism eller varit 

agnostiker. Oavsett tidigare livsåskådningar är det tydligt att samtliga har fått en förändrade 

existentiell syn på livet. Att tillägga är att många av dem anser att substanserna fungerar som 

en genväg i att finna svar på frågor man bär inom sig och att det kan vara en anledning till att 

alltfler intressera sig att prova. De svar och nya insikter som kan tillämpas, som en informant 

poängterade, kan även nås via meditation men det tar flera års träning och därför kan de 

psykedeliska substanserna anses vara en genväg. 
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Som informanterna berättar om, är det inte många av dem som vill kallas sig religiösa, utan 

föredrar spirituell. Detta beror på att deras trosföreställningar inte liknar det traditionella 

trosföreställningarna och praktikerna som i till exempel kristendomen. Den västerländska 

religiositeten är numera en mer privat angelägenhet, en icke-institutionella former av tro eller 

praktiker. Som informanterna säger känner de sig fylld av andlighet, del av något större, får 

svar på existentiella frågor. Detta betyder att det ”heliga” består och därav är man mer 

bekväm med att kalla sig spirituell och inte religiös, då det är under icke-traditionella 

institutionella former. Detta är fenomen är något Christopher Partridge viger ett kapitel åt i sin 

bok The Re-Enchantment of the West. Han menar att många inte tillhör en specifik traditionell 

religion, utan väljer att plocka olika fördjupningar hos olika religioner eller annan andlighet. 

Som Siri till exempel, hon beskriver sig som en spirituell person som känner att hon har 

närmast koppling till buddismen om hon ska jämförs sin egna tro med någon av de stora 

världsreligionerna. Detta är typisk tendens i den postmoderna andligheten som växer sig 

alltmer populär i västvärlden. I det moderna samhället har religion och religiositet knutits till 

begrepp som individualitet, subjektivitet, självförverkligande, kropp och hälsa (Andersson 

och Sander, 2015, s. 37).   

 

Healing ingår i samlingsbegreppet att vara spirituell. I de intervjuer som gjorts märks ett stort 

behov av att hjälpa sig själv från att komma ifrån depressioner eller andra grubblerier man har 

inom sig. Många har tagit sig ur tidigare depressioner eller andra missbruk och även fått en 

förståelse för livet, vilket också stärks i kliniska studier.  

En annan insikt som gjordes genom studien är att det är uppenbart att behovet att dela med sig 

av sina erfarenheter och tankar kring ämnet finns där. Det finns också en önskan bland 

personer, som utvecklats spirituellt och fått ett ökat välbefinnande via psykedeliska preparat, 

att få ha en dialog med andra personer. Både de som haft likande erfarenheter, men också för 

att få fler personer att bygga en kunskap och förståelse kring deras upplevelser. Inställningen 

till droger har sedan länge varit tabu men det luckras upp mer och mer. Detta gör att det 

fortfarande är ett ämne som är svårt att prata om men som börjar offentliggöras succesivt.  
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Slutsats 
Slutsatsen för denna undersökning är att bruket av psykedeliska substanser ökar i sökandet av 

spirituella mål och att sökandet på svar inom sig själv är något som lättare förekommer via 

psykedelier. Depressioner och annat grubblande är också en bidragande faktor till att individer 

väljer att bruka dessa typer av preparat. Det kan vara både spirituella mål där man söker svar 

på livsfrågor, men också för att bearbeta tidigare trauman eller depressioner man bär med sig. 

De båda behoven har gynnat varandra och byggt en koppling till världsalltet och en förståelse 

till naturen. Uppsatsens frågeställning har besvarats men med tanke på studiens omfattning är 

det inte möjligt att bestämma om resultaten gäller alla personer i Sverige som tagit del av 

dessa typer av substanser. Min uppfattning är att Sverige är ett land i ständig religiös 

förändring, vilket sker i samklang med övriga länder tillhörande västvärlden. Den 

postmoderna andligenheter där man kan individualisera sin tro men där man också kan mixa 

influenser från olika religioner blir mer och mer populär, där informationsteknologin har en 

stor bidragande faktor.  

Förslag på vidare forskning 

Då studiens omfattning inte är generaliserbar på grund av att människor som ställer sig 

mindre positiv till psykedeliska substanser i bruket för spirituellt sökande vore det intressant 

att bygga vidare på ämnet för framtida forskning. Att fortsätta intervjua personer som både 

har upplevelser av de positiva och negativa sidorna tror jag skulle främja forskningen. Det 

vore också intressant om man riktar studier på mediernas vikt inom de psykedeliska 

substansernas inträde i Sverige. Jag har inte gjort någon större undersökning av de webbsidor 

som informerar om psykedeliska droger då det inte har funnits utrymme för det i denna 

undersökning, men skulle vara ett intressant område för fortsatt forskning. Sedan ett par år 

tillbaka kan man söka via Kungliga bibliotekets databas över artiklar som skrivs där man kan 

använda sig av sökbegrepp som ger statisk graf över antalet svenska artiklar som skrivs med 

ord man kan söka på, som till exempel LDS, ayahuasca, MDMA. Detta ger en förståelse för 

de förändringar som sker i massmedial bevakning inom vissa områden som kan vara 

intressant för att uppfatta hur mycket saker och ting uppmärksammas i vårt samhälle. Jag är 

övertygad om att de psykedeliska preparaten, som gör ett allt större inträde för forskning inom 

terapeutiska avdelningar, även kommer att göra ett större intåg i Sverige. Detta skulle också 

kunna påverka vårt religionssociologiska landskap som skulle kunna forskas vidare kring.   
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Bilaga 1 
 

Grundfrågor till intervju  

Jag utgår ifrån att du svar utifrån dina egna upplevelser / erfarenheter och reflektioner och jag 

vill att du funderar kring dessa frågor. Vissa anser att psykedeliska droger nödvändigtvis inte 

har en religiös laddning, därav valet att använda ord som ”spirituell” och ”livsåskådning”, då 

de alla faller inom ramen av tro. 

 

• Vilka droger använde(r) du? Hur förhåller du dig till dessa preparat, använder du dem 

endast i religiösa / spirituella syften, exempelvis i sökande på svar eller också på andra 

sätt? Förklara. Finns det för- och nackdelar inom användningen?  

• Hur tycker du att psykedeliska substitut har påverkat dig religiöst / spirituellt / 

livsåskådligt? Jämför gärna din syn före användandet av psykedeliska droger och hur 

den är nu.   

• På vilket sätt kommer den psykedeliska delarna i uttryck i ditt liv? Till exempel i riter, 

sammankomster, resor?  

• Tror du att bruket av psykedeliska droger (i hopp om att nå spirituella mål) ökar i 

Sverige, om så, vad tro du det beror på? 

 


