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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen har varit att beskriva svenska schamaner utifrån intervjuer med fyra 

informanter. Ingen av de fyra informanterna anser sig ha gjort ett aktivt medvetet val att bli 

schaman. Schamanismen har uppfattats som en kallelse som schamanerna har en mission som ingår 

i en större plan att utföra. Enligt schamanerna är kontakten med andarna avgörande för en schaman. 

De har i olika grad läst och gått kurser och på detta sätt haft mänskliga lärare men de definierar 

kontakten med sina andehjälpare som fordonet till att utveckla schamansk kunskap. Naturläkaren 

har fått kunskap från den samiska traditionen och nedärvt från morfadern. De tre schamanerna ser 

inte andevärlden som ensidigt god. Schamanens livserfarenheter används för att stötta och hjälpa 

andra människor. Två schamaner behöver personens tillåtelse för att utföra schamanska 

behandlingar och därigenom se sig som rena, vilket skapar ett tabu med gränser mellan innanför och 

utanför där tillåtelse klassificeras som innanför gränsen. Svenska schamaner och svenska folkets 

naturintresse är sammanbundet med det de schamanska respondenterna ser som schamanism och en 

bra schamansk samhällsutveckling. Naturläkarens släktrelation till sejtestenen är en koppling både 

till naturen och dess samiska värde och en symbol som leder till släktens sammanhållning. 

 

Nyckelord: Schaman, svenskar, identitet, praktik, kunskap, andar, omvärld, upplevelser. 

Abstract 
The purpose of the essay has been to describe Swedish schamans based on interviews with four 

informant’s point of view. None of the four informants consider themselves have made an active 

conscious choice to become a schaman. Schamanism has been perceived as a call as the schamans 

have a mission that is part of a larger plan to perform. According to the schamans, the contact with 

the spirits is crucial for a schaman. They have, to a different extent, read and gone courses and in 

this way have had human teachers, but they define their contact with their spirit assistants as the 

vehicle to develop schaman knowledge. The natural physician has got knowledge from the Sami 

tradition and inherited it from the grandfather. The three schamans do not see the spirit world like 

one-sided good. The schaman's life experiences are used to support and help other people. Two 

schamans need the person's permission to perform schaman treatments and through that be seen as 

pure which creates a taboo with limits between internal and external borders where permission is 

classified as within the limit. Swedish schamans and the Swedish people's nature interests are linked 

with that the schaman respondent's looks like schamanism and a good schaman society 

development. The natural doctor's relative- relation to the sejte- stone is a connection to both nature 

and its Sami value and a symbol that leads to the family's unity. 

 
Keywords: Schaman, swedes, identity, practice, knowledge, spirit, environment, experiences. 

 



Förord 
Jag vill tacka de fyra informanterna för att de har delat med sig av sina kunskaper och åsikter. Jag 

uppskattar ert mottagande av mig i era liv och er vilja att dela med er av eran schamanism. Det är 

med utgångspunkt i informanternas utsagor jag har skrivit uppsatsen. Jag vill tacka släktingar, 

vänner och Malin som accepterat att jag fokuserat och avsatt tid för uppsatsen. Jag vill tacka 

lektorer och klasskamrater för att de tillfört värdefulla tips och råd i uppsatsprocessen. Ett särskilt 

tack vill jag rikta till handledaren som har visat på bra vägar genom skrivprocessen och varit 

delaktig och konstruktiv i handledningen. Att skriva uppsats är att vågat ge mig ut i det okända för 

att se vilka svar jag fått på mina frågor. Läs och begrunda de olika delarna i texten för att skapa dig 

som läsare en bild av den svenska schamanismen informanterna beskriver. 
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Inledning 

Informanten är medverkande i en schamansk ceremoni. En van schaman leder och håller i utrymmet 

mellan världarna dit de medverkande reser i andevärlden. Ceremoniledaren har förväntansfullt 

meddelat att de medverkande ska få lite extra. Informanten är helt ny och har aldrig gjort detta 

förut. Plötsligt tappar schamanledaren kontrollen och sitter med slapp kropp och huvudet hängande 

som om personen har förlorat medvetandet.  

Jag hör steg i den här trappen som låter som en stor jätte som kommer och går. Jag visste bara 

instinktivt att det här är inte så bra. Sen i nästa sekund har han då, schamanen ingen koll på 

någonting. Då sitter han så här och har liksom tuppat av mer eller mindre, och den här energin 

som kommer in. Är verkligen som en svart orkan och jag ser en av mina vänner som är med då 

och tittar på mig och börjar få panik, för han mådde ju allt annat än bra. I samma stund som 

det här sker, så känner jag hur en kraft, en ljus kraft fullständigt kommer ned i hela min kropp. 

Det är som att jag fylls och bara reser mig upp med en kraftfullhet och energi... Går till fönstret 

och öppnar det för jag känner att här skall jag ha in luft. Greppar trumman som den här 

schamanen normalt sätt brukar ha. Jag har aldrig spelat schamantrumma i hela mitt liv. Spelar 

i fem timmar och gör ljud som jag aldrig i hela mitt liv har gjort. Det var vargvrål och det var 

fågelljud och det var helt så där så jag tänker, vad har jag varit med om?(Sara). 

I citatet blir en av informanterna initierad schaman i en ceremoni. Krafter hon i vardagen varit 

livrädd för används som verktyg för att lösa den uppkomna situationen. På detta sätt kan man inleda 

en beskrivning av hur en schaman arbetar och vad en schaman är för något. I uppsatsen kommer jag 

att beskriva hur tre schamaner och en person som identifierar sig som naturläkare ser på sig själva 

och sin verksamhet och hur de uppfattar sitt uppdrag och liv. Texten ger en inblick i hur personerna 

jobbar som schamaner och deras personliga uppfattning om sitt schamaniserande. Hur 

informanterna upplever sin vardag, och sitt liv och på vilka sätt de ser på sig själva, samhället och 

naturen. 

 

Redan i den första uppsatsen i ämnet socialantropologi intresserade jag mig för sibiriska 

nanaischamaners liv och botande i vardagen och deras sätt att läka och hela sitt samhälle.  I den 

beskrevs nanaischamanens roll i att läka sambandet mellan jorden och människan. Hur 

schamanerna sökte svaren i människans liv, i samhället människan lever i, och på jorden där 

människan skapade sin materiella värld. Uppsatsen tog också upp hur nanaischamanen ökade 

sammanhållningen och enigheten i nanaisamhället och på vilket sätt nanaischamanerna jobbade för 

sitt samhälles bästa. 
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I nästa uppsats undersökte jag de förkristna samernas traditionella kunskap, deras natursyn och hur 

denna påverkade det samiska samhället. Uppsatsen sökte vad man vet om de förkristna samernas 

sätt att leva i sin närmiljö, med fokus på nåjden, trumman, landskapet och naturen. Uppsatsen 

diskuterade hur den förkristna natursynen påverkade samernas sätt att se på djuren i sitt 

lokalsamhälle, med fokus på hur björnen, vargen och renen utrycktes i sägner, folktro och riter. 

Uppsatsen fokuserade också på hur samerna påverkades när traditionell kunskap förbjöds och 

samerna skulle kristnas, med fokus på hur kyrkan och staten påverkat samens gestaltning och 

funktion i sitt samhälle och hur detta kan ses igenom olika sedvänjors förändring. 

 

Jag vill i den här uppsatsen utforska schamaner som är verksamma i Sverige. Jag har modellerat 

min ansats efter vad jag tänker att schamanism är i grunden, för att se om detta stämmer överens 

med de schamaner jag intervjuar och deras bild av sin schamanism. Mitt intresse riktar sig mot vad 

det betyder att använda ett schamanistiskt perspektiv i sitt sätt att vara och arbeta. Jag har tidigare 

varit volontär på en schamansk kursgård och vid dessa tillfällen varit med på några schamanistiska 

ceremonier och resor, där jag mött stillheten tillsammans med mina tankar över varför det inget 

händer. Mina intryck och erfarenheter blandas också med mitt naturintresse och att de personer som 

deltar på evenemangen är intressanta personer. Sammantaget har det gjort att jag fått en upplevelse 

av schamanism som jag inte förstått till fullo, förrän nu när jag lär mig betydelsen av begreppen. Jag 

har lärt mig mer genom att undersöka vad schamaner säger om vad schamanism är för dem. 

 

Eftersom svensk schamanism ofta är ett hopkok av andra kulturers schamanismer är jag intresserad 

av att se vad som utmärker de svenska schamaner jag har träffat, vad som förenar och vad som 

skiljer deras uppfattningar och utförande av schamanism åt. Jag vill stilla mina funderingar om hur 

universell och kompatibel den svenska schamanismen är, och om man kan tala om en distinkt 

svensk schamanism. Kan vi se vad som skiljer och vad som formar huvuddragen i svensk 

schamanism? Mina funderingar gäller vidare hur schamanen jobbar i samhället, och vilka verktyg 

hen använder. Detta är intressant eftersom det finns en variation av sätt att jobba på, och det finns 

både likheter och skillnader i arbetssätt. Jag funderar också på vilka relationer schamanen har till 

sina beskyddande andar. Slutligen undersöker jag i uppsatsen hur schamanerna arbetar med sina 

hjälpandar och verktyg för att åstadkomma läkning och förändring. 

 

Denna text gör inte anspråk på att på något sätt täcka det forskningsfält det utforskar. Där med kan 

andra aspekter och synvinklar vara möjliga. Uppsatsens mål och fokus är att besvara 

frågeställningarna. Därmed kan andra sätt att utöva svensk schamanism och dess praktiker finnas. 
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Det kan finnas svenska schamaner som har en annan uppfattning om sin schamanska värld och sin 

verksamhet. 

Syfte. 

Syftet med denna uppsats är att beskriva svenska schamaners praktik och hur de uppfattar sin 

verksamhet och omvärld. Framföra en bild av svensk schamanism och dess utövare. Delge en 

djupare förståelse för vad svensk schamanism är i dess kontext. 

 

Frågeställningar.  

Hur uppfattar schamanerna sin verksamhet?  

Hur kan svenska schamaners praktik beskrivas? 

Hur kan svensk schamanism beskrivas, och i vilken kontext existerar den? 

Hur uppfattar schamanerna sin omvärld?  

 

Disposition  
Uppsatsen är indelad i 4 kapitel med underkategorier.  

Det första kapitlet beskriver metod med empiri, etiska riktlinjer för forskningen, presentation av 

informanter och avgränsningar  

Andra kapitlet handlar om tidigare forskning som innehåller schamanismens likheter och olikheter 

och schamanforskningens fem åsiktsgrupperingar. Sedan följer ett sätt att kategorisera 

schamanismen vidare diskuteras likheter och olikheter mellan traditionell shamanism, core-

schamanism och nyschamanism. Slutligen beskrivs historik och grunder för samernas sejte och 

trumma. 

Det tredje kapitlet handlar om presentationer av intervjuerna som börja med informanternas liv och 

verksamhet, deras schaman kunskap samt schamanska behandlingar. Informanternas schamanska 

förhållningssätt och synsätt, informanternas schamanska världsbild och schamanens kontroll över 

andarna. Informanternas syn på pollution och purity och avslutas med schamanens förhållande till 

dess natur och samhälle. 

Avslutningsvis i kapitel fyra följer ett sammandrag av intervjuer, diskussion och analys om hur 

schamanerna uppfattar sin verksamhet. Hur svenska schamaners praktik kan beskrivas. Hur svensk 

schamanism kan beskrivas, och i vilken kontext den existerar. Hur schamanerna uppfattar sin 

omvärld samt förslag till fortsatt forskning. 
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Metod 

Empiri 
För att hitta informanter till denna kvalitativa studie har jag använt mig av ett strategiskt urval vilket 

innebär att jag inte väljer deltagare i undersökningen på ett slumpvist sätt. Jag valde att tillfråga 

personer som är lämpliga för att kunna besvara uppsatsens forskningsfrågor (Bryman 2011:392). 

Det vill säga personer med relevans för och med förståelsen av den sociala företeelsen 

”schamanism” i Sverige. Två av informanterna har valts via snöbollsurval och en person via en 

informant som känner en same som håller på med vad hon anser är schamanistiska metoder. En 

informant hittade jag via mina studentkontakter på Linköpings universitet, där jag pratat med 

personer om mitt forskningsfält och mina funderingar på hur jag skulle kunna hitta kunniga 

informanter. Jag sökte på nätet och efter att ha jobbat med sökningar i några veckor så hittade jag 

fler och fler svenska schamaner. Men många såg ut som att de varit aktiva ett tag och sedan avtog i 

alla fall lusten att skriva på nätet. Dessa valdes bort. Tre av mina informanter är på olika sätt och 

nivåer kommersiella inom schamanism, de säljer sessioner och kurser medan en av dem inte 

marknadsför sig. Jag funderade först på telefonintervjuer med schamaner som bodde långt borta, 

men bestämde mig efter att ha upplevt dynamiken och tilliten som kan byggas upp i ett möte ansikte 

mot ansikte. Schamanism är vad jag antar personligt och det går inte att fråga informanterna om det 

som man frågar efter receptet på en god kaka, utan snarare efter favoritstället med svamp eller bär i 

skogen. Jag jobbade med min inställning att jag som student/forskare inte skulle se mötet med 

respondenterna som ett möte som snabbt skulle klaras av, så jag fick åka hem och skriva. Därtill har 

jag gått en kurs våren innan med inriktning på ledarskap samtal och reflektion. De första tio 

veckorna av terminen i socialantropologi tre hade fokus att öva mig inför hela uppsatsmomentet 

från planering och intervju till textproduktion. Kriterier för en framgångsrik intervju av (Kvale1996 

i Bryman 2011:420) har likaså studeras och reflekterats kring. 

Jag har e- postat mina tre kvinnliga informanter och där i dragit upp de grova riktlinjerna för 

intervjuerna. Strax före vår träff har jag ringt alla informanter minst en gång för att skapa 

förutsättningar för ett bra möte och ge djupare information. Jag har rest till alla mina informanter 

varav av en av dem är från mitt hemlän, så dit åkte jag i bil. De andra tre har varit från två andra län 

än mitt hemlän, så till dem har jag åkt med tåg och/ eller buss. Intervjuerna har varat ifrån en timma 

till fyra timmar. Jag har på tre olika vis observerat eller utfört deltagande observation på tre 

schamanska ceremonier. Tre av intervjuerna har ägt rum i informanternas hemmiljö och en på 

platsen där schamanen ifråga verkar. Jag har där haft bra hjälp av kunskaperna i Emerson, Fretz & 

Shaw (2011) Writing ethnographic fieldnotes. För att få tillgång till fältet har jag haft en öppen roll 

vilken jag hoppas skapat ömsesidigt förtroende och respekt (Bryman 2011: kap16). Jag har velat 
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studera schamanismen på dess egna premisser likt den är för mina informanter. Fokuset har 

medvetet varit riktat mot den intervjuades ståndpunkt. Jag har öppet gått ut med och förklarat min 

kulturrelativistiska ansats. Därmed har jag uppmuntrat till att tala genom att visa att jag har förstått 

och för att där med kunna få djupare insikter, då min uppfattning om det vi talat om inte har 

uppfattats stämma överens med den bild informanterna velat ge. Jag har sällan ifrågasatt deras 

uppfattning. Detta kan ha påverkat svaren jag fått samtidigt som det är en möjlig risk för 

subjektivitet. Jag har använt semistrukturerade kvalitativa intervjuer som till vissa delar har tangerat 

samtal. I intervjun med mannen var hela intervjun ett samtal som hade inslag av livsberättelse, och 

där jag endast tog fältanteckningar. De semistrukturerade intervjuerna har rört sig i olika riktningar 

eftersom individperspektivet är relevant och viktigt i min studie. Jag har haft ett frågebatteri i en 

intervjuguide med öppna och mer detaljerade slutna frågor. I grunden var frågorna lika för de tre 

kvinnliga schamanerna. Jag lärde mig efter hand och läste också på om dem på deras hemsidor. 

Detta har i viss mån färgat och riktat vissa frågor. När det gäller den manlige schamanen fick jag 

improvisera hur jag skulle ställa frågorna under vårt samtal, eftersom hans sätt att berätta skiljer sig 

lite åt från de andras. Vidare spelade jag in och transkriberade intervjuerna med de tre kvinnliga 

schamanerna vilket underlättat en noggrann analys av det som sagts. Det finns dock en möjlighet att 

intervjupersonerna har blivit hämmade av inspelningsutrustningen (Bryman 2011: kap17). 

Intervjuerna genomfördes i oktober och november 2017 och tre av informanterna är kvinnor och en 

är man. Empirin till denna uppsats har jag fått genom åtta timmar intervjuer, samt observation och i 

viss mån deltagande i några schamansessioner. Dessa har gett mig kvalitativt material vilket har 

legat till grund för mitt fortsatta skrivande. Mitt val av disposition att skriva empirin i teman kan ha 

bidragit till att jag valt bort sådant som inte passat in vilket kommit med om jag skrivit empiri där 

informanterna fått tala i var sitt avsnitt. Enligt Jensen förespråkar Hultkrantz en tydlig lokal 

forskning med djupgående specialistkunskap, kombinerat med fältstudier och deltagande 

observation (Hultkrantz 1970:82 i Jensen 2010:25-27). Härmed tar jag mitt första steg i den 

fenomenologiska riktningen där upplevelsen hos schamanen är avgörande, genom att riter och 

ceremonier blir begripliga för att öka förståelsen för den bakomliggande myten eller idéerna om 

varför schamanen utför dem (Jensen 2010:26). 

 

Etiska riktlinjer för forskningen 

Vid etnografiska studier är kravet att jag som studentforskare följer och förhåller mig till vissa 

forskningsetiska principer. Vetenskapsrådets etiska principer om information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande har jag följt enligt nedan. 
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Enligt Vetenskapsrådet (2002) är informationskravet att forskaren skall informera de av forskningen 

berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och under vilka villkor deras deltagande gäller. 

De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin 

medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen 

kan tänkas påverka deras villighet att delta (Vetenskapsrådet 2002:7-8). 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är samtyckeskravet att deltagare i en undersökning själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan. Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke. De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att 

självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin 

medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. I sitt beslut att delta eller avbryta sin 

medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. 

(Vetenskapsrådet 2002:9-11). 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är konfidentialitetskravet att uppgifter om alla i undersökningen 

ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av den. Alla uppgifter om identifierbara personer skall 

antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av 

utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär 

att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet 

2002:12-13). 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är nyttjandekravet att uppgifter insamlade om enskilda personer 

endast får användas för forskningsändamål. Uppgifter om enskilda, insamlade för 

forskningsändamål, får ej användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002:14). 

För att säkerställa dessa krav har jag i början av vår kontakt upplyst om studiens syfte. I början av 

intervjuerna har jag läst upp denna text ovan och frågat efter godkännande. 

Presentation av informanter 

Uppsatsen bygger på transkriberade intervjuer från fyra informanter. Alla informanter har ett 

fingerat namn enligt etisk praxis. 

 

Informant ett, Sara, är en kvinna i medelåldern som kallar sig andlig inspiratör healer och medium. 

Hon erbjuder trumsessioner och trumceremonier, healingworkshop med helhetsperspektiv på livet 
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och naturens egna rörelser med ursprunget i det schamanska perspektivet. Detta är vad hennes 

företag sysslar med vilket också är Saras huvudsakliga sysselsättning. 

 

Informant två, Eva, är en kvinna i övre medelåldern. Hon kallar sig schaman. Eva har tagit sig ett 

schamannamn och har varit initierad schaman i 22 år. Hennes huvudsakliga sysselsättning är att hon 

är lärare. Eva driver en schamansk kursgård på övrig tid. Där finns ett schamanskt museum och en 

schamansk affär, och hennes trädgård har 45 olika rum med schamanska teman. 

 

Informant tre är en samisk man i övre medelåldern vid namn Samuel. Han säger sig inte veta eller 

förstå vad en schaman eller nåjd är och han vill inte kännas vid dessa etiketter, utan säger sig vara 

naturläkare. Men när jag tittar på hur han beskriver sig själv och vad han gör så påminner hans 

praktiker och roll mycket om det de andra definierar som schamanism. Samuels huvudsakliga 

sysselsättning är att han är pensionär, och han har renar i flera samebyar, och han har levt nomadliv 

från födseln och under hela sin tonårstid, och har varit med i olika publika arrangemang uppklädd i 

samiska färger. Samuel är naturläkare på familjenivå för hus och hembruk, alltså i liten utsträckning 

kommersiell i schamaniserandet. 

 

Informant fyra, Lina, är en kvinna i yngre medelåldern. Lina har blivit kallad schaman av sin 

omgivning i åtta år och har varit i branschen i 12 år. Lina är certifierad reikimaster och lärare, samt 

massage- och aromaterapeut samt certifierad utövare inom schamansk energimedicin och ger därtill 

även kurser och workshops. Linas huvudsakliga sysselsättning är heltid inom det egna företaget 

med fokus på hälsa. 

Detta är en del eller aspekter av allt dessa personer är, står för och jobbar med. 

Avgränsningar 
Avgränsningarna som jag har gjort har vuxit fram under mitt arbete med uppsatsen. Studien bygger 

på teman som valts utifrån de ämnen som jag upplevde diskuterades på något sätt av flera 

informanter. Detta har gett mindre utrymme för det avvikande och sällsynta, samtidigt som det har 

samlat schamanernas sätt att praktisera på ett sätt som leder till att läsaren kan se synergier inom 

ämnen och personliga ståndpunkter. 

 

De ord som jag använder mig av på samiska är när de skrivs enstaka gånger skrivna med kursivstil. 

Jag har valt att använda mig av de samiska orden, då jag anser att det samiska språket berikar 

läsupplevelsen. Vissa engelska ord och utryck finns med då informanter använder dem och när de är 

ett begrepp i socialantropologin. 
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Tidigare forskning 

Schamanismens likhet och olikhet 
Litteraturvalet täcker det uppsatsen utforskar och ger en förståelse för de olika 

forskningsinriktningar som finns inom mitt valda uppsatsämne. I judendomen, kristendomen och 

islam och i de indiska religionerna är enligt Joy Hendry (2008) en viktig del av deras roll i 

samhället att skapa och upprätthålla en moralisk ordning, som människor förväntas leva efter. Detta 

tros leda till frälsning på olika sätt, så den oupplösliga länken mellan denna värld och den nästa är 

förklarat av accepterat uppförande av människor vars ideal godtas av det vidare samhället. Även 

ländernas lagstiftningar är präglade av dessa religiösa ideal (Hendry 2008:143). Sverige har sedan 

länge varit präglat av kristendom, och staten och kyrkan har varit tätt knutna till varandra. Denna 

samexistens har gjort livet svårt för andra religiösa grupper och utövandeformer vilka på olika sätt 

blivit marginaliserade. 

 

Enligt Fiona Bowie (2006) är termen schaman frekvent använd i olika kontexter i dessa dagar. Det 

argumenteras enligt Bowie för att Jesus var en schaman och att våra förfäder praktiserade 

schamansk religion. Detta gör att termen schaman är så bred så dess användning för att beskriva 

olika fenomen i vissa fall har en liten grad av likhet med varandra. De flesta är enligt Bowie 

överens om att schamanism är en teknik, snarare än en religion. Schamanen är en religiös specialist 

som finns i många olika religiösa kulturella kontexter. Schamanismen kan samexistera med 

världsreligioner eller vara ett väsentligt elelement i ett animistiskt trosuppfattningssystem. Intresset 

för schamanska praktiker och upplevelser har också blivit återupplivade av antropologen Michael 

Harner som i sin schamanism vilken använder förfädernas metod för att hitta egna svar utanför 

hierarkier och politiskt influerade dogmer. Schamanism i västs popularitet är till stor del byggd på 

traditionella amerikanska traditioner för inspiration. Detta ställer frågor om universalitet och 

kompabilitet hos schamanism som fenomen (Bowie 2006:174-175). Enligt Bowie utgörs 

antropologiska studier av vad människor säger och tänker om schamansk tro och dess utförande och 

dess roll i att strukturera människors liv. Antropologin intresserar sig också för schamanen och 

dennes andevärld (Bowie 2006:175) 

 

Hendry (2008) skriver att förklaringar till otur och olyckor är en del av kosmologin hos ett 

samhälle. I industrialiserade samhällen används vetenskapliga förklaringssätt som förlitar sig på 

kunskapen hos poliser, läkare eller psykologer, för att på olika sätt utreda motgångar och missöden. 

I många samhällen vänder sig människor till andar, för att få förklaringar till alla sorters händelser 

genom att fråga en schaman inbegripen i kommunikation med andevärlden(Hendry 2008:158). 
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Andekommunikation enligt Hendry (2008) ta plats individuellt eller i större samlingar. En schaman 

är en person som uppfattas har kraften att kommunicera med andar i andevärlden, kanske genom att 

resa dit eller genom att mottaga en ande i sin kropp, eller att i vissa fall influera eller kontrollera 

dessa andars aktiviteter. Ordet schaman är taget från den sibiriska folkgruppen tunguser (Hendry 

2008:158). Enligt Bowie (2006) kallas de också för evenker. Hos evenkerna refererar ordet 

"schaman" till en religiös specialist som har möjligheten och förmågan att gå in i trance för att 

kommunicera och blidka andarna. Det görs i syfte att läka sår, lösa problem med fruktsamhet, få 

beskydd och bemöta aggressivitet, men också att vara en vägvisare för de dödas själar (Bowie 

2006:175). Enligt Hendry (2008) används ordet schaman ofta runt om i världen för att beskriva 

utövare som har en själ som anses kunna lämna sin kropp och färdas till himlen eller undervärlden. 

Schamanen tränas att gå in i trans eller att ta hallucinogena droger för att resa till andevärlden. 

Andarna kan tillfrågas om otur, eller att hitta förlorade föremål, och för att hitta orsaken till 

sjukdom och för att rekommendera vägar till hur sjukdomen kan botas (Hendry 2008:158). 

Schamanforskningens fem åsiktsgrupperingar 
Enligt Åke Hultkrantz (2000) beskrev tidiga religionshistoriker schamanism som en sibirisk religion 

där magiker med trummans hjälp i extas profeterade och botade sjuka. Liknande berättelser fanns 

hos samerna och inuiterna. Schamanforskning fram till år 1950 hade två huvudlinjer: den 

etnografiska som hade sibirisk schamanism som utgångspunkt för schamanbegreppet, eller 

schamanism sett ur en psykologisk synvinkel. På 1980 talet vidgades tolkningen av 

schamanbegreppet efter hand som flera kulturers schamanism utforskades. På1980 talet 

introducerades också nyschamanismens pragmatiska program där personer oberoende av deras 

ideologiska, etniska eller kulturella bakgrund kunde inskolas till schamaner. Än idag tolkar forskare 

schamanism utifrån ett eller flera av dessa perspektiv. I dessa fem åsiktsgrupperingar är vi idag. 

Den första gruppen av forskare håller fast vid att det ursprungliga arktiska sibiriska folkets praktik 

och troskomplex är schamanism. För grupp tvås forskare är andebesatthet viktigt, vilket skulle 

kunna likna schamanen vi ett spirituellt medium (Hultkrantz 2000:27-30). Grupp tre är enligt 

Hultkrantz (2000) schamanintresserade personer likt Michael Harner inom den euroamerikanska 

civilisationen som genom extas ger psykisk healing, och där i första hand regler för praktikantens 

självläkande står i centrum. Grupp fyra är forskare som utgår från att det inte finns någon enhetlig 

schamanism. Grupp fem ser schamanismen i huvudsak likt ett enhetligt fenomen. Det är på 

detaljnivå det skiljer. En schaman i extas och schamanens möte med andarna är där i kärnan, samt 

uppfattningen om schamanens frisjäl eller drömsjäl som företar resor till främmande världar 

(Hultkrantz 2000:30-33). 
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Hultkrantz (2000) anser att schamanismen får sin betydelse av själva schamanen, inte av ritualerna. 

Schamanen är ett medium och har rollen som medlare mellan andemakterna och människorna. Han 

utför detta på grund av sitt kall och sin begåvning och med hjälp av de egna skyddsandarna och eget 

driv. Trans och extas är ett ifrån den vanliga verkligheten avskärmat tillstånd vilket uppfattas 

likvärdig med den övernaturliga verkligheten. Det är i förbindelsen mellan extatisk upplevelse och 

rituell form som shamanismens kärna vilar. Det finns ingen gemensam uppfattning bland forskare 

vad termen schamanism betecknar (Hultkrantz 2000:34-37). 

 

Kategorisera schamanismen 

Thomas P Larsson (2000) skriver att schamanism är ett begrepp som tillsammans med schaman 

förekommer i olika sammanhang och beroende på forskningsinstitution studeras dessa utifrån olika 

perspektiv. De nya schamanska praktikerna visar ofta inslag som känns igen från historiska 

beskrivningar, till exempel av världar i flera nivåer, trumspel och transfenomen. Schamanens 

ritualer utförs nu liksom då för att i många fall skapa balans och för att förstå tillvaron. Detta pekar 

på ett genom tiderna liknande behov hos människan, att få förklarat det svåra i vardagen för sig. 

Schamanen tar upp gamla metoder och rekonstruerar och modifierar dem, för att kunna säga att det 

är vår nya moderna väg, samtidigt som ett traditionellt ursprung med den traditionella schamanen 

uppvisas. En schaman kan förklaras som en helare, präst, medium, trollkarl och en politisk ledare 

med flera och det är inte troligt att någon definition kommer att vara helt tillfredsställande (Larsson 

2000:15). 

För att visa på vad som karakteriserar det som generellt kallas schamanism hänvisar Larsson till 

Joan B Townsend (1997) och boken Anthropology Of Religion: A Handbook, där Townsend 

påpekar att schamanism inte är en religion utan bör uppfattas som en uppsättning praktiker och 

trosföreställningar vilka kan vara en del av en religiös kultur. Definitionen skall ses som ett kärnhus 

där vissa kärnor kan saknas, medan andra består, eftersom andra fenomen kan ha utvecklats från, 

eller parallellt med schamanismen. Trotts detta bör dessa fenomen inte antagas vara synonyma. I ett 

försök att kategorisera schamanism och vem som kan kallas för schaman har Townsend tagit fram 

olika kriterier som bör vara uppfyllda. Första nivån omfattar huvudsakliga kriterier. Den andra 

nivån omfattar kriterier som kan relateras till kriterierna i första nivån. 

1. Direktkontakt med andar. Andarna kan ha och anta vilken form som helst och har i 

allmänhet förmågan att påverka den materiella världen. 

2. Förmåga att kontrollera andarna. Schamanen har under sin kontroll en eller flera andar, och 

de kontrollerar inte henne eller honom. 

3. Förmåga att uppnå kontrollerat förändrat schamanskt medvetandetillstånd, det vill säga 

extas eller trans. Ett schamanskt alternativt medvetandetillstånd. 
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4. Fokus på den materiella tillvaron, där ett förändrat schamanskt medvetandetillstånd används 

till förmån för enskilda individers eller samhällets bästa. Snarare än schamanens personliga 

upplysning och utveckling. 

5. Schamanens förmåga att separera kropp och själ och utföra själsresor i andevärlden. Ofta 

med hjälp av andedjur eller en andehjälpare. 

De andra relaterade kriterierna är: 

1. Andar kan tala genom schamanen eller dennes kropp. 

2. Schamaner har förmågan att påkalla andars närvaro vid seanser eller rådgöra med dem. 

3. Schamanen minns åtminstone vissa delar av det förändrade medvetandetillståndet extasen 

eller transen. 

4. Helande av fysiska, mentala eller känslomässiga sjukdomar är ett viktigt fokus för 

schamanen (Townsend 1997:431–432 i Larsson 2000:16). 

Detta komplex skiljer enligt Townsend (2005) schamanism från en mängd andra helare, medium 

och olika religiösa utövare (Townsend 2005:3) Townsend fångar enligt Larsson mycket av det som 

generellt ingår i begreppet schamanism. Hennes kriterier baseras på mer inflytelserika 

schamanforskares arbete som Harner, Hultkrantz, Eliade, Shirokogoroff och Price- Williams 

(Larsson 2000:16 ). 

Traditionell shamanism, core-schamanism och nyschamanism 
Enligt Townsend (2005) har individualistiska rörelser blivit alltmer framträdande under de senaste 

trettio åren. De inkluderar modern schamanism, ”core-schamanism”, och nyschamanism. Vissa 

författare klumpar samman alla dessa under genren, New Age. Även om vissa utövare av core- och 

nyschamanism har överlappande element med New Age, är det enligt Townsend viktigt att dessa 

betraktas som separata enheter (Townsend 2005:1–7). 

 

En primär katalysator för modern schamansk andlighet är enligt Townsend (2005) antropologen 

Michael Harner som spred core-schamanism genom sina publikationer och olika workshops. Harner 

har fått en betydelsefull roll som grundare av core-schamanismen. Genom sina efterforskningar i 

Amazonas och i andra samhällen hävdar Harner att medan schamanism i olika samhällen skiljer sig 

åt, så finns det ett begränsat antal kärnfunktioner, vilka ligger till grund för all shamanism. Harners 

skapelse, core-schamanism, bygger på dessa kärnfunktioner och är en erfarenhetsbaserad metod 

genom vilken en person använder trumman för att flyttas in i andeverkligheten, för att kontakta 

andar och få hjälp av dessa. Metoden lärs ut i workshops och riktar sig främst till västerlänningar 

vilka söker efter mening och transcendens (Townsend 2005:1–7). 
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Nyschamanism är enligt Townsend (2005) en eklektisk samling av tro och aktiviteter från litteratur, 

workshops och internet. Den är en uppfunnen tradition av praxis och övertygelser baserade på ett 

konstruerat metaforiskt, romantiserat och idealiserat schamankoncept, som ofta skiljer sig avsevärt 

från traditionella shamanismer. Några utövare har deltagit i en eller flera Harner workshops men 

hittar mest inspiration från populär litteratur och självutnämnda shamaner (Townsend 2005:4). 

 

Enligt Townsend (2005) ger core- och nyschamanism möjlighet till direktkontakt med andevärlden. 

Båda hävdar att det finns ett medvetande och en förenande sammankoppling i universum. Likt i den 

traditionella schamanismen, är tron på två realiteter, det vill säga den vanliga materiella 

verkligheten och andevärlden, eller kanske mer korrekt, den utvidgade verkligheten där andar, de 

dödas själar, transcendenta krafter och gudar antas finnas. Andeverkligheten kan personen komma 

in i genom att schamanen förändrar sitt medvetande och detta syftar till att få hjälp, stöd och 

riktning från dessa andar. Förändringar som schamanen åstadkommer i andeverkligheten, anses 

också kunna påverka den vanliga verkligheten. Följaktligen kan helande och hjälp i den materiella 

verkligheten uppstå genom kontakt med andevärlden. Core-schamanism och traditionell shamanism 

delar ett dualistiskt förhållningssätt till andevärlden och människor, där andar och gudar anses vara 

oberoende enheter. Core- schamanism och traditionell shamanism står i kontrast till 

nyschamanismen som betonar en panteistisk syn på verkligheten med en ande uppfattning där 

naturen, världen och universum är besjälat av transcendenta, andliga väsen, vilket tros vara delar av 

samma enhet. I nyschamanismen letar vissa efter andar och guider och lånar kunnande från olika 

traditionella trossystem (Townsend 2005:5). För andra inom nyschamanismen rör sig sökandet 

enligt Galina Lindquist (1997) inom sig själva för att komma i kontakt med ens verkliga själv och 

dess möjligheter (Lindquist1997: 50-51). 

 

Core- och nyschamanismen skiljer sig enligt Townsend (2005) åt när det gäller deras attityder till 

kristendomen och andra universalistiska religioner. Medan core-schamanism inte utesluter kristna 

och andra från sin praxis tenderar nyschamaner att avvisa organiserade religioner, särskilt 

kristendomen. I traditionell schamanism är det vanligtvis en strid mellan gott och ont. Häxor kan 

attackera och andar kan vara behagliga eller farliga. Harner adresserar ondska i sina core 

workshops, medan det i nyschamanismen finns en tendens att se universum och andevärlden som 

vänlig eller godartad. Core- och nyschamanism skiljer sig från traditionell schamanism i dess 

demokratisering av schamanism, efter som i de flesta traditionella samhällen kommer endast några 

få att kunna bli schamaner, medan i core- och nyschamanismen kan alla eller de flesta som vill, bli 

en schaman (Townsend 2005:5).  
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Inom nyschamanismen hävdar vissa New Ages-utövare enligt Townsend (2005) att de inte har känt 

att de var schamaner, utan de upptäcker detta när de lärde sig om schamanismen. Andra inom core- 

schamanismen kan bli shamaner i traditionell mening genom kurser och litteratur. Townsend 

skriver att tanken på den sårade schamanen som läker sig själv med andarnas hjälp, har blivit 

populär. Townsend tillskriver idén med “the wounded healer” till Joan Halifax (1979, 1982), vars 

modell härrör från några specifika schamanska traditioner, särskilt i Sibirien och Australien. Alla 

schamanska traditioner har inte detta scenario. I dessa schaman- läkande schamanska traditioner, 

kan en person kallas av andarna att bli schaman. Detta kan ske genom att schamanen blir sjuk eller 

uppvisar beteenden som är bisarra, tills personen är initierad, och blir en verksam schaman. Vid 

initieringen anses andarna genomföra initieringen in i andeverkligheten. Schamanen dör symboliskt 

och sönderdelas och blir sedan rekonstruerad och läkt med en ny kropp i andevärlden. Den 

initierade personen återvänder som en nybörjareschaman, som så småningom kan läka. I den 

nyschamanska versionen av ”the wounded healer”, har personen läkt sig själv genom sjukdom och 

död, vilket resulterar i att schamanen kan läka andra. Schamansjukan blir således fordonet till ett 

högre medvetandeplan inom nyschamanism. Schamanen kan ha läkt sig själv likt en läkare, som 

känner till sjukdomen och dödens territorium. I nyschamanismen är det schamanen som läker sig 

själv. I traditionell schamanism läker andar schamanen, men schamanen brukar inte läka sig själv 

(Townsend 2005:5–6). Enligt Lindquist (1997) är svenskarna ett naturälskande folk vilket yttrar sig 

i allemansrätten. Lindquist tillskriver en nyschamansk utövare uttalandet. "Den ända gången jag får 

andliga upplevelser är när jag är ute och promenerar i naturen" (Lindquist1997: 185). Ett liknade 

naturintresse har core- schamanen Sandra Ingerman från Amerika när hon talar om människans 

saknad eller frånvaro från naturen som en av de viktiga orsakerna till sjukdom i dagens samhälle. 

Hon ser det som att människor går mot floden vilket skapar en stor stress. Hon säger att 

schamanismen lär ut en återkoppling mellan personen och naturen så människan lever i och med 

livsflödet som en medveten förändrare (URL 4). 

 

Enligt Townsend (2005) beror förståelsen av schamanismen i stor utsträckning i slutändan på, hur 

antropologer och samhällsvetare i sin tur förstår, tolkar och utvärderar traditionell shamanism samt 

individualistiska religioner inklusive core- och nyschamanism. Antingen anses det finnas en 

andeverklighet eller utvidgad verklighet och en överlevnad av själen efter döden, eller också så 

finns inget annat än det som kan observeras av de fem sinnena eller av förlängningar därav, likt den 

materialistiska synen. Townsend anser att många av människorna i rörelsen idag är välutbildade, i 

medelåldern, och vissa är i maktpositioner, därmed kan rörelsen börja få djupare konsekvenser för 

samhället (Townsend 2005:6-7). 
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Samernas sejte och trumma 
Samerna är enligt Eva Silvén (2012) ett ursprungsfolk med sina traditionella land som sträcker sig 

över norra Sverige, Norge, Finland och Kolahalvön i Ryssland, och idag kallas det transnationella 

området för Sápmi. Enligt Silvén (2012) har Manker (1938, 1950) skrivit böcker om samiska 

trummor med titeln "The Sami Witch-drum", vilket betyder samisk trolltrumma. Nuförtiden kallas 

trummorna för ceremoniella trummor, schamantrummor eller samiska trummor. Manker har å ena 

sidan fokuserat på nåjdens roll i den samiska religionen och hans användning av trumman och å 

andra sidan på den antagna betydelsen av figurerna på trumman, enligt den samiska kosmologin. 

Manker tolkade de brunröda figurerna färgad av albark som en berättelse, som handlar dels om den 

verkliga världen och om gudarnas värld (Silvén 2012:177). Enligt Lindquist (1997) i Silvén (2012 

finns det idag personer som utför samiska nåjd- trum-ceremonier, gör kopior av historiska trummor 

eller gör nya trummor med symboler för det moderna livet som representerar vår samtid (Lindquist 

1997 i Silvén 2012:179). I landskapet finns speciella platser och föremål, kända under termen sejte, 

som samerna ansåg som heliga (Manker 1957, 1965: 87ff. i Silvén 2012:181). Sejte kan stavas på 

olika sätt, men i uppsatsen används stavningen "sejte". Dessa kan enligt Silvén (2012) vara en del 

av en klippa, en anmärkningsvärd sten eller en ovanligt formad bit av ett träd. En sejte, är 

huvudsakligen bildad av naturen, men ibland justerad av människor. Sejte ur sten är enligt samisk 

traditionell religion dyrkad tillsammans med offer av renkött, kött eller fett. Sejte representerar 

traditionell samisk religiös tro och uppfattas såsom heliga platser, artefakter och konstprodukter 

(Silvén 2012:181-183). 

 

De samiska trummorna har enligt Hammarlund-Larsson (2008) i Silvén (2012) en lång historia av 

att bli bevarade i statens vård sedan de blivit konfiskerade under den kristna missionen, som var ett 

sätt för Sverige att kolonisera norra Sverige och på detta sätt underordna samerna i den svenska 

nationalstaten. Intresset för sejte är däremot snarare en effekt av kolonisering av norra Sverige 

genom turism, men också genom direkta museers insamlingar (Hammarlund-Larsson 2008:91 ff. i 

Silvén 2012:181). Samiska föremål som trummor och sejte uppfattas enligt Silvén (2012) av allt att 

döma fortfarande upplevda såsom i betydelsen att de kan influera och påverka, oberoende av vad 

människor egentligen tror. Föremålen får idag en ny mening och hanteras med respekt, enligt 

samiskt historiskt, arv och religion (Silvén 2012:183). 

 

Enligt Per Mikael Utsi (2007) innehåller termen traditionell kunskap, sedvänjor såsom olika 

skötselmetoder och användning av medicinväxter. Dessa hjälper människan i sitt umgänge med 

omgivande natur. Olika nyttigheter såsom namngivning och förklaringar av naturfenomen jämte 

olika sätt att forma sin omgivning och strategier för att överleva (Utsi 2007:26–27).                           
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I den traditionella kunskapen förekommer det enligt Utsi (2007) inget motsatsförhållande mellan 

det empiriska och det objektiva, det jordnära och det andliga, det heliga och det intuitiva, gränserna 

är tänkbart överskridbara. Traditionella kunskapssystems förklaringar kan te sig ovetenskapliga och 

osakliga, medans slutsatsen kan vara vetenskapligt korrekt (Utsi 2007:26–27). Enligt Peder 

Lindberg (1998) var den samiska trumman av björk, gran eller tall. Trumskinnet togs från renens 

hals och målades med tuggad bark. I mitten av trumman var oftast solen avbildad. Samen slog på 

trumman med en hammare av renhorn (Lindberg 1998:14-15). Trumman har enligt Hultkrantz 

(1991) varit en viktig del av samisk schamanism, dess främsta roll var såsom instrument för extatisk 

excitation och även likt ett spådomsinstrument (Hultkrantz 1991:13). Enligt Ernst Manker (1955) 

var trumman oumbärlig för samerna för med detta redskap kunde de komma i kontakt med och 

utöva inflytande på andars makter, vilka var naturens personifierade krafter för att jakten och fisket 

skulle ge bra fångst och för att renskötarens oro beträffande rovdjur, snöskred och forsarnas 

strömmar inte skulle kräva sina offer. Allt som levde hade sitt andeväsen, människor, djur och 

växter. I speciella berg, sjöar, betesängar, dalgångar och pass framträdde andeväsen. I samernas 

land spåras dessa i ortnamn som syftar på en översinnlig värld. Bakom hälsa, sjukdom och död 

anades andars ingripande och handling, likaså vid barnens tillkomst. Med trumman kunde samerna 

komma i kontakt med dessa andar. Trummaren kunde se hur det stod till på platser långt borta. 

Resenären fick i andevärlden kunskap om vad andarna önskade. Denna kunskap fanns kvar i minnet 

hos trummaren (Manker 1955:16-17). Varje familj hade sin trumma till husbehov för kontakten 

med andevärlden (Manker 1955:21). Enligt Mardoeke Boekraad (2016) var hela universum 

inklusive jorden personifierad och sammansatt och bebodd av icke mänskliga personligheter vilka 

besatt sina egna personlighetsdrag. De skapade liv, fick vegetationen att gro, reglerade vädret och 

klimatet liksom andra konkreta sysslor. Gudomligheterna gav därmed ett skydd av mänsklig respekt 

till det naturrelaterade värdesystemet, vilket gav samen en identifikation med jorden och kosmos 

(Boekraad 2016:136). 

 

Enligt Lindberg (1998) är sejte en underligt formad sten liknandes djur eller människa. Släkter och 

familjer hade egna platser där offerceremonier utövades (Lindberg 1998:5-6). Enligt Nils 

Uddenberg (2000) kunde schamanen, nåjden med hjälp av trumman försätta sig i extas och komma i 

kontakt med andra världar (Uddenberg 2000:33). Enligt Gustaf von Düben (1977) citerad i 

Lindberg (1998) betyder ordet nåjd "en som förstår andebesvärjelse". Nåjder hade ett eget språk 

som endast nåjder förstod. Nåjden fick en kallelse till sitt uppdrag av anden Tonto vars form kunde 

vara ett djur eller same. Nåjden utbildades av anden Tonto så nåjden till slut togs i hans tjänst. 

Nåjden invigdes av andra nåjder i en ceremoni där nåjdeföljet savios skulle förnimmas för att 

nåjden skulle upptas såsom nåjd (von Düben 1977:271-273 citerad i Lindberg 1998:8-10). 
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Hultkrantz (1991) skriver att inte bara nåjden utan även samiska män och kvinnor kunde ha 

skyddsandar (Hultkrantz 1991:12). Enligt Rydving (1991) är trummans roll som symbol för samiskt 

motstånd väl omskriven. För samerna representerade trumman dess hotade kultur och hävdandet av 

sin exklusivitet, samt en strävan att bevara traditionella väsentliga värden. Trumman var för 

samerna, ”jag är den gode, som måste räddas”, svenska staten och kyrkan ansåg att trumman 

symboliserade den explicita kärnan i den samiska schamanismen, för dem representerade trumman, 

”jag är den onde, som måste förintas” (Rydving 1991:29). 

 

Samernas religion var enligt Rydving (1995) grundad i religiösa utryck som drömmars och 

visioners upplevelser (Rydving 1995:90). Yttre och inre tryck från kristnade samer grundade enligt 

Lindberg (1998) nya värderingar och tankesätt och orsakande nåjdens och den förkristna trons 

söndervittrande. Samernas yttre och inre föreställningsvärld förändrades och offer, trumma, 

natursyn och sjukdomsbotande enligt traditionella metoder förlorade sin status. Nåjden troddes då 

vara edsvuren och i pakt med den onde (Lindberg 1998:35). Rydving (1995) anser dock att det var 

tiden då samer gömde trumman, inte tiden då trummans tid var tillända (Rydving 1995:167).  

Presentation av intervjuerna 
Samuel har en samisk trumma som ligger på hans köksbord bredvid kaffekoppen. Samuel säger att 

trummans membran har varit mera spänt, då lät trumman mera. Han tar upp en renhornsbit från 

soffan och spelar på trumman. Vad jag kan höra så låter trumman bra där vi sitter i köket. Samuels 

skåltrumma är av en trädbit kallad vril, vilket ger en oval botten som är delad med två hål där han 

får ett stadigt tag med handen. Trummembranet är av ljust renskinn, där jag ser en mängd symboler 

målade i svart. Samuel har inte trumman uppe på väggen likt en helig kvarleva, han har den 

tillhands som en vardagspryl som han använder och lägger tillbaka på bordet. Att den ligger där 

bredvid kaffekoppen kan tyda på att den är ett liknande föremål. Trumman kan användas i en 

mängd situationer och inom många områden av den som kan utnyttja dessa användningsområden 

för vardagsbruk. Enligt Jörgen I Eriksson (2016) är trumman hjärtat i schamanens verksamhet. 

Trumman omformar landskapet som en dynamisk dans (Eriksson 2016:53). Eriksson skriver att 

symbolerna på den samiska trummans skinn uttrycker den enskilde schamanens kosmologi. 

Trumman vilken är schamanens tranceinstrument används för att få kunskap och råd i vardagen och 

för att påverka de samiska näringarna positivt (Eriksson 2016:46). Jörgen I Eriksson har hållit på 

länge med nordisk schamanism och hans bok är bra säger Lina som fördjupat sig inom nordisk 

shamanism, runmagi och sejd hos Eriksson. Trummans roll är speciell för schamanen skriver Drury 

(1996) efter som det är fordonet till andra världar (Drury 1996:57). Vilket också de tre kvinnliga 

schamanerna visar upp på sina hemsidor där är trumman och dess symbolik en väsentlig del i deras 
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schamanism. Därmed kan man lockas att anta att det är endast genom trumman som schamanen kan 

utföra sina gärningar. Men enligt informanterna finns andarna alltid tillhands. Lina beskriver det 

som att: 

Jag ser ju dem och pratar med dem som att ha vänner liksom. Osynliga vänner som man 

kallade dem som liten. Så det är som att sitta och prata med dig fast det är ett djur eller som en 

följeslagare. De är alltid med. 

Lina beskriver sin upplevelse av andarna likt vårt fysiska möte vid intervjun de är alltid med henne. 

Hon upplever det som att hon ser två verkligheter samtidigt. Hon har övat sig genom schamanismen 

att kunna fokusera och vara delaktig i båda på samma gång. Eva beskriver det som att hon genom 

olika ceremonier riktar sitt fokus och reglerar sin schamanska kraft då kan trumman vara ett fordon 

till ett fokuserat kraftfullt möte med hjälpandarna. Andarna finns även där för henne i vardagen när 

de kallar på hennes uppmärksamhet eller när hon fokuserar på dem. Sara får information hela tiden 

som hon kan tolka.  

Liv och verksamhet 
Vad är det som lockar och drar för schamanerna att få utföra de schamanska resorna och 

ceremonierna? Hur kommer det sig att personer från det kristna och industrialiserade västerlandet 

Sverige vill bli schamaner, vilket inte många människor i samhället har positiva tankar kring. Jag 

har låtit de fyra informanterna komma till tals i frågan. Hur kommer det sig att en person vill bli 

schaman? Sara ser sitt val som långt i från att bara gå en schamankurs där hon blir schaman, hon ser 

sin schamanism som en kallelse. 

Sara säger att: 

Det är inget jag har valt från personligheten. Som är Sara. Men på en själslig nivå skulle jag 

säga att jag har valt det, och att det är gammal kunskap som jag har besuttit sedan tidigare liv 

och så vidare. Men så kommer man ju ned som en ny person så ser jag det, till det här 

jordelivet. För att lära en massa saker som skall läggas till i mitt arkiv och som skall fullföljas 

och slutföras, och så vidare. Då tänker jag att det är väll tur att jag inte vet. För hade jag vetat 

vad jag skulle gå igenom så hade jag sagt. - Nej tack. Jag skriver inte på det här kontraktet. Jag 

har inte medvetet med min personlighet valt. Utan det känns som att jag blivit kallad, mer än att 

jag har sagt att jag vill gå en kurs och bli schaman, det har inte funkat så.  

Sara hänvisar till sin tuffa ungdomstid, i vilken hon hade bekymmersamma nattliga astralresor. Sara 

berättar att hon kunde sitta på en middag och plötsligt uppleva att hon ser allt uppifrån taket. Dessa 

upplevelser att själen lämnar kroppen, fortsatte under hela hennes uppväxt. Sara reste och var 

utanför sin kropp, vilket Saras föräldrar inte kunde se med egna ögon och därmed kunde de inte tro 

på det hon upplevt. Enligt Sara kunde de inte heller uppleva eller förstå vad och hur hon såg sitt liv. 

Under de problematiska uppväxtåren och långt upp i tonåren hade hon varit på psyket. Det är efter 

dessa erfarenheter som Sara säger nej tack med sitt intellekt, nu har hon utövat schamanism i tio år 
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och kan säga att det har varit ett val gjort av själen innan hon gick ned till sitt jordeliv. Sara anser 

inte att hon valt att bli schaman på ett medvetet plan. Hela sin schamanism ser hon som en kallelse. 

Hon anser inte att hennes väg är att gå en schamankurs och därmed bli schaman. För Sara har det 

fungerat så att hon har utbildats av olika upplevelser och händelser i livet till sin schamanism. Sara 

säger att när hon jobbar med schamansk healing så jobbar hon väldigt integrerat med guider och 

känner av sina andehjälpare och ser dem tydligt. I samma stund som Sara ska ha en klient, så känner 

hon sin ande ”tribe” runt om kring sig, vilket betyder säger Sara att hon ser och vet i stunden vad 

som behöver utföras. Sara talar om att läsa sig till schamansk kunskap i praktiken inte är något som 

fungerar för henne. Sara vet instinktivt och oreflekterat vad som behövs göras. Att läsa sig till 

schamansk kunskap är inte sättet på vilket Sara jobbar schamanskt. Innan Sara blev schaman och nu 

tillsammans med schamanismen jobbar hon med energier och som spirituellt medium dessa metoder 

hör till genren, New Age-andlighet. Evas vilja att bli schaman var inte heller ett aktivt medvetet val. 

Eva säger att: 

Det gjorde jag inte jag har blivit kallad. Jag har gått den väldigt klassiska schamanska vägen 

med en schamansk kris. Så jag valde det inte, utan hela min värld kraschade. Jag blev sjuk, jag 

blev av med jobbet, alla vänner försvann under en period. De kom tillbaka sen. Det kraschade 

på alla nivåer. 

Evas val att bli schaman var inte grundad på att praktiken var intressant och utvecklande. Schaman 

blev hon för att hon hamnade helt utanför samhället, vilket tvingade Eva att bli en sökare. Efter att 

ha sökt i den ordinära verkligheten utan resultat, började Eva söka på andliga hälsomässor. Eva 

berättar att hon träffade spådamer som alla gav samma svar "Du ska göra det du är bäst på. Ta reda 

på vad du är bäst på". Detta bäst är det Eva är bästa på för sig själv, inte mätt mot någon annan 

person. Hon talar om att hon testade meditation och yoga vilket inte fick henne att må bättre. I en 

affär vid namn Indiankristallen hittar Eva en skallra. 

Jag hade aldrig kommit i kontakt med schamanismen. Jag hade ingen aning om vad man skulle 

ha den till och den kostade 310 kronor för över tjugo år sedan. Den var jättedyr. Jag tänkte 

musikinstrument, man kan ju inte spela på den. Jag visste inte, jag hade ingen aning om att man 

kunde använda den till något annat än musik så att säga. Det var ett rätt meningslöst 

musikinstrument tyckte jag... Jag drömde tre nätter i rad om den här skallran, jag hade den i 

handen, den kändes, jag hörde den, det var en extremt klar dröm, som jag kom ihåg när jag 

vaknade. Ett långt stycke en lång dröm då det ände jag gjorde var att skallra. Det var väldigt 

tydligt att jag skulle ha en skallra... Då tar jag det här i stället och köpte det utan att titta på 

det. När jag kom hem så var det en introduktion till schamanism, och då kände jag att okej nu 

sparkar de på mig för att jag skall hamna rätt. Det är bäst, jag har fått hjälp av någon här nu. 

Så nu får jag kolla vad det här är som jag har köpt. Det är så jag kom in i schamanismen. Så 

det var inget aktivt val. 
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Eva känner att hon vill ha en skallra, men tycker att den är dyr och förstår sig inte på vad hon skall 

ha en skallra till, som hon tycker knappt går att spela med. En inställd guidad meditation gör Eva 

rosenrasande. Intellektuellt frågar sig Eva "varför är jag arg jag vill ju ändå inte gå". Medan 

känslorna driver henne som en kompensation att köpa en mycket kort truminspelning med 

knapphändiga introduktioner om schamanism. Väl hemma ser Eva det som att hon är något på 

spåren hon tänker att hon blir visad en ny väg genom att säga ja till den uppfattade hjälpen att köpa 

en schamanismintroduktion. Eva anser sig inte själv vara aktiv i valet av schamanismen utan andra 

krafter ”de” har sparkat henne åt rätt håll. Inte heller Samuel hade kunskap om schamaner och 

nåjder och deras verksamhet. 

Samuel säger att: 

Jag vet inte vad schaman eller nåjd är. Jag har några i min bekantskapskrets men jag vet inte 

innebörden av orden. Jag är same och naturläkare när det passar. Jag känner det som att jag 

har ett delat språk och därav har jag inte insikt i allt. Jag vill inte vara någon kvacksalvare som 

utövar läkaryrket utan medicinsk utbildning eller läkarlegitimation. Jag har svårt att se över 

avstånd, de jag botar behöver jag träffa fysiskt. Jag har antagligen ärvt mina förmågor av 

morfar som utövade läkaryrket i egenskap av naturläkare och han använde i huvudsak 

naturmedel. 

När vi tolkar det Samuel säger bör detta ses i ljuset av att han är så gammal att han sannolikt har 

gått i samisk nomadskola där det svenska språket var allenarådande och samiska var hjälpspråk om 

läraren kunde detta (URL 1). Vidare har svenska staten och svenska kristna protestantiska kyrkan 

bränt och konfiskerat samiska trummor och straffat dess ägare i flera hundra år (Rydving 1991:29-

30). Att det i dessa dagar råder töväder och en förlåtande attityd och en beundran av förkristen 

samiskt tro och dess sätt att se på livet och nåjdens sätt att jobba, innebär inte säkert att det 

accepterats av Samuel som troligtvis blivit insocialiserad från unga år i ett samhälle där Tornéus 

(1983) citerad i Christer Persson (1998) skriver att nåjdens schamanism ansågs vara djävulens 

verktyg (Tornéus1983:32-33 citerad i Persson 1998:10). Samuel kallar sig naturläkare vilket 

kommer att respekteras i texten. Därmed kommer han inte kallas nåjd eller schaman. Men det han 

utför kan komma att jämföras med dessa. Han säger uttryckligen att han är same, inte lapp vilket 

också är ett begrepp som förknippas med förtryck. Andra saker som förknippats med att vara besatt 

av djävulen var att kunna se över avstånd utan trumma, något som nåjderna kunde lära sig 

(Tornéus1983:32-33 citerad i Persson 1998:10). Samuels kunskaper är nedärvda från matrilinjen 

vilka också hans kusin besitter. Kusinen kan se och läka över avstånd via telefonkontakt. Vi får 

tolka och tänka in Samuels ord i hans kontext vilket den samiska bakgrundsinformationen skall 

hjälpa oss med. Inte heller Lina tycker sig aktivt ha valt sitt schamanska utövande. 

Lina säger att: 
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Då är det den här klassiska jag valde inte det. Utan det var så. Jag var född sådan. Jag har 

tagit aktiva val att utbilda mig till helare först och sedan schamanska tekniker. Men från ett av 

mina fösta minnen är att jag kan se andar jag är väl två år ungefär ett och ett halvt två år och 

har sedan dess varit medveten om att det finns en annan verklighet. Men när jag försökte gå i 

mot min väg som jag redan hade innan jag föddes så har det inte blivit bra. Jag har försökt att 

leva som normala människor och ha kontorsjobb och ha socialt liv och göra det man skall göra, 

men det har inte gått. Det blir liksom att jag blir utbränd och det är inte bra alls. Jag var inte 

ens trettio och trodde att jag skulle få en hjärtattack jag hade alla symtomen på att jag var 

riktigt ut stressad, utbränd. Då tänkte jag, jag måste lägga om mitt liv och då flödade jag in på 

först massage sedan reiki sedan det schamanska. 

Lina utrycker att hon känner att hon inte valt schamanismen i första hand. Lina framför att hon har 

schamanismen med sig från födseln, likt en genetisk förprogrammering. Hon har genom 

utbildningar lärt sig att hantera healing. Lina säger sig ha tidiga minnen från att hon sett andar och 

väsen. När hon får höra i skolan att de inte finns utom i barns fantasier, tror inte Lina på de hon får 

höra i skolan utan hon säger att "de har fel jag vet ju att de finns". Lina säger att hon kände väldigt 

starkt att allting har visst en ande. Hon visste det genom att hon kunde känna och se detta. När hon 

blir äldre vill Lina vara en vanlig Svensson och därmed vara likadan som andra människor. Dessa 

val ger henne känslan av att bli väldigt sjuk. För att hitta bort och bot från sjukdomen lärde hon sig 

massage som gav bra kroppskännedom. Reikihealing som gav kännedom om energier. Under flera 

års vistelse i England lärde sig Lina den brittiska traditionen av energiarbete, hur hon läkte sig själv 

och andra, samt på vilket sätt magi fungerar och hur hon riktar energierna. Sedan hittade Lina 

schamanismen och dess tekniker, vilket enligt Lina var ett sätt att hitta och förstå det hon redan höll 

på med och kände till men i schamanska termer och sammanhang. Schamanismen vässade henne 

också genom nya tekniker och ny kunskap säger Lina. 

 

Det är inte studievägledaren, klasskompisar, släkt eller vänner som ansett att de skall bli schamaner. 

Att bli schaman har uppfattas likt ett kall vilket för de tre kvinnorna som kallar sig schamaner har 

valts för att komma ur och hitta svaret på eller kunna hantera fysiska eller psykiska krämpor och 

åkommor. En uppfattning om att de ingår i något större med en plan, har fört dem in på den 

schamanska vägen. De tre schamanerna har gått andra vägar i unga år och därmed fått insikter och 

erfarenheter som de kunnat uttrycka och använda i schamanism när det efter några år blivit dags att 

lära sig utöva schamanismen. Detta har skapat en bro mellan olika kulturer och sätt att jobba på. 

Samuels nedärvda naturläkarekunskaper har på annat sätt godkänts av släkten eftersom morfadern 

haft uppgiften. Där kan ha funnits ett större stöd i den samiska kulturen, än det Sara upplevde i sin 

familj. 



21 
 

Schaman kunskap 
Enligt Jan Svanberg (2003) finns det inte stora möjligheter att bli schaman genom en traditionell 

spontan kallelse eller vision om att bli schaman enligt ett traditionellt mönster, där kunskapen och 

utövare finns i kulturen (Svanberg 2003:64). Om den svenska kulturen har små möjligheter att 

överföra kunskapen och utövandet, hur lär sig personen att bli schaman? Hur får personen den 

kunskap som schamanutövandet kräver? Lina får schamansk kunskap genom böcker och arbete med 

sig själv och andra personer. Hon får vägledning från sina andehjälpare för att utveckla kunskapen. 

Lina säger att: 

Jag läser jättemycket böcker, jag gör eget arbete, jag har varit i grupper, har jobbat själv, jag 

jobbar ju med mina hjälpare, de är ju mina främsta lärare, kan man säga. Det är också en 

tradition inom schamanismen att det är andarna som lär dig. Det är bra att ha en fysisk lärare 

som lär dig grunderna. Men skall du utvecklas behöver du ha kontakt med dina hjälpare. 

Annars så kommer du inte vidare och då jobbar du inte schamanskt. Utan kontakten med 

andarna. Så jag har fysiska och icke fysiska lärare. 

Lina har genom eget arbete lärt sig att läka sig själv och andra. Genom att ha läst om schamaner och 

schamanism i böcker har Lina fått insikt i dess grunder. Hennes schamanska hjälpandar har byggt 

på och förfinat kunskapen genom att vara med och vägleda Lina i schamanska ceremonier och 

sessioner. För Lina är den nära kontakten med andarna avgörande för om schamanen kan kallas sig 

för schaman. Även om Lina inte tycker om att man kallar sig själv för schaman. Det är en stor ära 

vilken förlänas genom att andra personer i ”the tribe” kallar Lina för schaman. Schaman är inget 

Lina kan bestämma att hon är på egen hand. Det är igenom jobb hon gör med andra människor, som 

gör henne till en schaman, för att de i ”the tribe”, vilka oftast är hennes klienter anser att hon är 

schaman och titulerar henne så. En schaman är mitt ibland de personer som schamanen jobbar med 

enligt traditionen säger Lina. Schamanen är ingen eremit då schamanen är en guru för sig själv, utan 

schamanen är en del i och delaktig i de människor schamanen har runt sig säger Lina. Det finns 

massor av jobb för Lina anser hon. 

Det är just därför vi inte kan gå och gömma oss även om det i bland skulle kännas skönt, att 

gömma sig. Men vi får inte göra det, för uppgiften är att vara här och vara tillgänglig. 

Linas uppgift som schaman är att finnas till hands. Även på fritiden då rum behöver städas från 

spöken eller andar. Det är rätt många som fastnar och inte kommer iväg och det är därför som TV-

program som ”Det okända” finns säger Lina.
1
Lina är aktiv och insatt i de delar av samhället som 

tangerar hennes praktik och intressesfär. Det som tidigare var Saras plåga är nu hennes yrke. 

 

                                                   
 
1 Det okända ett TV-program om andar och spöken, https://www.tv4play.se/program/det-ok%C3%A4nda 
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Saras omgivning såg eller förstod inte hennes panikattacker eller det mörker hon såg jagade henne, 

utan de såg bara att hon var livrädd. 

Sara säger att: 

Och detta jobbar jag med i dag. Jag jobbar med att förlösa mörker. Jag jobbar med 

markplatser. Tung energi. Jag jobbar mycket med att rensa energier. Jag har mött allt annat än 

trevliga figurer kan jag säga... Men att om man är hypersensitiv, så känner man av allt. Alla 

dimensioner och allt där i mellan och jag tror att man måste kunna det om jag skall hjälpa 

andra. Så måste jag möta det här. Men jag tror också att det är gradvis. Jag får inte mer än vad 

jag klarar av, förens jag är i det stadiet att jag själv kan förstå. Jag tror att det är en 

nödvändighet och det är så jag tror att vi blir initierade, och detta kan vi inte få i en kurs. Vi 

kan prata om detta med ord. Men om man står i det och man upplever att man är som i en 

mörkorkan där jag bara får ha tillit till mig själv. Då finns det inga böcker i världen som kan 

hjälpa. Fokus är att inte låta rädslan ta över. För då förminskar vi oss ju otroligt mycket. 

Sara säger att hon jobbar med det tunga och mörka vilket plågat henne under uppväxten. Hon har 

med hjälp av sina andar fått redskapen och kunskapen att bland annat i schamanismen kunnat 

använda sig av utomkroppsliga resor. För Sara står den schamanska vägen för något annat än en lätt 

väg. Det är att våga kliva ut ur sin komfortzon. Att våga släppa kontrollen och släppa in kraften. För 

Sara är kroppen det viktigaste verktyget. Lätt eller tung energi, det känns, säger hon vilket kan 

översättas med rätt eller fel enligt Sara, det låter så mycket bättre med tung och lätt tycker hon. 

Tänk att om du vill gå lätt eller tungt fram längs vägen i livet säger Sara. Sara är hypersensitiv 

vilket för hennes del har gjort det naturligt att vara i kontakt med alla dimensioner. I hennes 

hypersensitivitet ingår att hon känner in vad alla i ett rum känner och i vissa fall vad de tycker. Det 

hon har lärt sig genom åren med stöd av bland annat schamanismen, är att tona in och tona bort 

genom att fokusera och sätta gränser, så hon lättare och bättre klarar resan genom dimensionerna 

säger hon. Hon säger sig också på ett annat sätt nu vara närvarande i den alldagliga verkligheten. 

För Sara är det genom kroppen och känslorna som hon har kontakt med sina skyddsandar och 

hjälpare. Sara säger att hon därmed litar fullt och fast på det hon kan uttolka i nuet, vilket ger henne 

den information hon behöver för att handla och utöva schamanism. Hon kan uppleva när hon jobbar 

att det är som att stå i en mörk orkan, men hon litar till sina andehjälpare. Även Eva har en god 

kontakt med sina andehjälpare som lärt henne schamanism. Eva säger att hon också lärt sig att bli 

schaman. 

Av andevärlden. Jag har alltså ingen mänsklig lärare. Jag har naturligtvis pratat med folk och 

läst böcker. Men alla mina riktiga lärare de som verkligen har gått igenom saker och lärt mig 

saker, de är i andevärlden. Bland annat den jag fick först då, min första rådgivare. Han är 

fortfarande kvar men lite allmän rådgivare. Men nu har jag också specialister som lär mig olika 
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saker, specialkunskap. De har specialkunskap. Så all undervisning som jag har fått, har jag fått 

direkt i från andevärlden. 

Enligt Eva har andevärlden och dess rådgivare blivit hennes lärare, det är hos dessa som hon gått i 

lära hos de olika andevarelserna vilka har allmänna och ämnesspecifika kurser med och för Eva. 

Eva har pratat med andra utövare av schamanism och hennes bokhyllor dignar av schamanska 

böcker. Eva anser att hennes lärare är i andevärlden och att det är de som utbildat henne direkt och 

lärt henne det viktigaste om hur och vad schamanismen är och hur hon skall utföra den. 

Silverkulans skydd gav Samuel en lugn tid i vaggan. 

 

Samuel visar en blank kula med några lösa kedjelänkar och en kedja i silver. Denna hängs inuti den 

hängande vaggan så samebarnet kan se kulan vilket skänker ett lugn och samtidigt skyddar mot allt 

ont. Kulan kallas för trollkula säger Samuel. Kulan skyddar likväl från att något skulle komma och 

hämta samebarnen. Samuel har fått kunskap från den samiska tradition och kultur han lever i. Silver 

är något vilket samen ser ger beskydd (URL 2). I detta fall en blank kula med lösa kedjelänkar 

hängandes i en kedja av silver. Denna kula hängde så att samebarnet kunde se den blanka kulan och 

dess länkar hängandes inom synhåll men inte inom räckhåll. Detta gav barnet en fokuspunkt vilken 

också höll barnet lugnt. Den samiska silvertraditionen har klassiska former och ett visst sätt att 

utsmycka föremål. Trollkulan är en samisk skyddssymbol som hänger över den samiska vaggan, 

komsen och skydda barnet mot onda andar, sjukdomar och bringar lycka och välgång. De tecken 

och ornamenteringar som finns på föremålen har sina rötter i den samiska tron och mytologin. 

Dessa var betydelsefulla inslag i de riter som leddes av den samiska schamanen, nåjden. Kulan och 

det den står för var en förlängning eller grunden till den kraft vilken nåjden utverkade (URL 3). 

Samuel har legat i en vagga, vilken liknar en sportbag i skinn. Vaggan stoppades med skohö för att 

hålla barnet varmt. Silverkulan har skyddat honom mot allt ont och ingjutit en tro på medgång när 

han var spädbarn.  

Schamanska behandlingar 
Om man är schaman är man det för sin egen skull eller är det för att hjälpa andra? Genom 

schamanismen får Lina tillgång till sin inre visdom, utan mellanhänder både för att läka sig själv 

och andra. 

Lina säger att: 

Absolut är de det. Hjälpa mig själv, hjälpa andra, hjälpa jorden, naturen att få en balans. 

Schamanens uppgift är ju också att skapa balans och harmoni. Mellan allt liv. Så det är en stor 

uppgift. Speciellt i dag när det är så mycket obalans... Jag jobbar mycket med är eldceremonier. 

Att ha elden som ett verktyg både att komma i det schamanska medvetandetillståndet också att 

kunna transformera. Så vi jobbar mycket själva och i grupp jag och min man med att ta 
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människor till elden. Så med det traditionella sättet att sitta tillsammans inte framför TV, utan 

framför elden. Då har vi en träbit. Säg att du vill sluta röka. Då blåser du in den känslan. "Jag 

skall sluta röka".  Din ovana blåser du in i träbiten och sedan eldar du upp den. Då har du gjort 

plats för att kunna drömma in någonting nytt. Då tar du en annan träbit och så blåser du in din 

dröm som att äta hälsosamt eller börja träna och så kan du drömma in det. Så vi jobbar mycket 

med det här att drömma fram. Släppa det gamla och drömma fram det nya. 

För Lina finns ingen distinktion mellan att hjälpa sig själv och att hjälpa andra. Genom att hjälpa sig 

själv kan hon lära sig att läka och då erhåller hon kunskap till behandlingar vilka hon kan jobba 

vidare med, med andra personer. Detta är ett sätt säger Lina att uppfylla schamanens uppgift att vara 

en skapare av harmoni och balans mellan allt liv. Lina uppfattar att det är en stor obalans mellan 

människor naturen och jorden. Denna obalans har hon som schaman till förpliktelse att ställa till 

rätta, en uppgift som hon anser som stor. Lina berättar om hur hon jobbar med eldceremonier där 

elden är ett verktyg där personen kan komma i det schamanska medvetandetillståndet och därmed få 

kontakt och information från andevärlden för att där erhålla förstahandsinformation. I den icke-

ordinära verkligheten möter Lina sina hjälpandar och vänligt sinnade andar, vilka delar med sig av 

vägledning och visdom. Dessa är schamanska kraftdjur, naturväsen eller andliga guider säger Lina. 

Att resa på schamanskt sätt ger mig tillgång till min inre visdom, utan mellanhänder säger Lina. 

Lina använder elden både för egen del och i gruppceremonier hon håller i. Att vara närvarande i 

samhället och erbjuda sina tjänster i form av helande ceremonier och vägledning, och att vara 

delaktig i livets alla skeenden är viktigt för Lina. I eldceremonin ser Lina rötterna till de många 

tusen år som människan suttit runt elden och varit tillsammans och inte separerade från varandra i 

varsitt TV-rum. Eldceremonin är till för att få upp ögonen på människor och för att se att de inte är 

ensamma. Det är ett bra sätt att få vara ute i skogen och bara vara tycker Lina. Vi får lättare tag i 

känslan av att vara någonting större och därmed att vi inte är ensamma säger Lina. Även Sara är 

schaman för att hjälpa sig själv i livet och genom sin schamanska insikt och kunskap hjälpa och 

stödja andra personer. 

Sara säger att: 

Det jag har gått igenom och detta kan jag ge eller hjälpa unga människor med. Som jag ser går 

igenom precis det jag gjorde när jag var ung. Då förstår jag ju vilken gåva att jag har upplevt 

det. För det är många som säger till mig gud vad skönt det känns. Det känns som du är den 

första som förstår vad jag upplever... Jag har en inre vetskap om att det aldrig är stopp utan 

när det är dags för nästa steg så måste jag gå dit. Det är ganska sällan jag vet vad nästa steg 

handlar om förrän jag är mitt i det liksom. Så det är bortanför kontroll och det är som jag ser 

det. Det schamanska handlar om att de ligger bortanför våran mänskliga kontroll. Att släppa 

taget och faktiskt också att man i bland, behöver ha ett fysiskt genombrott när man blir 

schaman. Att det är initieringen litegrann... Sen märker jag att jag har varit ganska 
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kontroversiell alltså om jag hamnar i sammanhang av falskhet, manipulation där man försöker 

styra människor, så har jag ju svårt att vara tyst. Pain in the ass, för jag jobbar för att vi är fria 

individer vi är fria själar liksom och det är kanske grunden i att jag vill jobba med det här att 

jag vill frigöra människor. Från deras förflutna, ifrån bojor vi ska vara fria själar. Det är det 

som gör att vi kan nå ett samspel. Kan vi må bra då kan vi ta in, när vi inte mår bra kan vi inte 

ens ta in naturen, det är inte underligt att det är obalans. Vi har inte förmåga att känna ens än 

gång då. 

Sara säger att hon är schaman för att hjälpa sig själv genom livet och för att genom sina insikter och 

kunskaper hjälpa och stödja andra. Genom detta blir de tuffa upplevelserna till gåvor vilka kan ges 

genom kurser och sessioner till andra personer. Sara talar om att släppa taget. Hon anser att 

människor håller för hårt i relationer och saker vilket gör dem ofria. För henne är schamanismen 

vild och fri. Den är en okontrollerad kraft vilken likt vattenfallet brusar fram redo att förändra det 

som skall förändras och då är det bara att släppa taget säger Sara. Manipulation och falskhet är det 

Sara ser som krafter vilka stoppar och hindrar mänsklig utveckling. När hon vill se förändring vill 

hon tvätta bort uppfattningen om att allt är enkelt och att personen är rädd och tycker det är farligt 

att visa känslor som ilska. Dessa behövs för att lätta på trycket säger hon. När människor lättar på 

trycket kan de känna och därmed behandla naturen och sig själva och andra i interaktion och 

samverkan säger Sara. Sara säger gärna ifrån när hon upptäcker orättvisor, vilket hon anser är att 

lägga grunden för den fria viljan. Schamanismen är för Sara att våga ta steget ut i det okända och 

däri hitta mod och sina inre gåvor för att lösa den rebus livet har ställt i ordning. Även Eva jobbar 

schamanskt med både sig själv, djur, natur och andra människor. 

Eva säger att: 

Jag jobbar helande och jag helar både natur, djur människor, TV-apparater vad det är som 

behöver fixas. Jag höll i gång en TV-apparat med trasigt bildrör i två år. Till slut fick jag ju 

hålla på att hela under filmerna och det var för jobbigt. Det gick an när man fick göra det 

någon gång i veckan. Men det blev bara värre och värre så jag gav upp och köpte en ny TV... 

Schamanen kallas också för den, the wounded healer, den skadade helaren. Det normala som 

jag vet är att man börjar med att hela sig själv. 

Eva jobbar schamanskt helande med både djur, natur och människor. Eva säger att hon med hjälp 

och stöd av sina anderådgivare och kraftdjur kan få upp och ta in information om att något eller 

någon inte är frisk och behöver helas. Detta förutsätter att hennes andar kan se och förstå sig på de 

olika hjälpsökarna i den grad att de kan avhjälpa skadan. I denna aspekt är schamanismen ett sätt för 

Eva att få hjälpa andra. Eva läker sig själv med schamanska metoder och schamanska andar. Hon 

tycker det är ett bra sätt att testa hur verkningsfull läkningen är på sig själv först, då kan hon känna 

om hon behöver utveckla och förfina metoderna så att de verkligen är effektiva. Enligt Eva är det 

normala att schamanen börjar hela sig själv. 
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Samuel berättar att han varit på en mässa där han träffade en dam som hade ont i huvudet. Ge mig 

en minut så är du frisk sa han. Han knep åt med tumme och långfinger runt atlaskotan. Efter 25 

sekunder skrek kvinnan högt och gällt håll ut uppmuntrade Samuel. Jag dör, skrek kvinnan, kalla på 

vakter, jag dör. Minuten gick och Samuel släppte greppet om atlaskotan. En tid senare sattes tio 

tusen kronor in på Samuels konto och kvinnans vänner med liknande problem började ringa Samuel 

för att få en behandling. Samuel nekade dem efter som han som naturläkare endast botade de han 

kände att han ville bota. Samuel botar de han kan bota och då gör det inget om han ställer till en 

scen på en befolkad mässa. Men trots att Samuel som är renskötare och pensionär och säkert hade 

haft nytta av att tjäna mer pengar på andra med liknande smärtor så tackar han nej. Hanns känsla för 

vilka han vill bota tycks styra honom så inte ens pengar kan övertala honom till annat. Denna inre 

övertygelse om vad han bör göra och inte är i närheten av den inre vetskap de andra informanterna 

talar om. Även om Samuel inte säger sig kommunicerar med andar utan bara "vet". 

Schamanska förhållningssätt och synsätt 

Schamansk världsbild 
Enligt Marie Perruchon (2003) kan det finnas lika många uppfattningar om schamanens verklighet 

som det finns schamaner (Perruchon 2003:33). Lina beskriver sin schamanska världsbild i olika 

nivåer och vad dessa står för i de schamanismer hon jobbar i.  

Vi har tre världar. Det är ju övervärlden, mellanvärlden och undervärlden. Det här är den 

ordinära verkligheten och sen har vi den schamanska verkligheten. Den ickeordinära 

verkligheten som är de schamanska världarna som vi når när vi går in i ett alternativt 

medvetandetillstånd. Till exempel genom trumman. Övervärlden kan man se som en väldigt 

eterisk (förandligad, min kommentar) plats. Där vi har våra upplysta mästare, vi har änglar, vi 

kan resa dit för att få healing, vägledning och hjälp. Vissa kanske skulle beskriva det som 

himlen, att det är en väldigt vacker plats. Väldigt mycket ljus och färger. Undervärlden är mer, 

naturen där vi har våra kraftdjur. Vi har förfäder inom den schamanska traditionen i Sibirien. 

Så ser man också att en del av våran själ reser tillbaka dit, till undervärlden när vi dör. Vi åker 

hit för att också får healing och få träffa kraftdjur. Den är lite mer fysisk den mot övervärlden 

som är lite mer eterisk i sitt sätt. Sen har vi mellan världen, som är drömaspekten kan man säga 

av den här världen, som vi lever i. Så hela vårt fysiska universum innefattas också av 

mellanvärlden. Här kan vi resa fram och tillbaks i tiden. Vi kan hitta borttappade själsdelar. Vi 

kan göra healing. Mycket healing gör jag där. För i den schamanska världsbilden så finns det 

inte. Så är tiden inte linjär utan den är cirkulär, eller allting går in i varandra allting är 

samtidigt. Så att då och nu och det som kommer allt är liksom samtidigt. 

Linas schamanska världsbild är utförligt beskriven och liknar i sina grunddrag Evas och därför tar 

jag endast med denna. Saras världsbild ser hon likt dimensioner vilka öppnas och stängs. Samuel 
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ser sitt liv som en drömvärld, han ser sitt liv som en dröm. Lina säger att den nordiska traditionen 

pratar om nio världar där det är tre världar i varje värld annars är det samma tänk som den hon har 

beskrivit. Lina talar om Yggdrasil världsträdet hon har med sig från den nordiska och den sibiriska 

traditionen, där trädet är en slags mittpunkt varifrån hon på sina schamanska resor rör sig mellan 

världarna. 

Schamanens kontroll över andarna 
Centralt i schamanismen är enligt Bowie (2006) att schamanen har kontroll över andarna som bebor 

den iakttagbara och osynliga världen. Dessa andar påverkar livet, hälsan och fertiliteten i världen. 

Enligt Bowie kan inte läkning åstadkommas om inte schamanen lärt sig att domesticera ett antal 

hjälpandar (Bowie 2006:182). Därmed är frågan vilken kontroll har schamanen över sina andar 

intressant. Eva anser sig uppleva tillit och en mindre grad av kontroll. 

Eva säger att: 

Vet inte direkt om jag upplever att jag har kontroll. På ett sätt kan man ju säga att jag har 

kontroll över dem men på ett sätt skulle jag ju säga att jag inte har det. För det är inte så att jag 

går runt och säger vad de skall göra. 

Eva ser sina andar som jobbarkompisar som hon kan be om hjälp och råd ifrån och som vanligtvis 

blir utförda, vilket kan ses som kontroll och hon ser det mer som ett gott samarbete. Kontroll har 

Eva på det sättet att det är inte är en ondskefull varelse som besätter eller tar över henne, eller 

bestämmer i hennes ställe, på detta sätt tycker hon att hon har full kontroll. Även Lina talar mer om 

sitt samarbete med sina hjälpandar än att hon skulle domesticera dem. 

Lina säger att: 

Jag skulle inte kalla det för kontroll, med mina hjälpare så är det ju ett samarbete. Jag kan ju 

inte säga åt dem vad de skall göra. Utan det är mer, det skyddar mig, de hjälper mig, de stöttar 

mig. 

Linas andehjälpare finns där som en tillit till skydd och hjälp. Men hon kallar sin relation till sina 

hjälpandar för samarbete inte kontroll. Då Lina jobbar med andra personer som har inkräktande 

andar så plockar hon ut dem och hjälper dem hem. Då anser hon sig ha kontroll både över den 

främmande anden och tillsammans med sina hjälpandar har hon i stunden ett fokus på uppgiften 

vilket ger kontroll över situationen, så att schamaniserandet går bra säger hon. 

From pollution to purity 
Finns det något vilket schamanen kan göra vilket riskerar schamanens själsliga, kroppsliga eller 

psykiska hälsa så schamanen känner sig nedsmutsad? Saras schamanska erfarenheter har gett henne 

en känsla av att vara hel och därmed inte lika mottaglig för nedsmutsning. Schamanismen har också 

gett henne tekniker att rena sig vid nedsmutsning. 

Sara säger att: 
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Ja men gud ja det har jag ju gjort! Det har jag ju känt att jag har haft läckage... Jag kan känna 

att hela den här resan egentligen, så känner jag ju verkligen att jag är solig i dag, jag är hel. 

Men så kan jag ju känna tunga och lätta energier. Men i och med att jag är hel i dag. Så kan 

jag ju lättare hålla ifrån mig saker. Men så kan jag ju känna att när jag har jobbat mycket med 

tunga energier att jag är ganska trött. Men då har jag ju mediciner och hjälp till att rensa mig 

själv... Att meditera eller andra tekniker där jag faktiskt vet att detta är tillfälligt det är inget 

som hör till mig. Utan nu får jag rensa bort det här. 

Sara berättar att hon var hos en schaman på Irland som hjälpte henne att förlösa själsdelar och 

energier som satt fast i mörkret. Då kunde hon känna känslan av att det var några delar som fattades 

i sig och att det förmodligen hade varit så länge, ända sedan hennes tidigare liv. Dessa delar säger 

Sara sig ha sökt i sitt liv, när hon uppfattade sig själv likt en sökare. Enligt Sara har sökandet 

egentligen varit ett sökande efter de delarna som fattades i Saras inre. Sara har sökt helheten i sig 

själv, vilken enligt henne tagit en yttre form. Detta sökande har fått henne att känna sig mörk. Nu 

säger hon att hon känner sig mer likt solen, som är ljus och skimrande. Sara säger att hon känner sig 

hel och därmed kan Sara lättare hålla ifrån sig saker vilka hon anser vara orena och mörka. Efter ett 

schamanskt arbete med tunga energier tycker Sara att arbetet gjort henne trött, så hon får rena och 

läka sig genom olika metoder. Meditation hjälper Sara att samla sitt fokus och hennes vetskap om 

att det tunga och mörka inte är Sara, utan någonting vilket ska bort och ut ur kroppen. Detta synsätt 

hjälper Sara att skilja det mörka från det ljusa, det orena från det rena säger hon. Denna schamanska 

medvetenhet har fått Sara att bli mer medveten om vad hon äter. Sara vill nu äta mera rena 

produkter utan färgämnen, hon känner genom kroppen vad hon kan äta resten får hon inte i närheten 

av munnen, det tar stopp säger Sara. Eva anser att individens fria vilja är så viktig att hon skulle 

känna sig oren och svart om hon gick över gränsen och jobbade schamanskt utan individens 

godkännande. 

Eva säger att: 

Det finns ju en sak som jag inte får göra, det är att göra saker med folk utan deras 

godkännande. Jag får inte hela folk som inte vill det. Jag får inte göra saker med folk de måste 

ge sitt godkännande, och det gäller ju allt då. Jag menar jag helar inte träd utan deras 

godkännande eller djuren eller någonting sådant utan de måste ha gett, de måste ha sagt ja, att 

de vill ha det gjort. Skulle jag gå mot det så skulle jag känna mig mer än smutsig. Jag skulle 

börja känna mig svart. Det blir en väldigt stark reaktion på det när man närmar sig gränsen för 

mig... Och då jobbar jag mot dem och då kan man ju sabba hur mycket som helst för jag har 

naturligtvis varit nyfiken på det och frågat andevärlden om vad innebär det och varför och såna 

saker. Och det kan ju vara då att den här personen för sin livsuppgifts skull måste hela sig själv 

eller helas på ett speciellt sätt. Då kan jag sabba hela livsuppgiften för den personen. 
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För Eva och hennes andar är den fria viljan hos dem de jobbar med så viktig att hon skulle känna 

sig oren och svart vilket för Eva som är en helande schaman betyder att ta steget över till den onda 

sidan. För henne skulle det betyda att bryta eller plocka bort meningen med hennes schamanska väg 

i livet. Eva behöver ett godkännande att jobba schamanskt av de personer och de andra hon jobbar 

med för att kunna utföra schamanskt helande. Eva är försiktig så att hon jobbar med sina klienters 

vilja. Annars tror hon sig på schamanskt sätt kunna utföra den uppgift som klienten är satt till 

jordelivet för att utföra på sitt eget sätt, vilken enligt Evas världsåskådning är klientens livsuppgift. 

Om hon utför livsuppgiften kan klientens liv vara utan uppgift att fylla menar Eva, då jobbar hon 

inte helande utan mot personens bästa. Detta skapar ett tabu om vad som är förbjudet att utföra för 

Eva som schaman. Även Lina säger att det finns gränser för hur hon arbetar. 

Lina säger att: 

Det handlar om att göra sitt eget jobb. Jag går ju aldrig emot fri vilja. Jag jobbar ju aldrig med 

det man kallar för svartschamanism förbannelser och du vet. Det finns ju sådana schamaner 

som jobbar på det sättet... Det finns de som inte är så snälla som inte har en god intention. Så 

för det första, så skulle inte mina hjälpare gå med på att jag skulle göra någonting sådant. Så 

från mig själv så skulle jag inte kunna göra det heller. Och då behöver jag gå in i den energin 

som jag inte tycker om... Så att det är viktigt att inte gå emot fri vilja så att jag skulle ju aldrig 

behandla någon som inte har bett om det. Jag behöver personens tillåtelse. För att kunna göra 

någonting annars kan jag inte göra någonting. De måste först kontakta mig, så det är 

jätteviktigt. 

För Lina är det att vara ren att inte gå emot personens fria vilja. Detta säger hon är både hennes 

andehjälpare och Lina överens om. Lina behöver sina klienters tillåtelse för att kunna behandla 

dem. Att behandla någon utan att ha personens tillåtelse ser Lina som att inte ha goda intentioner 

och det närmar sig det hon kallar för svartschamanism. Personers fria vilja är livsnödvändig för 

Lina och en avgörande faktor för om hon känner sig ren eller nedsmutsad. Här talar Lina om en klar 

distinktion mellan innanför och utanför. Att jobba schamanskt med sig själv och de som givit 

tillåtelse är rent och innanför de etiska riktlinjer som Lina jobbar efter enligt hennes klassifikation, 

medan att jobba med personer utan deras tillåtelse och fria vilja är utanför dessa gränser och detta 

klassificerar Lina som smutsigt på gränsen till svartschamanism. Hon jobbar med att utveckla 

personers hälsa genom att de tar och förstår sitt egenansvar, då är personens egna fria vilja och dess 

verkan så betydelsefull för Linas schamanska arbete, att den uttrycker gränsen för vad som är rent 

eller nedsmutsande. 

 

Samuel har i sin vilja att endast jobba med de han känner att han kan jobba med på ett liknande sätt 

avgränsat sig. För honom är det inte endast kundernas vilja att bli botade som styr, han behöver 
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också känna att han kan och vill göra jobbet. Kan han inte känna det vill han inte vara en 

kvacksalvare som botar de han inte vill bota. Samuels arv om hur en same ska vara enligt 

insocialiserade regler och normer tror jag kan ha en bidragande orsak till att färga hans tankar om 

vad som är utanför och innanför gränsen. 

 

Schamanens förhållande till natur och samhälle. 
Enligt Bowie (2006) är schamanens roll i en västeuropeisk kultur svår att identifiera för personer 

som är infödd i den västeuropeiska kulturen (Bowie 2006:187). Därmed är frågorna om hur 

schamanen ser på samhället och hur detta stöttar eller motsätter sig en schamansk 

samhällsutveckling intressant. Sara anser att helhetssynen är positiv medans patriarkala värden är 

negativa för en schamansk samhällsutveckling. 

Sara säger att: 

Jag kan tycka att den stödjer helheten av hur ett samhälle borde se ut. Men tyvärr så har den ju 

inte fått ta den platsen riktigt ännu. Som den borde få göra. Jag tror att vi är på väg mot det. 

Jag tror att vi, alla gamla schamanska krafter är på väg att öppnas upp, faktiskt, och det ser jag 

ju när jag reser mycket. 

Med helheten menar Sara att det finns en stabilitet som schamanen söker för att hitta mod att vara 

en del i samhällsförändringen. Detta schamanska värde kommer enligt Sara att behöva integreras 

mera. Att gå schamanens väg är att gå ensam vissa stunder i livet och där lita till sig själv säger hon. 

Sara anser att fria personer inte kan luta sig mot någon annan. Personen behöver vara stark i sig 

själv och hitta kraften i sig själv säger hon. Sara tror att en genuin känsla av schamansk urkraft kan 

bli samhällsnyttig och jobba över gränser. 

Den feminina kraften det är också den som ska integreras starkare. För att vi skall få fred på 

jorden för det här patriarkatiska den här linjära maktstrukturen. Det är det som har härskat 

under väldigt många decennier som faktiskt har gjort att vi har hamnat där vi är. Så vi behöver 

balans mellan det feminina och det maskulina och det jobbar ju också det schamanska med 

väldigt mycket. 

Enligt Sara ser hon utvecklingen av "MeToo"- rörelsen (där kvinnor säger att övergrepp också har 

drabbat dem, min kommentar) som en del av denna feminina kraft. Men också ur ett inre perspektiv 

där hon ser att människor har manliga och kvinnliga delar i sig. Enligt Sara är det även där beroende 

på vilken del som styr personen. Även många kvinnor använder sig av patriarkala värden. Dessa 

kvinnor bränner ut sig för att nå resultat och vara duktiga anser Sara. Hon talar om den genuina 

urkraften vilken är en vild kraft som handlar om att ta människan tillbaka till naturen. Då behöver 

personen ta ställning för att inte bli en del av konsumtionssamhället enligt Sara. Sara säger att det är 

frågan om du äger sakerna eller om de äger dig? Har du många saker att vakta blir människan 

lättledd av rädslan att mista ägodelarna. I dagens samhälle finns det sådana omständigheter som styr 
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människan säger Sara. I ett schamanskt samhälle är personerna fria att hjälpa varandra och de 

behöver inte vakta på sitt eget. Pengar är bra men när de styr oss hamnar vi och samhället fel säger 

Sara. Vi behöver inte så mycket men om vi väljer utifrån pengar och ägodelar kommer vi att 

själsligt dö eftersom vi inte tillåts att vara fria själar säger Sara. För Lina är svenskens naturkontakt 

positiv och ungdomars dåliga hälsa negativ ur schamansk samhällsutveckling. 

Lina säger att: 

Vi har alltid varit väldigt bra på att vara ute i naturen vi svenskar vi är väldigt medvetna om att 

den finns att vi har en vacker natur. Det är väl inte alla som tar hand om den. Men det finns ju 

många människor som jobbar för naturen och för djuren och skyddar och det är en stor del av 

schamanismen också. Att ta han om våran planet. 

Lina förknippar en schamansk svensk samhällsutveckling med svenskarnas medvetenhet om landets 

vackra natur och hon framhåller personer som jobbar för djuren och naturen på olika sätt. Att jobba 

för naturen och djurens skydd, är ett samhälle i samklang med schamanismen enligt Lina, eftersom 

schamanismen också har en uppgift att vårda och ta han om planeten. Hon ser att människor vill 

flytta ut på landet och odla sin egen mat och tillverka egna hudvårdsprodukter. Vi behöver tänka på 

jordens resurser i alla val och handlingar vi gör säger Lina, eftersom allting påverkar varandra i 

helheten. När personer väljer att leva så gott de kan påverkas helheten positivt säger Lina. 

Vi pratar ju om i den schamanska kulturen om inte unga får gå igenom en initiering så kommer 

de att bränna ned byn, och jag tror att det är många unga som behöver den här right of passage 

övergångsriten, att de får gå igenom det här att bli vuxna och en ceremoni runt det. Det gör 

man ju i schamanska kulturer och det är jätteviktigt. 

Lina har erfarenhet av att många unga personer har sökt sig till mentalvården utan att få någon 

lämplig hjälp. Unga har behov att få bli hjälpta i själen också inte bara genom att få diagnoser, säger 

Lina. Den nya generationen behöver hjälp och stöd där Linas tankar går till det hon kallar den 

schamanska kulturen och dess övergångsriter som hon inte ser i landet i dag. Lina talar om att de 

unga i ceremonier kan få bli vuxna och känna att de har en uppgift i samhället. Lina säger att 

Sverige inte är bra på att använda den komplementärmedicin hennes schamanism står för. Många är 

skeptiska och hennes klienter törs ofta inte tala om att de varit hos henne, eftersom de uppfattar att 

ingen förstår dem och de har en rädsla för att bli fördömda. Men Lina ser att förändringar mot en ny 

öppenhet är på gång, men processen är långsam säger Lina. Även Eva ser att natursynen hos 

svenskarna spelar en väsentlig roll i deras förhållande till schamanismen. 

Eva säger att: 

Ja, och jag skulle säga att på en nivå, vi aldrig i Sverige har släppt schamanismen, fast vi inte 

har kallat det schamanism. För vi har vägrat släppa naturkontakten. Vi har ju alltid behållit 

den. Se bara på midsommar, se på hur mycket vi längtar ut i naturen. De flesta svenskar säger 

att de vill tillbringa mer tid i naturen, och får man frågan varför? Då säger man, för att jag mår 
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bra där. Den här schamanismen är då ytterligare ett steg i naturkontakten. Det blir så att man 

tar ett steg till. Men det första steget är att man vill ut i naturen, och känner en kontakt med 

något uti naturen.  

Eva anser att schamanismen är en extremare variant av svenskarnas naturintresse, vilket hon 

upplever att svenskarna aldrig har släppt taget om. Eva anser att svenskarna är ett naturfolk på så 

sätt att "vi vill vara i naturen". Hon anser att naturens hälsoeffekt är viktig för människans hälsa. 

Hon anser att kyrkans makt och det förnuftiga vetenskapligas makt där allt annat var fjantigt håller 

på att förlora kontrollen. Därmed är personer friare att tänka och tycka vad de vill och därmed växer 

schamanismen till igen säger Eva. Vad anser Eva är ett samhälle som inte är schamanskt? 

Ja att man går in mer på teknik, städer, pengar. En livsstil som är väldigt långt borta från 

naturen är naturligtvis då bort från schamanismen. På ett sätt, men man kan ju vara schaman 

och bo i stan också. För det handlar ju om en attityd på ett sätt. 

Eva säger att när samhället värderar pengar, saker, teknik, shopping och när endast ytan är viktig tas 

allt djup och andlighet bort och därmed blir samhället inte schamanskt eftersom att känna sin 

intuition är viktigt i ett schamanskt samhälle. Eva tror att människor vill känna mening med livet 

och därmed kommer de inte att välja bort naturen. 

Men om vi kunde få världen att bli mera schamansk så skulle det ju bli en enorm skillnad på hur 

vi hanterar vår omgivning. Respekt för allt liv och allt lever. Ett helt annat tänkande, en helt 

annan attityd. 

Eva tror att om fler anammade den schamanska världsbilden och ser världen som en levande plats 

där stenar och träd lever och är individer, så skulle konsekvensen bli en helt annan attityd av respekt 

om man också börjar prata och lära känna dem som individer. Eva tror att samhällsproblemet med 

att folk känner sig ensamma försvann då i och med människans samspel med naturen. Detta 

kommer också att påverka individers handlande då det inte blir ett slit och slängsamhälle säger Eva. 

 

Sara säger att hennes högsensitivitet, som stör henne ibland människor, får henne att känna sig 

väldigt "connected" och sammanbunden med naturen. "Vi behöver inga yttre mediciner om vi lever 

med samklang med naturen". För gör vi inte det litar vi till läkare och tror för mycket på att den 

medicinen de skriver ut räddar oss säger Sara. Hon tror att vistelse i naturen utan några störande 

tekniska prylar kan få personen att upptäcka att det mesta den behöver finns i omgivningen. För att 

komma närmare människans naturliga del i sig själv tror Sara att vi behöver ta hand om oss själva 

så att vi mår bra, för då kan vi bry oss om naturen så den också mår bra på ett naturligt sätt. 

 

Samuel visar bilder på sig bredvid en stor sten som ligger tydligt i landskapet. Stenen är placerad 

långt upp i norr vid sidan av en väg där Samuels släktingar har den stora stenen som en länk till sig 
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och naturen. Samuel stannar vid stenen när han har vägarna förbi. Stenen har ett särskilt personligt 

namn och den har olika tecken och utformningar vilka talar till Samuel på olika sätt. Runt stenen 

finns inga renhorn, det är ingen sådan sten säger Samuel. Stenen ligger tydligt i landskapet och lyser 

vida omkring med sin formbildning och storlek. Sejtestenen med sin ovanliga form är en bestämd 

helig plats för Samuel och hans släktingar, vilken påminner om händelser i forntiden tillsammans 

med handlingssätt och värderingar instiftade i landskapet. Genom riter och myter hörandes till 

platsen, kommunicerar platsen med Samuel. Dock är det ingen offersten som företräder gudomliga 

makter vilka härskar över naturresurser. Stenen symboliserar Samuels släkts sammanhållning och 

främjar dess mål genom att de upprätthåller kontakten. Sejten förenar och symboliserar samisk 

natursyn, platsen och den samiska traditionen. 

Sammanfattning 

Sammandrag av intervjuer 
Uppsatsen har undersökt, de svenska schamanernas praktik och hur de uppfattar sin verksamhet och 

omgivning, genom att presentera en bild av svensk schamanism och dess utövare. Samuel trummar 

på skåltrumman med trummembran av renskinn vars symboler uttrycker schamanens kosmologi 

och är schamanens tranceinstrument för att i andevärlden erhålla kunskap. Schamanerna Lina, Sara 

och Eva anser att trumman är ett fordon till fokuserade kraftfulla möten med hjälpandarna. Genom 

att de på olika sätt lever i två verkligheter samtidigt har de alltid tillgång till stöd och vägledning 

från andarna. I unga år led Sara under astralresor vilka hon kände omvärldens oförstånd inför. Saras 

intellekt säger nej till schamanismen därav ser hon schamanismen som en kallelse, inte som ett 

medvetet val. Saras ande ”tribe” är med henne när hon jobbar och hon "vet" instinktivt och 

oreflekterat vad som behövs och hur jobbet utförs. Eva som inte känt till schamanismen innan hon 

utan vänner, arbetslös och sjukskriven i sökandet efter det hon är bäst på köper en skallra och en 

schamanintroduktion. Hon uppfattar att andarna hjälper henne att välja, därmed anser hon sig blivit 

kallad och att schamanismen inte är ett medvetet val. Samuels delade språk samiska och svenska 

gör att han tycker sig ha svårt att ha insikt i allt. Han vet inte vad nåjd eller schaman är och kallar 

sig för naturläkare en färdighet han tror sig ärvt av morfadern. Han säger att han har lättare att jobba 

med personer som han träffar fysiskt än att se över avstånd. Lina anser sig vara född schaman, 

eftersom hon redan i unga år varit medveten om andevärlden. Genom sin ande kontakt har hon vetat 

att allting har en ande. Hennes drömmar om ett vanligt liv har lett till ohälsa, vilken Lina hittat bot 

på genom schamanismen som också gav henne termer och sammanhang på det hon redan visste och 

vässade henne med ny teknik och kunskap. Lina får kunskap genom böcker och arbete med sig själv 

och andra personer och i grupper. Hon har från sina andehjälpare fått vägledning för att bygga på 

kunskapen. Enligt Lina är det klienterna i "the tribe” som kallar henne schaman, det är inget hon 
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utnämner sig själv till. Som schaman är Lina tillgänglig för de hjälpsökare hon kan läka, eftersom 

hon uppfattar det som schamanens uppgift. Saras hypersensitivitet bidrar till att hon känner av det 

personer känner och outtalade åsikter. Hennes erfarenhet från uppväxten har gett henne schamanska 

verktyg och kunskaper att lita till känslor och det kroppen förmedlar, kroppen förmedlar kontakten 

med hennes andehjälpare. I nuet hittar hon den information som behövs för att utföra schamanska 

behandlingar och ceremonier. Eva anser att hennes riktiga lärare är andehjälpare vilka ger henne 

kunskap direkt från andevärlden. Hon har allmänna anderådgivare och specialister vilka undervisar 

och lär ut olika kunskaper. Hennes böcker och personliga kontakter har också gett inspiration och 

kunskap. Samuel talar om en silverkula hängandes i en silverkedja som är en samisk skyddssymbol 

som har hängt över hans samiska vagga. Tecken och ornamenteringar på kulan har rötter i samisk 

tro och mytologi som skyddar barnet mot sjukdomar, onda andar och som bringar lycka och 

välgång. Samuels kunskap kommer från den samiska tradition han lever i sedan har var barn. Lina 

uppfattar att hon som schaman medverkar till harmoni och balans mellan allt liv genom att hjälpa 

sig själv och andra med schamanska metoder där hon träffar sina andehjälpare och får tillgång till 

deras kunskap. Lina är närvarande i samhället och erbjuder eldceremonier hon ser att mänskliga 

rötter av samvaro runt eldar får personer att känna samvaro på andra sätt än när de är ensamma med 

sin TV. 

Sara har med sina tuffa upplevelser från barndomen erhållit en tro på att förändringar kommer av att 

visa mod och våga ta och se det svåra i livet och då kunna visa ilska och känslor för att schamanens 

väg är bortom mänsklig kontroll. Hon vägleder sig själv och andra i att släppa taget ut i det okända 

där schamanismen erbjuder lösningar och mod att vara fria själar. Då nås samspel och förmågan att 

känna sig själv och naturen säger Sara. Eva och hennes andehjälpare ger råd till schamansk läkning 

av djur, natur och människor som på detta sätt blir en väg till att få hjälpa andra. För Eva är det 

normalt att en schaman börjar med att hela sig själv för att erhålla utveckling och kvalitetssäkring 

av de schamanska metoderna. För Samuel är det viktigt att han känner att han kan bota de personer 

som söker hans hjälp. Som naturläkare anser Samuel att hanns vilja att bota är avgörande för om 

han kan läka andra personer. Linas schamanska världsbild övervärlden, mellanvärlden och 

undervärlden liknar Evas. Saras världsbild är likt dimensioner vilka öppnas och stängs. Samuel ser 

sitt liv som en dröm. Lina säger att världsträdet Yggdrasil är en mittpunkt när hon reser schamanskt 

mellan världarna. Eva och Lina har kontroll över hela situationen när de jobbar med andar som skall 

hjälpas hem och bort från klienterna. De upplever en mindre kontroll över sina hjälpandar, vilka ses 

som jobbarkompisar de har ett gott samarbete samt skydd, hjälp och stöd av. Sara känner sig 

nedsmutsad när hon har haft läckage i sitt skydd. Schamanismen får henne att känna sig helare och 

därmed har hon lättare att hålla ifrån sig smuts. När hon känner sig tung eller mörk vet hon att det är 

något hon behöver rensa ut ur kroppen. Eva säger att hon och hennes hjälpandar anser att hennes 
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klienters fria vilja är så viktig att skulle de jobba schamanskt utan deras godkännande skulle hon 

känna sig smutsig. Hon tror att i vissa personers livsuppgift ingår att hon inte får hjälpa till att läka. 

Lina och hennes hjälpandar går inte heller emot frivilja och skulle inte behandla någon som inte bett 

om det. Att jobba med schamanska metoder med klienter som givit tillåtelse är rent och innanför 

Linas etiska riktlinjer. Samuel jobbar med de han känner att han kan jobba med och avgränsar sig 

enligt inlärda regler och normer. Sara anser att en schamansk helhetssyn är positiv för en schamansk 

samhällsutveckling. När människan styrs av rädslan att förlora ägodelar och pengar blir personerna 

lätta att påverka och då är samhället på väg bort från ett schamanskt samhälle säger Sara. För Lina 

är skyddet av naturen, jordens resurser och djuren, en schamansk samhällsutveckling. Linas ser att 

bristen på stöd till den unga generationen går tvärs i mot en schamansk samhällsutveckling. Eva 

anser att svenskarna är ett naturfolk som mår bra i naturen som på detta sätt inte har släppt 

schamanismens naturkontakt. Att välja ett samhälle byggt på städer, teknik och pengar är att välja 

en väg bort från schamanismen anser Eva. Hon anser att den schamanska synen för allt liv och att 

allt lever kan ge samhället en respektfull attityd som inte blir ett slit och slängsamhälle. Sara tycker 

att om personer tar han om sig själva så de mår bra. Har de kraft att bry sig om naturens hälsa så att 

den mår bra. Genom myter och riter vid släktens sejte stenen kommunicerar platsen med Samuel 

och påminner släkten om samiska händelser, handlingssätt och värderingar som är instiftade i 

landskapet. 

Diskussion och analys 

Hur uppfattar schamanerna sin verksamhet?  
Ingen av de fyra informanterna anser sig har gjort ett aktivt medvetet val att bli schaman. Inom 

nyschamanismen hävdar utövare enligt Townsend (2005) att de inte har känt att de var schamaner, 

utan de upptäcker detta när de lärde sig om schamanismen (Townsend 2005:5–6). De tre som kallar 

sig för schamaner har på olika vägar upptäckt att det var schamaner de skulle bli. Schamanismen 

har uppfattats som en kallelse som schamanerna har en mission som ingår i en större plan att utföra. 

Townsend (2005) skriver att i den nyschamanska versionen av ”the wounded healer”, har personen 

läkt sig genom sjukdom vilket resulterar i att schamanen kan läka andra. Schamansjukan blir 

således fordonet till ett högre medvetandeplan (Townsend 2005:5–6). De tre som kallar sig för 

schamaner har på olika vägar blivit sjuka och har använt eller använder sig av sjukdomen som 

läroprocess för att kunna hjälpa sig själva och andra personer på ett bättre sätt. Samuel kallar sig 

naturläkare och på hans köksbord ligger en trumma vilken Silvén (2012) kallar samisk trolltrumma 

eller schamantrumma (Silvén 2012:177). Samuel spelar med ett renhorn på trumman som enligt 

Eriksson (2016) är hjärtat i schamanens verksamhet (Eriksson 2016:53).  
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Hur kan svenska schamaners praktik beskrivas?  
Enligt de tre schamanerna är kontakten med andarna avgörande för en schaman. De har i olika grad 

läst och gått kurser och på detta sätt haft mänskliga lärare men de anger kontak med sina 

andehjälpare som fordonet till att utveckla sin schamanska kunskap. Naturläkaren Samuel har fått 

kunskap från den samiska traditionen och nedärvt från morfadern där skyddssymbolen trollkulan är 

ett inslag och att behandla personer med olika tekniker på plats. De tre schamanerna ser inte 

andevärlden som ensidigt god utan ser den befolka av mörker och ondsinta andar som de behöver 

sina andehjälpares beskydd mot eller med när de renar platser, djur eller personer. Här ligger 

schamanernas praktik närmare traditionell och core- schamanism enligt (Townsend 2005:5). 

Schamanerna jobbar med ceremonier på egen hand och i grupper för att åstadkomma förändringar i 

både den fysiska och den andliga världen. Schamanens kraft kan ligga utanför schamanens 

mänskliga kontroll och schamanen får då förlita sig till sina skyddsandar. För schamanerna ger de 

schamanska resorna tillgång till visdom utan mellanhänder. Schamanens erfarenheter i livet 

används för att stötta och hjälpa andra. Schamanen stödjer sina klienter till utveckling genom att 

vidga deras vyer och får dem att våga leva efter sin fira vilja och att våga ta steg i okänd riktning. 

Naturläkarens inre visshet om vilka han vill läka och vilka har inte vill läka vägleder hans praktik.  

Hur kan svensk schamanism beskrivas, och i vilken kontext existerar den? 
För Lina är det en stor ära att bli kallad schaman. Det är genom jobbet hon gör med andra 

människor, som gör henne till en schaman. Perruchon (2003) skriver att det finns lika många 

uppfattningar om schamanens verklighet som det finns schamaner (Perruchon 2003:33). Lina 

beskriver sin schamanska världsbild där världsträdet är en mittpunkt varifrån hon på sina 

schamanska resor rör sig mellan undervärlden, mellanvärlden och övervärlden. Eva beskriver sin 

schamanska världsbild som undervärlden, mellanvärlden och övervärlden. Saras världsbild ser hon 

likt dimensioner som öppnas och stängs. Samuel ser sitt liv som en drömvärld. Detta visar på olika 

åskådningar och även om de tre schamanerna har likartade uppfattningar om sin kosmologi och 

mellanvärlden är en drömvärld enligt Lina och Samuels kosmologi så ligger resultatet i linje med 

det Perruchon skriver. Bowie (2006) skriver att schamanen har kontroll över andarna och att 

schamanen lärt sig att domesticera ett antal hjälpandar (Bowie 2006:182). Schamanerna Eva och 

Lina har kontroll över hela situationen när de jobbar med andar som skall hjälpas hem och bort från 

klienterna. De upplever en mindre kontroll över sina hjälpandar, vilka ses som jobbarkompisar de 

har ett gott samarbete samt skydd, hjälp och stöd av. Sara benämner de andar som hon plockar bort 

från platser och klienter för mörka tunga energier hennes schamanism är influerad av att hon också 

är verksam som andligt medium. Innan hon börja jobba med dessa ser och känner hon sina andar 

runt sig som ett skydd och säkerhet mot nedsmutsning. För Lina och Eva är deras klienters fria vilja 

det viktigaste för att de skall känna sig rena. De behöver en uttalad fråga om hjälp och personens 



37 
 

tillåtelse för att utföra schamanska behandlingar detta skapa ett tabu med gränser mellan innanför 

och utanför där tillåtelse och den fria viljan klassificeras som innanför gränsen. Samuel har sin egen 

fria vilja och jobbar endast med de han känner att han kan jobba med, vilket på ett liknande sätt 

avgränsat honom. Schamanerna har olika sätt att skydda sig och att rena sig från nedsmutsning. 

Hur uppfattar schamanerna sin omvärld?  
De tre schamanerna ställer på olika sätt konsumtionssamhällets köp och släng och kapitalistiskt 

ägande vilket skapar ofria kontrollerade människor rädda att mista sin egendom. Människors 

speciellt unga personers dåliga själsliga hälsa. I kontrast till personlig frihet att på ett schamanskt 

sätt finna mod att stå för sina val i livet för att vara en del av samhällsförändringen. Genom detta 

kan de schamanska värdena integreras lättare. Att personen litar till sin egen visshet och dess värde 

och där till litar till sig själv är en schamansk väg för det svenska samhället. Sandra Ingerman säger 

att en av de viktiga orsakerna till sjukdom i dagens samhälle är människans frånvaro från naturen. 

Schamanismen lär enligt Ingerman ut återkopplingen mellan personen och naturen så människan 

lever livet i medveten förändring (URL 4). Att kunna ta han om sig själv för att kunna leva med 

naturen och därmed göra medvetna ansvarsfulla val som respondenterna ser som att de tar han om 

hela planeten. Enligt Lindquist (1997) ser svenskarna sig själva som ett naturälskande folk, vilket 

yttrar sig i en nyschamans uttalande, den enda gången jag får andliga upplevelser är när jag är ute i 

naturen (Lindquist1997: 185). Svenska schamaner och svenska folkets naturintresse är 

sammanbundet med det respondenterna ser som schamanism och en bra schamansk 

samhällsutveckling. Här kan vi se ett svenskt schamanskt grundvärde. Lina och Eva tror att 

samhällsproblemet med många ensamma personer skulle kunna bytas ut mot en schamansk samvaro 

med naturen, vilket förutsätter att personer som vill bli schamaner enligt det nyschamanska 

synsättet också har förmågan till andlig kontakt för att bli schamaniserande vilket (Townsend 

2005:5) skriver. Samuel och hans släkts relation till sejtestenen är en koppling både till naturen och 

dess samiska värde och en symbol som leder till släktens sammanhållning. 

Fortsatt forskning 
För samhällsnyttan bör forskning som visar på vad schamanska kompetenser kan tillföra samhället 

genomföras. För att kartlägga, identifiera, hitta synergier och framåtskridande för att utveckla 

nyttan av den kunskap och kompetens som schamaner förfogar över och är bärare av.
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