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Sammanfattning (sv): Uppsatsen handlar om tre informanter som intervjuats angående sin syn 

på alternativa behandlingar och alternativa diskurser i kontrast till dominerande diskurser 

inom medicin och samhälle. Viktiga avsnitt rör till exempel sådant som vad är healing, hur 

kan en behandling gå till, grundläggande synsätt i alternativa diskurser och hur man ser på 

sjukdom. 

 

Abstract (en): this paper is about three informants. I have interviewed them in the context of 

their views about alternative discourses in contrast to the dominating discourses in medicine 

and society. Important parts in the paper touch healing, how treatment is carried out, basic 

thinking in alternative discourses and how disease is perceived?
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Förord
den här uppsatsen hade aldrig kunnat bli verklighet utan informanternas medverkan, så tack så 

mycket för intervjuerna och all hjälp. Sedan så har min handledare Åsa Nilsson Dahlström 

funnits med och stöttat hela vägen vilket har gjort skrivandet så mycket lättare och bättre, 

tack. Citatet i titeln är hämtat från en intervju och beskriver för mig de sökande personligheter 

som informanterna är för mig.

Inledning
Den här uppsatsen rör informanter som tillhör alternativa diskurser inom till exempel 

alternativmedicin och alternativa behandlingar. Jag är fascinerad av ämnet och har helt klart 

en fot i det alternativa men samtidigt i det etablerade. Jag räds inte att prova healing lika gärna 

som jag går till en hudläkare. Detta intresse jag har för flera tankesystem gör att jag vill 

undersöka i det här fallet alternativa diskurser. Här nedan kommer jag att lägga fram syftet 

med uppsatsen. Därefter kommer en metod del där jag diskuterar bland annat min egen roll i 

processen.

Syfte

Syftet i den här uppsatsen är att ge en bild av hur mina informanter tänker om teman som 

hälsa, vård och sjukdom. Tillvägagångssättet har varit undersökande och informanternas 

uppfattningar har genomgående varit i fokus under intervjuerna. Diskussionerna har varit 

öppna och ofta har informanterna visat vägen till intressanta ämnen att ta upp. Teman som jag 

har använt till intervjuerna och följaktligen till uppsatsen är, hälsa, helande, alternativmedicin, 

alternativbehandlingar, skolmedicin, kropp, själ, psyke, sjukdom, religion, livsfilosofi, 

erfarenheter och säkert en massa fler som spontant uppkommit under intervjuernas gång. Så 

det har inte varit en eller ett par konkreta frågor jag sökt svar på utan en nyfikenhet på ämnet 

och sedan har jag använt teman i växelverkan med informanterna för att skapa en dialog.

Metod

Här i metod delen tar jag upp hur jag gått tillväga och gör även ett försök till diskussion om 

detta. 
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Tankar om intervjuer och material

Intervjuerna var i en semistrukturerad form och tog plats i informanternas hem i två fall och 

en gång i mitt eget hem. I det här fallet så kände jag informanterna mer eller mindre väl vilket 

kan vara till fördel och nackdel. Fördelen som jag såg var en ökad förståelse för vad de sa som 

i sin tur gav att det räckte med tre ganska djupgående intervjuer. Dock finns väl risken att man 

”goes native” när det är bekanta man intervjuar. Men jag tror att jag inte föll i den fällan. Jag 

har använt mig av Agar och hans frames lite löst i analysprocessen av materialet (Agar: 1996-

33-35). I behandlingen av det transkriberade materialet har en viss redigering skett så att de 

ska se snyggt ut textmässigt men betydelsen i det som sägs har inte förändrats. Under 

processen när intervjuerna behandlades så fick jag hjälp från informanten Klas att tyda ut vad 

som sagts under intervjun via mail då ljudet bitvis var dåligt på den inspelningen. Även 

Hanna hjälpte till via telefonkontakt och förtydligade ett kortare resonemang som även det var 

ohörbart.

Stilen i uppsatsen med många citat och ibland återkommande citat fick jag idén till från min 

handledare Åsa Nilsson Dahlström. Jag hade i stil med Agars frames klippt och klistrat in de 

bitar av intervjuerna jag ansåg passa in under rubriker jag skapat. Det såg hon i ett utkast och 

kläckte idén om att behålla mycket citat och skriva runt dem. Stilmässigt tyckte jag det var 

lättläst och tydligt. Anledningen till att en del citat helt eller delvis dyker upp igen är lite som i 

en film. En och samma bakgrundscen kan ge så oändligt många betydelser bara man ändrar 

musik, skådespelare eller ljussättning till exempel. På samma sätt fungerar citat för mig, sätt 

dem i ett annat ljus och nya nyanser och betydelser dyker upp.

Diskussion

Varför jag valt att ha med en del med kontextuell teori kan förklaras med att den här eller de 

här diskurserna har en teoribildning i och med författare som Hay, Monroe och Williston, 

Johnstone. Det är inte den teorin som varit i fokus i analysen men den kunde ha varit det då de 

alternativa diskurser jag kommit i kontakt med faktiskt gör anspråk på att vara något mer än 

en religion, det vill säga de gör en ansats på att definiera sanning precis som vetenskapen gör. 

Fokus har istället varit på informanterna och vad de säger som kanske inte alltid låter sig 

formas in i en teoribildning så lätt.
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Sedan finns det en viss fara med att själv ha ett genuint intresse för ämnet. Att ”go native” är 

något jag försökt akta mig för och lyckats med tror jag. Så länge man som undersökare håller 

sig kritisk tror jag man kan undersöka fenomen som står en själv väldigt nära. Men en viss 

likhet med mina informanter har jag, jag kan exemplifiera med de behandlingar jag väljer vid 

en vanlig förkylning. Först brukar jag använda naturläkemedel och huskurer så som mycket c-

vitamin och att äta vitlök. Först sedan vänder jag mig till den skolmedicinska diskursen med 

värktabletter och medicinskt testade hostmediciner till exempel. Så visst förhåller jag mig till 

både den dominerande diskursen och de alternativa. 

Feyerabend tar i sin bok Mot metodtvånget upp i kapitel 17 (Feyerabend: 2000) upp hur ett 

synsätt där varken vetenskap eller rationalitet är några universella kriterier. Jag är beredd att 

se på det hela i den stilen jag också, för mig är vetenskap ett kreativt kaos där jag strävar mot 

objektivitet men aldrig uppnår det. Om man läser vidare i Feyerabends bok ser man hur han 

starkt tar ställning mot synen där vetenskaps ses som något helt rationellt (Feyerabend: 2000). 

Jag vet inte om andra som skriver har denna metod men jag är klart påverkad av så många 

subtila saker i min förförståelse och vad jag vill förmedla och så vidare att jag inte vill låtsas 

vara objektiv. Jag är i högsta grad subjektiv och det kan vara värdefullt för läsaren att ha min 

vetenskapssyn med i bakhuvudet när man läser vidare. 

Teori
I det här avsnittet tänker jag först ta upp bakgrund till ämnet och sedan lite kort om teori som 

hör till kontexten för att sedan gå över till den teori som jag använder i analytiskt syfte.

Bakgrund

Bakgrunden till den här uppsatsen är delvis informanternas berättelser men det finns även en 

teoretisk ram att hämta från alternativmedicin och alternativreligion även om det finns stora 

olikheter mellan alternativen. Mycket av det som avhandlas i uppsatsen skulle kunna falla 

inom begreppet New Age men det är ett begrepp som många inom alternativen värjer sig ifrån 

och det ses nästan som ett skällsord. Så jag kommer att använda begrepp som 

alternativmedicin, alternativreligion, alternativa behandlingar och så vidare som ska förstås i 
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samband med vedertagna och dominerande diskurser och deras begrepp. Men exakt vad som 

faller inom tro, religion, filosofi eller alternativmedicin är svårt att definiera och låter sig inte 

alltid göras. Precis som skolmedicin är påverkat av samhället i sin helhet via filosofi, politik, 

allmän moral och så vidare så är kontexten jag rör mig i påverkad av liknande förhållanden. 

Skolmedicin, etablerad medicin eller biomedicin är för mig begrepp som syftar till samma 

företeelse. Nämligen den vetenskapliga medicinen som har i huvudsak västerländsk 

vetenskaplig tradition och den diskurs som är dominerande inom medicin just nu. 

Alternativmedicin, alternativa behandlingar och liknande begrepp syftar till att sammanfatta 

de olika praktiker som inte är med i den etablerade diskursen. Det kan vara allt från flera 

tusen år gammal traditionell kinesisk medicin till healing och meditation.

Kontextuell teori

I böcker som Yttersta resan ( Monroe:1995), Du kan hela ditt liv ( Hay: 2004) och Upptäck 

dina tidigare liv ( Williston, Johnstone:1997) kommer det en rad synsätt som går på tvärs med 

skolmedicinens och traditionell västerländsk religions diskurs. Det är idéer som rör 

reinkarnation och hur man kan se tillbaka på tidigare liv eller utomkroppsliga upplevelser till 

exempel. Det finns även i Hays text mer handfasta råd om hur fysiska besvär kan ha sin 

förklaring i något själsligt/ psykologiskt och hur detta kan botas med ett annorlunda tänkande. 

Jag tänker inte göra detta till en litteraturstudie av alternativa diskurser utan det är 

informanterna som står i centrum och deras berättelser. Men värt att notera är att det finns en 

rik flora av litteratur inne i de olika rörelser som sysslar med alternativen och att 

informanterna själva nämner litteratur som inspiration eller vägar in i ett nytt tänkande . 

Teori för analys

Det skulle kunna vara intressant med en uppsats om alternativa tänkanden som helt baseras på 

emisk teori men jag väljer att använda mer klassisk analytisk teori då jag tror det tillför en 

ökad förståelse för ämnet. Därför kommer jag här att presentera de teorier jag sedan använder 

i min analys av empirin.

Individens handlingsutrymme 

Giddens är relevant för undersökningen då han skriver om självets reflexivitet i det 

högmoderna samhället ( Giddens:2005, 44-45). Jag tolkar Giddens som att han menar 
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detsamma som ofta kallas postmodernism med begreppet högmodernitet. Postmodernitet är 

för mig i det här fallet eran efter moderniteten och strukturtänkande. Sociologiskt lexikon 

definierar delvis postmodernism som en reaktion på och emot västerländska samhället i 

största allmänhet och begreppet knyter an till både livsstil och livsföring som jag tolkar det 

(Brante, Andersen, Korsnes: 2003). Reflexiviteten kommer in då det lokala och det globala 

knyts samman allt tätare. Det uppstår en dialektik mellan dessa. I den här kontexten rör sig 

många av dagens människor, till skillnad från tidigare då många övergångsfaser i livet var 

ritualiserade och ganska kollektivt reglerade på ett lokalt plan. Nu är övergångar mer på 

individnivå och blir då lätt mer varierade. Om vi ser till hur Giddens menar att globalt och 

lokalt knyts samman så är inte steget långt att tänka att vi får intryck för hur vi formar 

övergångar i livet. Även identitetsskapande kan då ta sina intryck från en mer global arena 

samtidigt som det lokala finns med, vi har då mer att välja på än de tidigare lokala 

traditionerna och ritualerna i livet.

Giddens tar upp valet som något viktigt för dagens människor (Giddens:2005, 101-102). En 

av de grundläggande delarna av självet menar Gidens är valet. Valet kan synas i hur vi väljer 

sätt att förverkliga oss själva på så som terapier och självterapi. Han tar upp livsstilens 

betydelse, livsstil betyder här något mer än ytlig konsumtion, som något fundamentalt som 

uttrycksmedel som jag läser ut Giddens, ett uttryck för vilka vi är. Det är inte bara så att vi 

kan välja utan som Giddens tycks mena så tvingas vi att välja och att bli aktörer. Livsstil kan 

ses enligt Giddens som en slags rutiniserade praktiker och kan då gälla allt från matvanor till 

kläder eller val som jag tolkar det trossystem ( 2005, 102). Så min behållning från Giddens är 

att det syns hur kontexten vi rör oss i har förändrats och att det leder till nya förhållningssätt 

för individen. 

Valet som tvång?

Om jag spinner vidare på det vi sett hos Giddens så kan vi konkretisera detta med en text av 

Lindqvist och Höjdestrand om sibiriska shamaner. Shamanismen är både ett förmodernt 

fenomen och postmodernt fenomen menar författarna (Lindqvist, Höjdestrand: 2003, 114). 

Detta återknyter till Giddens lokala och globala med reflexiviteten. Jag menar då att det 

förmoderna kan kopplas till det lokala och det postmoderna kan kopplas till det globala, vilket 

ger att dagens reflexivitet har lett till att förut mer eller mindre glömda praktiker åter är på 
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modet. Det gamla möter det nya och återföds i det postmoderna som nya traditioner och 

synsätt på till exempel shamanism. Författarna i texten talar om ett ”ett enormt smörgåsbord 

av vitt skilda andliga förhållningssätt från jordens alla hörn” (Lindqvist, Höjdestrand: 2003, 

115). Med detta tror jag att de menar detsamma som Giddens det vill säga att vi har en mängd 

valmöjligheter som vi på ett nästan existentialistiskt sätt tvingas att göra.

Medvetna aktörer

Goffman kan här ge en bild av hur jag tänker mig att vi agerar i samhället. Ser vi till Giddens 

och Lindqvist, Höjdestrand så kan det se ut som att vi är lite viljelösa och de val vi gör är 

något omedvetna. Men en mer medveten aktör kan skymtas om vi tänker oss Goffmans 

dramaturgi och begreppet mystifikationer, även om jag inte använder begreppet som sådant så 

är tanken runt det intressant, som rör varseblivning och kontroll av det som uppfattas ( 2004, 

64). Där kan vi ana den mer medvetna aktören hos Goffman. Han nämner hur vi fullt 

medvetet framhäver vissa saker i en interaktion och döljer andra. Så det Goffman kan tillföra 

till analysen är en möjlighet att individen agerar på ett mycket medvetet sätt. Det betyder dock 

inte att alla i alternativrörelser är på ett sådant medvetet plan eller för den delen agerar syniskt 

och falskt. Det är i mina ögon bara ett symptom på postmoderna samhället och de stora 

valmöjligheter som finns, att en del blir mer medvetna om valen.

Diskursers betydelse

Begreppet diskurs passar väl in i den här uppsatsen. Diskurs för mig betyder här en strömning 

i det sociala livet, som tangerar allt från språk, syn på livet, orsak och verkan, syn på vård och 

så vidare. Man skulle kanske kunna kalla det för paradigm men det begreppet förutsätter ofta 

att paradigmen avlöser varandra. Diskurserna kan som jag ser det samexistera mer sida vid 

sida och är ger då ett bra begrepp för de olika strömningar som finns inom vår postmoderna 

värld. Diskurs skulle kunna definieras så här, det som är möjligt att tala om vid ett givet 

tillfälle bland vissa aktörer. Den här definitionen är tydlig och enkel och stämmer väl in i det 

intrycka jag får från Foucault (Foucault: 1980). Man behöver också komma ihåg att diskurser 

som uppstår inte bara plockar av gamla och nya idéer utan det är något unikt i sig. Så diskurs 

finns med i bakgrunden mer eller mindre påtagligt i den här uppsatsen hela tiden då det i mina 

ögon är en eller flera alternativa diskurser jag undersöker. Det är inte bara en eller två 

diskurser vi rör oss emellan, skolmedicin och alternativmedicin.  Det finns till exempel en rad 
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diskurser som de alternativt inriktade måste förhålla sig till. Man kan som exempel se 

religionsdiskurser, både alternativen och etablerade, alternativmedicinens diskurser mot 

etablerade medicinens diskurser som alla påverkar varandra och ibland bildar något nytt. 

Att ta andras verklighet på allvar

Hanegraaff tar upp på sidan 229 hur synen att vi skapar vår egen verklighet är vanlig i de 

alternativa rörelserna (URL:1). Han avfärdar inte resonemanget som man lätt kanske skulle 

avfärda som populistisk retorik, utan han tar resonemanget så långt att han menar att det går 

bortom metafysik och kosmologi vilket ger ett mer organiserat trossystem än man vi första 

anblicken kanske ser. Hanegraaff beskriver vidare på sidan 230 (URL:1) hur en nästan 

existentialistisk syn där människan skapar det universum hon lever i, det vill säga inte gud/ 

gudar utan vi själva är grunden till hur världen ser ut. Det ger för mig en stark 

individualisering och ett stort ansvar till individen då allt som finns runt oss också är här på 

grund av oss. Man kan ana den synen i litteratur som till exempel Hays bok Du kan hela ditt  

liv där tillfrisknande från en rad sjukdomar läggs på individen. Det kanske inte är exakt denna 

livssyn som mina informanter har men en stor individualisering finns som jag ser det generellt 

i de här diskurserna och för mig är det i linje med Giddens, Lindqvist, Höjdestrand, Foucault 

och Goffman. Det är på sätt och vis en individens diskurs som växer fram i de postmoderna 

alternativrörelserna. 

Holism eller helhetssyn tas upp som begrepp av Hanegraaff på sidan 119 (URL:1). Det är 

enligt honom ett begrepp som inte är så tydligt definierat i den här kontexten. Man kan säga 

att det är mest ett motsats begrepp med betydelsen att icke-holistisk är sådant som traditionell 

medicin till exempel och alternativmedicin är då holistisk. Detta liknar hur begreppet dyker 

upp under en intervju och jag tolkar begreppet som det använts i intervjuer som att det betyder 

ungefär det ovanstående. Jag läser även in en betydelse i holism som värdemarkör, det vill 

säga holism är bra, eftersträvansvärt och en vilja att se helheter och motsatsen är då dåligt och 

kanske lite inskränkt med en ovilja att se till andra tankesätt. Man kan använda holism som ett 

begrepp där kropp, psyke och själ är det som behandlas ihop inom alternativen medan kropp, 

psyke och själ hålls isär inom etablerad medicin.
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En annan kausalitet

Om man nu tar alternativa diskurser på allvar så kan vi se till hur Evans- Pritchard beskriver 

en diskurs där olyckor och otur som vi kallar det ofta tillskrivs witchcraft, eller på svenska 

häxkraft (Evans- Pritchard:1990, 18-19). Det vi ser här utan att fördjupa oss i Zandefolkets 

logik och seder är att ett helt annat sätt att förklara orsak och verkan är möjligt. Om en 

krukmakare hos Zande råkar ut för olyckan att en kruka spricker kan det hela förklaras med 

häxkraft (Evans- Pritchard:1990, 21). Zande förstår så klart att olyckor sker men det 

intressanta är varför de sker och varför just mig? Det är inte en slumpa att olyckor händer utan 

de har en kausal orsak. Det jag kommer att använda härifrån är möjligheten till andra system 

för orsak och verkan. Det vill säga jag kommer att applicera möjligheten till andra sätt att 

tänka om orsak, verkan och kausalitet på det informanterna säger. Det jag vill med Evans- 

Pritchard är att använda öppningen för olika sätt att förklara varför till exempel sjukdom 

händer eller drabbar någon. 

Sammanfattning av teorier

Från Giddens, Goffman och Lindqvist, Höjdestrands reflexiva postmoderna människa och 

dess utrymme att agera och välja i en postmodern kontext, kommer jag via Hanegraaffs 

öppenhet för alternativa diskurser, till eller via Foucaults diskurs till Evans- Pritchard som 

knyter an till både diskurs och till Hanegraaff. Jag tänker då på hur ett annat sätt att förklara 

orsak och verkan lämpar sig väl för en delvis diskursiv analys men även Hanegraaffs sätt att 

ta ett annat synsätt än vårt eget på allvar gör att Evans- Pritchard blir mer tydlig. Sedan ska 

man inte glömma den kontextuella teorin som finns med i bakgrunden, Hay till exempel 

passar väl in i en analys av olika syn på kausalitet.

 Avhandling 
Avhandlingen indelas huvudsakligen i två delar. Först presenteras informanterna och sedan 

tar jag upp olika spår som kommit fram under intervjuerna. Analysen vävs in i texten och jag 

kommenterar även själv där jag anser att det passar.
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Informanterna

Här presenterar jag informanterna, de är Klas, Hanna och Håkan. De har alla erfarenheter från 

alternativmedicin och liknande. 

Klas

Klas är uppvuxen i Mellansverige och Norrland och har sedan bott i Göteborg men bor nu i 

Mellansverige.  När vi möts för intervjun så är det hemma hos Klas i hans kök i en lägenhet. 

Vi börjar med lite te och rostade kikärtor innan intervjun kommer igång. Klas är 43 år och för 

dagen klädd i svart t-shirt och svarta byxor. Han har en yrkesbakgrund inom grafisk design. 

Vi börjar här med Klas bakgrund och vägen in i ett alternativt tänkande.

”Klas. Men det viktiga under den här tiden var att jag läste några böcker och omvärderade 

lite, en bok hette ”Yttersta resan” av Robert Monroe…

 Klas. Man kan säga att jag under den här tiden var väldigt mycket agnostiker, eller jag 

trodde inte på någonting.

Jag. Ateist?

Klas. Ja just det ateist ja, och det var efter att jag eller innan det så hade jag varit kristen. 

Jag. Var det från uppväxten (kristen)?

Klas. Nej inte från mina föräldrar, jag umgicks i de kretsarna och förskaffade mig den tron.  

Men sen kom det ganska kraftigt ställningstagande emot den tron. Men de här böckerna 

öppnade en annan syn på universum. Som kändes mer verklig, eller verkligare, det här funkar 

för mig.”

Här kan man se hur Klas aktivt sökt en tro men sedan återigen aktivt tagit avstånd från den då 

han kom i kontakt med litteratur från vad jag skulle kalla alternativreligionens diskurs. Ser vi 

till Giddens och hur vi som aktörer nästan tvingas till en rad val i postmodernismen så 

stämmer bilden än så länge väl in (Giddens:2005).

”Klas. Men det kanske förklarar min bakgrund och syn på alternativa behandlingar och 

sjukdom. Sedan så vet jag inte om jag provade på så mycket innan jag åkte till en kursgård i  

Dalarna på en festival, det var också mycket en tillfällighet att jag åkte dit då jag såg 

information om det dagen innan och kände att jag behövde göra det här. Där fanns olika 
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möjligheter att prova på behandlingar. Det fanns shamaner, ah olika personer som gjorde 

olika saker. Jag hade en öppenhet för det alternativa.”

Från att läsa om alternativa religioner till att prova på alternativa behandlingar verkar inte 

steget så långt för en sökande person som Klas. Han beskriver hur han lite av en slump hittar 

en festival för alternativa och åker dit. Det verkar som Lindquist och Höjdestrands (tidigare 

beskrivning med ett ”smörgåsbord” stämmer hur det kan se ut på en sådan festival (2003).

”Jag. Han du provat på någon behandling där?

Klas. Jag var på allt, alla föredrag men inte så mycket behandlingar. Jag minns inte riktigt  

vilka behandlingar jag provade men det känns som det var väldigt nyttigt att prova på”.

För ungefär två år sedan så uppsökte Klas en kinesolog för att testa orsaker till problem med 

hans mage. Här nedan ser vi Klas beskrivning av testet och hans förtydligande som kom 

senare via mailkontakt.

”Klas. Hon gjorde kroppstest, när man tittar på styrkan på fingrar om de åker isär. (här visar  

Klas hur fingrar hålls ihop tummen och pekfinger på båda händerna så att det bildas två 

”ringar” som sitter ihop och när det är ett utslag så går det att ta isär fingrarna”.

Klas. För att göra det lite tydligare. Testet gick till så att jag i en hand i tur och ordning höll  

en liten glasbehållare med olika preparat medan jag blundade. I behållarna fanns sådant  

som vete, havre, representanter för olika organ mm. Med min andra hand testade hon min  

styrka i fingrarna så som beskrivet ovan”.

Klas har Ulcerös kolit vilket kort innebär att tjocktarmen är inflammerad. Han hade tidigare 

varit hos läkare för att undersöka om han var glutenintolerant men de hade inte hittat något då. 

Men kinesologen fann att Klas var känslig för bland annat gluten.

”Klas. Senare har jag även upptäckt att jag inte kan äta gluten och mjölkprodukter. Vad jag 

förstått så kan glutenintolerans vara en del i min sjukdomsbild. För ca 10 år sedan 
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undersökte min läkare om jag led av glutenintolerans men fann inget då…Men för ungefär  

två år sedan jag gick till en kinesolog jag blivit rekommenderad”.

Bilden jag har av Klas och som framträder här är en sökande person som provar allt och inget 

på ett sätt som passar väl in i Giddens beskrivning där vi blandar praktiker (Giddens: 2005). 

Även den mer medvetna aktören jag ser hos Goffman ser jag hos Klas då han aktivt söker en 

syn på livet då han blir kristen, även om hans familj inte var det, och sedan tar avstånd från 

den tron för att söka annan mening med livet (Goffman:2004).

Hanna

Hanna är 42 och kommer ifrån Sörmland och trakter utanför Stockholm. Hon bor nu i 

Mellansverige och arbetar som healer. Innan intervjun kommer igång så bjuder Hanna på 

grönsaksbiffar som hon är i full färd med att laga när jag kommer till en hennes ljusa 

enrumslägenhet. Hon berättar om sin anledning att söka sig till alternativmedicin. Hon hade 

en kvicksilverförgiftning som inte togs på allvar av skolmedicinska sjukvården och det ledde 

in på att undersöka de alternativa diskurserna.

”Hanna. Eh, kvicksilverförgiftning.

Jag. Var det en anledning till att du sökte dig till alternativ området?

Hanna. Ja det var det ju. Sedan var det ju intressant i största allmänhet sedan när man kände 

hur det flöda och påverkade i kroppen”.

Så Hanna kom in på alternativmedicin via en egen sjukdom. Men hon var även intresserad 

från början som jag tolkar henne. 

”Hanna. Jag har alltid trott att det funnits något men inte hittat något”. 

”Hanna. De jobbar med healing. Jag fick kristall healing.

Jag. Var det din första kontakt med alternativa behandlingar?

Hanna. Ja det var det”.
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Sedan så kom hon i kontakt med företeelser som kristallhealing till exempel. Och det ledde 

sedan in på den bana som hon nu är på. Även här ser jag en aktiv sökande aktör som förhåller 

sig reflexivt till sina val. Hanna går från skolmedicin till alternativen genom sin egen 

nyfikenhet då hon inte får önskad behandling av den etablerade sjukvården. Men det är som 

jag läser henne inte enda orsaken utan ett intresse verkar ha funnits där från början.

Håkan

Håkan väljer att komma hem till mig för intervjun så den tar plats i min lilla lägenhet. Vi 

dricker te och småpratar lite men kommer snart igång med intervjun. Håkan är 48 år och har 

arbetat med skiftarbete under lång tid. Detta fick honom att vilja byta yrke så nu har han 

flyttat från Norrland till Mellansverige och jobbar utomhus med park och 

grönområdesskötsel. 

”Håkan. Jag jobbar i utomhusmiljö med park och grönt och sådant.

Jag. Umh. 

Håkan. Anledningen till att jag kom in på ämnet är att jag har mått dåligt en längre tid. 

Jag. Ok. Var det då du kom på att du ville byta yrke?

Håkan. Ja jag behövde byta yrke, Jag jobbade skift förut och orkade inte längre med det. Jag 

behövde få jobba dagtid och något lugnare och utomhus framför allt”.

Håkan verkar inte heller tveka att testa sig fram. Som jag ser det krävs det något av en 

sökande personlighet om man ska byta karriär och flytta långt vid ungefär 48 års ålder. Så alla 

tre med Håkan verkar var praktexempel på aktörer som väljer olika banor i den postmoderna 

soppan som Giddens beskriver (2005). Även Håkan har en bakgrund med dålig mage men för 

honom var det inte anledningen till att han sökte sig till alternativa behandlingar.

”Jag. Kom du in på alternativa behandlingar på grund av att du hade en dålig mage? 

Håkan. Nej, jag kom in på alternativen för att jag mådde dåligt, hade ångest. Det var den 

vägen jag kom in jag mådde så ruskigt dåligt att det var den vägen jag tog”.
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Healing vad är det?

För att ge en bild av vad det är vi ger oss in på så kan vi börja med att belysa en praktik inom 

alternativa behandlingar. Jag börjar då med healing, som är ett begrepp alla tre informanter 

nämner. 

Så för att svara på frågan i rubriken kan vi gå till Håkan och hans beskrivning av healing.

”Att någon lägger händer på en. Och eh, ger kärlek helt enkelt, jah, om man skulle ha värk i  

kroppen så kan de gå in i den delen av kroppen och ge mera kraft dit” 

Det går alltså till så att någon eller några som är kunniga inom healing lägger sina händer på 

den som ska healas. Sedan så berättar Håkan att man kan hela mentalt, det vill säga att man 

via mentala förmågor går dit till exempel värk sitter och healar då utan någon fysisk kontakt. 

Håkan berättar att man även kan heala på distans. Så närhet till den man behandlar är inte 

nödvändig. 

Hur ser en behandling ut?

För att ytterligare belysa vad healing är och även visa hur en behandling inom alternativa 

diskurser kan se ut kan vi gå till Hanna som är praktiserande healer. Hon berättar att en 

behandling är väldigt individuell och utgår från personens behov. En första behandling börjar 

med att de sitter en bit ifrån varandra och pratar om känslor och hon frågar även om det är 

något klienten vill ta upp. Ofta lär hon ut till dem som behandlas hur de ska fortsätta att 

behandla sig själva. Det är en slags hjälp till självhjälp som lärs ut. Ljud används ibland för att 

vibrerar bort ej önskvärda energier. De energier som tas bort ersätts med andra energier som 

Hanna kallar för kärleksenergier. 

Hanna. Det beror helt och hållet på vad personen ifråga behöver just nu. Ofta så sitter jag en 

bit ifrån och får prata och berätta om känslor och fråga om det är något de vill fråga.  

Samtidigt när det är gamla känslor som kommer upp till ytan så är det gamla nedtryckta 

trauman som kommer upp.  Är det så att personen själv vill lära sig hur man ger healing så 

hjälper jag dem med det att behandla sig själva.
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Jag. Är det målsättningen att kunna behandla sig själv?

Hanna. Ja. Det är hjälp till självhjälp jag lär ut”.

Som vi kan se här så är det högst individuellt vad och hur man behandlar. Sedan så beskriver 

Hanna hur gamla energier kan ersättas med nya för klienten mer gynnsamma.

Hanna beskriver även vidare hur en behandling som hon själv håller i kan gå till.

”Jag. Hur går en behandling som du utför till?

Jag. Men vad gör man med någon i en hypotetisk behandlingssituation när känslorna 

kommer upp? Vad gör man med dem sedan?

Hanna. Man låter dem komma upp och får ut ilskan, gråten, glädjen och det är inte alltid  

man behöver få ut det på det sättet. Det kan vara så att den kommer upp och jag kan ta hand 

om det”.

Hanna har även egna erfarenheter från behandlingar. Hon berättar om en av de första 

gångerna hon fick healing. Då menar hon att kvinnan som gav healing jobbade med att plocka 

bort mycket nedtryckta energier som Hanna hade samlat på sig. Vid det tillfället användes 

bland annat kristallhealing som går ut på att man placerar ut stenar och kristaller vid 

huvudändan och fotändan på den som behandlas som då ligger ner. Detta ska då leda till att 

kroppens energier balanseras till en mer fördelaktig nivå. 

Den andra typen av healing som gavs var Reikihealing som utövas enligt Hanna på så sätt att 

healern lägger sina händer på den som ska healas på olika ställen som huvud och axlar till 

exempel.  Sedan så flyttas händerna efter olika rörelse schema som finns fastställda som 

utövarna lär sig. 

Allt är uppbyggt av energi

Nu kanske det är läge att förklara vad energi är i den här kontexten. 

Klas menar att allt är uppbyggt av energier även våra kroppar. Skillnaden som ofta görs, 

mellan kropp och själ spelar lite roll då allt är uppbyggt av samma grund som är energi menar 

Klas. Här se jag holismen som Hanegraaff tar upp, det är som om gränsen mellan kropp och 

själ eller psyke inte finns då allt ändå är energi som jag tolkar Klas (URL:1).  Här hittar vi en 
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slags grund till varför utövare och de som tror på healing anser att skador av olika slag kan 

läkas med healing. Klas kommer in på att om allt nu är uppbyggt av energi så är även DNA 

och gener uppbyggt av detsamma, vilket med den här diskursens tänkande då öppnar upp för 

att vi skulle kunna påverka gener till exempel med kontrollerad energi. Det är om vi ser till 

Hanegraaff en slags annan kosmologi som beskrivs här, eller om vi ser till Evans- Pritchard 

andra förklaringar till orsak verkan (1990). Visserligen talas det om för vetenskapen bekanta 

begrepp som DNA men vad som kan göras med, åt och runt till exempel DNA ser annorlunda 

ut i den här diskursen än i den nu dominerande vetenskapliga.

”Klas. Jag har inte tänkt på det riktigt i de termerna men om allt är uppbyggt av energi är 

det fysiska energi. Det spelar kanske inte så stor roll vad som är kropp eller själ då allt är 

energi. Så då är till exempel även DNA energi. Så då går det att påverka även det (gener) 

med energi. Det kanske inte är så enkelt att göra i en färdig kropp.

Jag. Kan man likna det med till exempel strålning som påverkar våra gener?

Klas. Nej det tror jag inte. Jag tror det är en mer subtil energi. Man kan idag inte analysera 

den”.

Jag frågar Klas under intervjun om energin som vi talar om kan liknas vid strålning som 

påverkar gener. Men Klas tror inte det är det samma utan anser energin vi talar om som något 

mer subtilt. Klas menar också att det bara är vissa som kan se energierna, som har den 

känsligheten i sig. Men samtidigt så tror han att alla kan lära sig att se dem.

”Klas. För att kunna vara ”fysisk” har vi fått släppa den metafysiska sidan. Man ser inte  

hela verkligheten men att vissa nu lär sig att se igen”.

 Det är en konsekvens av att vi anpassat oss till den fysiska världen som vi har fått lägga ifrån 

oss lite av de mer metafysiska förmågorna säger han, något som han anser leder till att man 

inte ser hela verkligheten. Det är som jag förstår det inte samma energi som en fysiker talar 

om som Klas talar om, utan i de nya diskurserna som Klas och de andra informanterna rör sig 

i saknas det kanske begrepp för företeelser. Det leder till att man beskriver sin verklighet med 

ord från de dominerande diskurser som finns runt en. Alltså anser jag att när informanter 
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använder ord som till exempel energi ska man komma ihåg att alternativen kanske inte hunnit 

bygga sina begreppsapparater än och det leder till lån av begrepp från det som redan finns. Jag 

kan även se möjligheten till att de som är i en alternativ diskurs använder ord från de 

dominerande diskurserna för att öka sin legitimitet.

Hanna talar om energi på ett liknande sätt som Klas. Det vill säga att allt består av energi på 

olika plan. Dessa energier i sin tur behöver ligga bra för vårt välmående. Hon menar att till 

exempel känslor är en slags energier, vilket följaktligen ger att känslor andra har kan kännas 

av och påverka en själv. Det ger en i mina ögon nästan Buddhistisks syn på känslor där man 

på ett sätt distanserar sig från dem. Eller så är det kanske så att begreppet känslor används på 

ett annat sätt än så som jag tolkar känslor. För mig är känslor något som kommer inifrån en 

själv primärt. Dock kan andras känslor också påverka en själv tror jag. Men här ser det nästan 

ut som om känslor är lite distanserade från individer och finns där på något sätt utan 

uppkomst i oss själva.

”Hanna. Vad energier är för något? Allting består ju av energier, består av olika energiplan 

som är sammanförda som ska ligga bra för att vi ska må fysiskt bra . Energierna som jag 

pratat om är ju andra människors känslor som vi känner av”.

Hanna talar här om kärleksenergier som kommer in i kroppen. 

”Jag. Ok. Då tänker jag att det försvinner energier, kommer det in något annat?

Hanna. Ja det kommer in enbart kärleksenergier i kroppen. 

Jag. Ok då får jag bilden med något positiv mot negativt alltså kärlek mot vad nu den 

motpolen blir?

Hanna. Motpol blir då rädsla, allting är ju, alla människor som är otrevliga är rädda helt  

enkelt”.

Så en möjlig tolkning av Hanna är som jag var inne på lite tidigare att känslor kan ses som 

energier som finns där utan att de nödvändigtvis uppkommit i en själv. De kan komma från 

andra och är då på sätt och vis inte ens egna känslor eller energier om man tolkar vidare. 
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Frågan är då bara var allt uppstår? Så en möjlig orsak till sjukdom skulle då eventuellt kunna 

vara andras känslor om vi drar lite på resonemanget. Detta följer Evans- Pritchard som jag tog 

upp tidigare ganska väl då det på sätt och vis är en kausalitet som inte stämmer med gängse 

förklaringar(1990). 

Cellminnen och tidigare liv

Både Monroe (1995) och Williston, Johnstone (1997) tidigare nämnda är inne på tidigare liv, 

något som ofta talas om inom alternativmedicin och religion. När jag frågar Klas om orsaker 

till sjukdom kommer han bland annat in på tidigare liv.

”Jag. Vad är det som om du tänker på det orsakar en sjukdom? Eller om man vill vart  

kommer den ifrån?

Klas. Jag har ju en ganska holistisk syn så jag har ett ganska brett svar. Miljöpåverkan, det  

påverkar. Alltså kemikalier till exempel som vi utsätts för.

Jag. Ok, är det sådant som finns i luften till exempel? 

Klas. Ja det är alltså gifter runt oss luft, vatten osv, det är stress, ohälsa, jag tror att en del av 

det här är ett genetiskt arv. Att vi har olika förutsättningar i kroppen. Vi saknar vissa delar i  

kroppen, eeh, att det finns ett genetiskt arv där. Jag tror att det genetiska är något vi ärver  

dels från våra föräldrar men eeh, dels, så är det från en tidigare existens, jag har en 

uppfattning att vi existerar på fler plan än det här”. 

Hanna är också inne på tidigare liv men utvecklar det hela till att vi har cellminnen som är 

energier till exempel rädslor från tidigare liv som följer med in i detta liv.

”Jag. Hur föds vi? Föds vi med en massa rädslor eller hur ser det ut?

Hanna. Ibland så föds vi med cellminnen från tidigare liv, vi kan få med oss rädslor där när  

vi ska ha erfarenheter med oss.

Jag. Så man kan födas om vi använder ett mer skolmedicinskt uttryck sjuk?

Hanna. Ja absolut. 

Jag. Kan man födas frisk eller med bara positiva energier?

Hanna. Ja men hittills så har ett fåtal fötts så, erfarenheterna vi ska ha med oss ser ut såhär 

nu. 
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Jag. Kan du ge ett exempel på någon som är född sådan?

Hanna. Den enda jag kommer att tänka på just nu är Jesus. Sedan stämmer ju inte bibeln men 

den mannen som bibeln är byggd på var sådan”.

Kanske jag är lite förhastad när jag tolkar det som att känslor inte är ens egna tidigare. Detta 

löser Hanna då känslor eller energier vi har kan komma från tidigare liv i form av cellminnen. 

Jag förstår cellminnen som lagrade energier som är en slags rester från tidigare existenser. 

Detta ger kanske inte ett svar på var känslor och energier uppstår utan hamnar väl lite i samma 

hönan eller ägget diskussion som när man försöker tala om när universum börjar och tar slut. 

”Hanna. Vi har cellminnen som ligger kvar hos oss när vi föds. Vi får även med oss 

cellminnen från våra föräldrar när vi föds. 

Jag. Det låter nästan som en typ av beskrivning av evolution och genetik?

Hanna. Ja. Vi får ju med oss saker genetiskt. Men att det blir lättare att förklara det på det  

här viset då det går att gå in och plocka dän sådant vi inte behöver. När vi inte har några 

negativa energier och trauman kvar består vi enbart av universums kärlek. 

Hanna. Vi består av olika energiplan och för att man ska bli av med gamla känslor helt så 

måste man rensa på flera plan”.

Det ser verkligen ut som det är en helt annan värld eller kosmologi som byggts upp inom de 

alternativa diskurserna. Det finns både inslag av globalt och lokalt eller förmodernt och 

postmodernt. Det är tydligt för mig hur idéer om reinkarnation hämtas från den globala arenan 

och införlivas i den lokala kontexten. Så ser vi till ett tidigare resonemang från Lindquist och 

Höjdestrand där globalt är kopplat till postmodernism och lokalt till förmoderna eran, så kan 

jag nu tänka mig hur det lokala lyfts in i den globala kontexten vilket då skulle ge att den 

alternativa diskurs som nu finns på uppgång, på sätt och vis knutit ihop det globala och det 

lokala mer än vad dominerande diskurser gjort (2003). Med risk för att spinna utanför ämnet 

så funderar jag vidare att i de nya diskurserna så förverkligas postmodernismen som idé på 

allvar, det är som om alla idéer och alla praktiker och även de nu dominerande diskurserna 

blandas och ut kommer något som vi kanske inte riktigt sett än. 
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Håkan i sin tur skiljer sig lite från Klas och Hanna i sina förklaringar till sjukdom. Han verkar 

vara inne på miljöpåverkan och uppväxt som orsak till dåligt mående. Så här har vi två olika 

synsätt på kausalitet inom den alternativa diskursen. Håkans förklaring skiljer sig inte från 

vad en socialpsykolog skulle kunna säga medan Hanna och Klas kanske får ses i ljuset av 

Evans- Pritchard tidigare nämnda möjlighet till ett annat tänkande (1990). Går jag sedan 

vidare och ser till Giddens (2005) och via Lindquist och Höjdestrand (2003) med tankar om 

det globala och det lokala så kan man tolka det som att Hanna och Klas är mer ute på den 

globala arenan och Håkan är mer förankrad i det lokala eller i den dominerande vetenskapliga 

diskursen. 

”Jag. ehh, då ska vi se, om man utvecklar orsaker till sjukdom, finns det någon 

bakomliggande orsak till det? Jag tänker då på att du nämnde en stress som kunde komma 

igen.

Håkan. Ja. Jag tror mycket på att det är sådana saker, uppväxt, hur man blivit behandlad av 

andra människor, om man haft en bra barndom eller mycket stress och press.

Håkan. Jag hade en pappa som inte mådde bra. Han hade efter sin pappa det har gått i led.  

Han ville mitt bästa på hans villkor så jag fick inte blomma ut utan det var styrt. 

Jag. Är det detta som leder till att du inte mått bra?

Håkan. Ja det blir gärna så, jah”.

Går vi vidare i resonemanget så kan jag tänka mig att alla tre är aktörer som är ganska 

medvetna om sina val, kanske det är en konsekvens av att ingå i en alternativ diskurs, och en 

ökad kontroll av vad som uppfattas och förmedlas på sätt och vis är naturlig där. Men om vi 

fortsätter att blicka tillbaka på Goffman och hur vi kontrollerar eller i alla fall försöker 

kontrollera information i en interaktion så förstår man kanske bättre varför begrepp från den 

dominerande diskursen, diskurserna används (2004). Jag var ju tidigare inne på i slutet av 

rubriken allt är uppbyggt av energi att det lånas begrepp från andra diskurser. Man kan då anta 

en lite mer cynisk tanke och fundera på om det är ett sätt att ge legitimitet till det man själv 

talar om. Det vill säga är det ett retoriskt knep att tala med begrepp från den dominerande 

diskursen? Hur det är med detta vet jag inte men jag tror att orsaken är att nya diskurser inte 

bara uppstår i ett vakuum utan att de på sätt och vis är gammalt och nytt som slås samman och 
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i sin tur bildar något nytt. Alltså gammal diskurs plus ny diskurs blir inte bara en hybrid med 

gammalt och nytt, utan summan av delarna är mer än delarna. Det tror jag ger att gamla 

begrepp finns kvar i en alternativ diskurs och lånas ibland tillfälligt i brist på en egen 

begreppsapparat eller helt enkelt ges en ny betydelse.

Orsak och verkan

”Klas. Ja det är alltså gifter runt oss luft, vatten osv, det är stress, ohälsa, jag tror att en del  

av det här är ett genetiskt arv. Att vi har olika förutsättningar i kroppen. Vi saknar vissa delar 

i kroppen, eeh, att det finns ett genetiskt arv där. Jag tror att det genetiska är något vi ärver 

dels från våra föräldrar men eeh, dels, så är det från en tidigare existens, jag har en 

uppfattning att vi existerar på fler plan än det här. 

Jag. Ok.

Klas. Och att vi ärver, kanske inte ärver utan att det ligger kvar vissa förutsättningar.

Jag. De förutsättningarna, euhm (funderar) syns de i generna eller sitter det någon 

annanstans?

Klas. Jag tror de delvis syns i generna men det är möjligt att de är någon annanstans också”.

Här kan vi se Klas resonera om vad som är orsak till stress och ohälsa. Jag tolkar det som att 

Klas både ser en möjlighet till genetiskt arv på klassiskt naturvetenskapligt manér men han 

kombinerar detta med den alternativa diskursens möjlighet till en mer långtgående kedja av 

arv. Jag tänker då på hans syn med existens på flera plan och tidigare liv som kan ge spår i det 

här livet. Han talar även om miljöns påverkan och har väl på så sätt som aktör byggt upp en 

bild med både postmodernism, när han gör något nytt av flera diskurser, men han rör sig 

också i det förmoderna eller kanske ännu längre bak i tiden då han inkorporerar gamla 

religioner som buddhism och hinduisms syn med reinkarnation. Han plockar från det lokala 

det vill säga den vetenskaps syn som finns här hos oss nu och han plockar från det globala 

med andra synsätt på ett för mig intressant sätt. Hanna tar upp cellminnen som vi tidigare tagit 

upp.

”Hanna. Vi har cellminnen som ligger kvar hos oss när vi föds. Vi får även med oss 

cellminnen från våra föräldrar när vi föds. 

Jag. Det låter nästan som en typ av beskrivning av evolution och genetik?
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Hanna. Ja. Vi får ju med oss saker genetiskt. Men att det blir lättare att förklara det på det  

här viset då det går att gå in och plocka dän sådant vi inte behöver. När vi inte har några 

negativa energier och trauman kvar består vi enbart av universums kärlek”.

Hon verkar bekväm med att använda ord som genetik men det är som sagt inte 

skolmedicinens genetik hon menar. Snarare så verkar det vara så att hon använder sådana ord 

för att kunna göra en analogi som fler kan förstå. Den primära förklarings vokabulären tycks 

ändå vara mer präglad av en alternativ diskurs än av de dominerande. Hanna och Klas har 

likheter med Hays syn om hur fysiska besvär kan ha sin förklaring i något själsligt eller 

psykologiskt och hur detta kan botas med ett annorlunda tänkande (2004).

”Hanna. Man kan ha fått bort energierna, det emotionella från det men att ett rent fysiskt  

problem ligger kvar. Alla fysiska problem kommer från det emotionella och det psykiska. 

Jag. Kan du ge exempel.

Hanna.  Det kan vara väldigt bildligt. Till exempel om man har ont i nacken så kan man vara 

tjurskallig om något. Något man inte vill se. Knäproblem kan vara att man är oböjlig.

Jag.  Hur behandlar man det? Fysiska saker?

Hanna. Jag jobbar då med de emotionella sakerna och försöker ta reda på vad de är 

tjurskalliga om tex. Och har man haft fysiska skador länge kan jag operera på andliga planet  

i energierna. 

Jag. Men rätar det till den fysiska skadan?

Hanna. Ibland bör man söka till vanliga medicinen men ibland inte. Ofta när de kommer till  

mig så har de sökt skolmedicin redan”.

Hur väljer man?

Känsla och intuition återkommer under intervjuerna i fler lägen. Det kan vara på sin plats att 

skilja på känsla och känsla här och även att försöka reda ut hur förhållandet till intuition är. 

Tidigare skrev jag om känsla i betydelsen emotioner på ett ungefär men nu så går vi in på 

känsla mer i betydelsen ”att gå på känsla” eller användandet av känsla som verktyg. 
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Att gå på känsla och att ha intuition

”Klas. I det kan traditionell medicinen ha en fördel som kan se på symptomen mer 

sytematiskt medan alternativ medicin får gå mer på känsla som kan vara motsägelse fullt  

ibland. Och så tror jag att man kan dela upp det här med känsla. Så att det finns olika 

områden för känsla, en del kan ha en känsla för vissa områden och kunna något om det.  

Sedan så finns det ju känsla där man kan testa saker. Hon (kinesologen) har ju en känsla,  

känslighet för vad som är bra för en. Så hon kan avgöra om något är bra (dåligt) för mig.  

Den känsligheten tror jag att alla människor har. Men det som var en poäng med att gå till en 

kinesolog var att få en verifikation för testar jag själv så vet jag ju vad jag har (besvär tex).  

Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att hitta sin egen förmåga”.

Som jag läser Klas här så skiljer han på känsla det vill säga emotioner och känsla som ligger 

åt intuition till. Det är möjligt att det finns en tredje eller flera typer av känsla men jag vill inte 

övertolka Klas. Men nästa stycke av citat verkar förklara en del.

”Klas. Ja känsla är en, en känsla av en, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva.

Jag. När jag hör ordet känsla från dig kommer jag att tänka på ord som intuition och 

liknande. 

Klas. Det är en del av känslan och den andra är bara den smärtan eller den glädjen jag 

känner. På något sätt har den känslan inget att göra med den andra även om de är liknande 

på något sätt så är de inte samma sak. 

Jag. Aha.

Klas. När man pratar om känsla är det lätt att blanda ihop dem”.

Detta får mig att tro att det åtminstone är två typer av känsla vi har att göra med. Håkan är 

också inne på känsla men på ett för mig väldigt konkret sätt. 

”Jag. Du pratade förut om känsla i samband med hur du väljer. Kan du definiera känsla i det  

här sammanhanget?
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Håkan. Ja, om jag säger vad jag vill äta, om man stannar upp lite och tänker vad vill jag ha.  

Vad är bra för mig? Är den bra för mig den här maten jag håller i? Känns den verkligen bra? 

Eller läser på innehållet så kan jag komma fram till att det inte är så bra och välja något 

annat”.

Håkan använder här som han säger känsla till att guida sig själv i vardagen

Från känsla verkar det nu naturligt att gå över till begreppet intuition. Jag ser en möjlig 

tolkning till att intuition här kan ses som en metanivå av kännande, en slags förmåga utöver 

känslor som till exempel hunger, ilska eller smärta.

”Jag. Ok men för att exemplifiera så skulle kinesologen gå mer på intuition då eller? Och 

smärta som känsla är något mer primitivt?

Klas. Ja den mer primala människan i oss känner smärta osv medan intuitionen ligger någon 

annanstans. Om man ska definiera känsla kanske man får gå till hjärnan eller så”.

Det är ju möjligt att jag ställt lite ledande frågor just här och tolkar för vidlyftigt men om 

intuition är en meta nivå av kännande så kanske vi ser en skymt av de olika plan som tidigare 

nämnts vi i den alternativa diskursen kan existera på. 

Hanna tycks även hon vara inne på intuition även om hon själv inte använder just det ordet. 

”Hanna. Jag blir vägledd genom en behandling även när jag pratar. 

Jag. Vem eller vad är det som vägleder dig?

Hanna. Andligheten, hela universum”.

Reflexivitet som Giddens nämner kan läsas in på ett globalt plan där den får oss att välja och 

se olika synsätt i världen (2005). Men jag tror att reflexivitet kan användas på ett personligt 

plan och koppla det till Goffmans aktör (2004). I den här kontexten rör sig informanterna och 

en rad praktiker används, allt från kinesologi till andlig vägledning.
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Att leva flera diskurser

Som tidigare skrivits i teoridelen så kan Goffman här ge en bild av hur jag tänker mig att vi 

agerar i samhället som medvetna aktörer (2004). Giddens, (2005) Lindqvist och Höjdestrand 

(2003) kan få aktören att se lite viljelös och följsam ut. Men det kan vara ett misstag anser jag. 

Tar vi en alternativ diskurs på allvar som Hanegraaff föreslår så tänker jag att aktör inom den 

måste förhålla sig ganska medvetet gentemot andra diskurser. Sedan kan väl graden av 

självanalys variera från person till person. Vad jag överlag ser är en slags tendens att man 

lever sina diskurser, med risk att diskurs blir det samma som livsstil funderar jag om 

informanterna inte lever sina diskurser och agerar ut dem. På sätt och vis är livsstil ett ytligare 

begrepp när man använder det allmänt. Men för mig har det tack vare Giddens en 

beröringspunkt med diskursbegreppet som kan ses som att det levs ut som livsstil. Kanske 

diskurs är något man lättare kan lyfta till en metanivå då den genomsyrar allt, även livsstil. 

När jag tar upp om Hanna sökte vård för sin kvicksilverförgiftning i skolmedicinen som 

nämndes i presentationen av henne svarar hon.

”Hanna. Ja många gånger, men det enda man fick höra var att man var psykologisk”.

Bortsett från att hon hade svårigheter att bli tagen på allvar i skolmedicinen så ser vi här en 

svårighet att finnas i två diskurser på en gång. Sjukvården hade gett sin förklaring men Hanna 

var inte nöjd. Som jag ser det har skolmedicinen och de etablerade diskurserna en auktoritär 

ställning. Det vill säga de definierar agendan och vad vi talar om. När individer som Hanna 

inte passar in i diskursen blir det en krock. Lösningen för Hanna blev då att hitta en alternativ 

diskurs som var mer behandlingsvillig. Intressant tycker jag i alla fall är den förskjutning av 

makt och tolkningsföreträda som då även sker. Goffmans (2004) medvetna aktör går via 

Foucaults (1980) diskurser och blir den som formulerar vad vi pratar om, vad är intressant och 

vad är sanning i vår kontext.

Håkan i sin tur skiljer diskurserna åt och vet dessutom vilken medicin eller hjälp han vill ha 

till vilket problem. 
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”Jag. Du verkar skilja på psykisk sjukdom och sådant som benbrott.

Håkan. Ja. Man kan ju inte laga ett benbrott med psykologi kan man ju inte. Det behöver man 

ju en ortoped till som lägger benen bra och sådär. 

Jag. Ja just det.

Jag. Hur fungerar det att vända sig till båda?

Håkan. Det går bra, vad jag uppfattar så är det ingen som tycker att den andra ska lägga av.  

Eller att jag inte skulle gå hos någon av dem. Jag har talt om att jag går hos båda för dem.

Jag. Så du ser ingen motsättning mellan alternativmedicin och skolmedicin?

Håkan. Nej inte vad jag uppfattat, för annars så brukar det ju kunna vara så. Ohh, man 

behandlar ju lite olika, men man kan ju ta den bit som är bäst från båda”.

Här kan man ju få intrycket att Hanna lämnat den skolmedicinska diskursen bakom sig helt. 

Men även hon förhåller sig till båda på ett öppet sätt. 

”Hanna. Ja värktabletter har jag tagit. Och plockat dän något födelsemärke har jag också 

gjort. Det är ju vissa saker som behöver göras så. Man kan ha fått bort energierna, det  

emotionella från det men att ett rent fysiskt problem ligger kvar”.

Hon har dock andra förklaringar till exempel ett ont knä än skolmedicinen. Här ser jag tydligt 

hur Evans- Pritchard kommer till hjälp och andra än den dominerade kausaliteten får ett 

utrymme att förklara orsak och verkan (1990). Även Giddens kan kasta lite ljus på frågan med 

begreppet Livsstil som enligt Giddens är en slags rutiniserade praktiker (2005) och kan här 

ses i kontrast med vilken hjälp man söker för vad. Håkan delar upp brutna ben till skolmedicin 

och mer psykiska åkommor kan behandlas av både skolmedicin och alternativen. Hanna i sin 

tur kan som jag tolkat hennes använda skolmedicin men tycks föredra alternativen. Båda har 

på sätt och vis sin livsstil och sina rutiniserade praktiker.

”Jag. Kan du ge exempel. 

Hanna. Det kan vara väldigt bildligt. Till exempel om man har ont i nacken så kan man vara 

tjurskallig om något. Något man inte vill se. Knä problem kan vara att man är oböjlig.

Jag. Jag. Hur behandlar man det? Fysiska saker?
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Hanna. Jag jobbar då med de emotionella sakerna och försöker ta reda på vad de är 

tjurskalliga om tex. Och har man haft fysiska skador länge kan jag operera på andliga planet  

i energierna. 

Jag. Men rätar det till den fysiska skadan?

Hanna. Ibland bör man söka till vanliga medicinen men ibland inte. Ofta när de kommer till  

mig så har de sökt skolmedicin redan”.

Holism eller helhetssyn som tas upp av Hanegraaff (URL:1) kan ses som tidigare skrivits som 

en värdemarkör, det vill säga holism är något bra, eftersträvansvärt och en vilja att se helheter 

och motsatsen är då dåligt och kanske lite inskränkt med en ovilja att se till andra tankesätt. 

Den här betydelsen av holism kan anas hos både Klas och Hanna även om Hanna inte 

använder begreppet. Håkan däremot tycks inte ha samma värdeladdning i ordet. Det är inte så 

att jag vill dra för långtgående slutsatser men jag ser det som att Klas och Hanna är mer inne i 

de alternativa diskurserna och då mer positiva till dem. Håkan i sin tur verkar för mig stå mitt 

emellan lite i sin egen individuella diskurs. 

Meningen med sjukdom

”Jag. Då skulle man kunna säga att sjukdomar är något positivt? I skolmedicin eller  

biomedicinen anses väl ändå sjukdomar som något negativt ofta?

Klas. Ja. Men egentligen så är nog sjukdomar vare sig positiva eller negativa. Man kan ju må 

dåligt men egentligen är det ju värdeneutralt. En sjukdom leder till en erfarenhet lika väl som 

ett jobb kan leda till det. Jag kan tycka att det är förunderligt att det finns riktigt sjuka 

människor som mår fantastiskt bra. Eeeh, till exempel sådan som fötts med neurosedyn 

skador, sitter i rullstol, men som mår fantastisk bra. Med våra mått mätt har de kanske inte  

fantastiska liv men då är frågan vad är ett bra liv? De kan ju till exempel vara att man har  

allt man behöver och då kan man ju ha känslan av ett fullvärdigt liv”.

Här skymtar en förklaring till sjukdom fram hos Klas. Det vill säga att det är en värdeneutral 

erfarenhet som den som är sjuk får.  

”Klas. När vi föds så, vissa saker kommer ju medfött och vissa saker drabbas vi av senare 

som orsakas av miljön (min tolkning omgivningen i stort). Så vissa kan påverkas från början 
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och vissa senare. Stress till exempel kommer när man blir äldre men kan också påverka till  

exempel ett foster. Så jag kan inte säga att det finns någon startpunkt. 

Klas. Jag har en syn där allt det vi drabbas av är en del av en erfarenhet vi söker men det  

förutsätter att vi har en existens redan innan det här livet.

Jag. Då antar jag att det finns en existens efter också?

Klas. Ja”.

Hanegraaff beskriver som nämnts innan (URL:1) en nästan existentialistisk syn där 

människan är skaparen av det universum hon lever i, det vill säga att individen själv är 

grunden till hur världen ser ut. Det ger för mig en stark individcentrering och ser vi till förut 

nämnda koppling till Hay och synen där man kan tänka annorlunda och bli frisk så tror jag att 

många kan bli rätt provocerade (2004). Att det finns en fundamental skillnad på de etablerade 

diskurserna och grundtankarna där i och de alternativa diskursernas grund idéer är nog en 

möjlig tolkning anser jag. Om vi går lite längs in i analysen och återigen ser till holismtanken 

så blir det svårt att skilja ur vad är religion eller vad är medicin i de alternativ diskurserna. Där 

ligger kanske kärnan och den huvudsakliga skillnaden just nu tror jag. De eller den 

dominerande diskursen fragmenterar gärna områden, dualiserar och delar upp. De alternativa 

blandar friskt och ser inte gränserna på samma sätt, om de ens ser gränser mellan religion och 

vetenskap. För mig är det nog själva kärnan i skillnaden på alternativen och de dominerande 

diskurserna, att grundsynen är fundamentalt olika. 

 Klas får avsluta med sin syn på hur han ser dagens människa i förändring.

”Klas. För att kunna vara ”fysisk” har vi fått släppa den metafysiska sidan. Man ser inte  

hela verkligheten men att vissa nu lär sig att se igen”.

Sammanfattning och diskussion
Sammanfattningsvis så har det i avhandlingen framkommit att det kan ses som om 

informanterna lever ut sina diskurser på ett väldigt individuellt sätt. De bygger upp egna 

världar med synsätt som ibland går radikalt på tvären med etablerade diskurser. Dessa anser 
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jag att man ska eller bör ta på allvar då de precis som samhället i övrigt är fulla av 

inkonsekvenser men ändå är viktiga för dem som tror och lever i dem. Man hämtar intryck 

från det globala och det lokala och verkar inte bekymra sig nämnvärt om var intrycken 

kommer ifrån. Under intervjuerna kom det även fram hur begrepp lånas och ibland tillsynes 

används på nya sätt från de etablerade och dominerande diskurserna. Som exempel kan vi se 

hur informanterna talar om gener och DNA men lägger in sina egna betydelser i och runt 

begreppen. Viktiga teman är tidigare liv och hur de kan påverka våra liv idag. Men även andra 

sätt att tolka varför något sker syns. Orsaken till en sjukdom behöver inte vara hämtat från 

skolmedicinen utan sjukdom kan förklaras med att man behöver till exempel en erfarenhet. 

Dessa kan sedan behandlas med sådant som healing. I grunden för alla tre informanter tycks 

energi finnas, det är ett slags grundelement i den här kosmologin som jag tolkar det. Vilka 

behandlingar och praktiker man väljer är individuellt och medvetna aktörer, som 

informanterna tycks vara, blandar friskt mellan olika diskurser, både alternativa och 

etablerade. Valen görs i mångt och mycket på grund av eller med hjälp av känsla och 

intuition. Informanterna inte bara tillhör en annan diskurs utan de lever och agerar ut dem som 

jag ser det. 

Om jag själv ska tycka till så är en hel del som kommit fram i intervjuerna intressant. Jag kan 

inte riktigt säga att jag är en helhjärtad del av alternativa diskurser men jag fascineras av dem 

och är väldigt nyfiken på andra sätt att beskriva verkligheten. Informanternas för mig nästan 

existentialistiska syn på livet är uppfriskande ifrågasättande i sin holism. Jag undrar lite vad 

som händer om de alternativa diskurserna går över och blir etablerade? Kommer de att likna 

vetenskap och skolmedicin mer då kanske? Vad skulle en motreaktion på detta kunna bli? Får 

vi subkulturer och alternativa diskurser med superstrukturalister? Eller blir det kanske inte fler 

stora dominerande diskurser? Får vi i postmodernismen bara en massa individuella diskurser 

som levs ut var för sig? Svar på dessa funderingar har jag givetvis inte men det ska bli 

spännande att se utvecklingen.
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