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Abstrakt 

Den här uppsatsen kommer att diskutera en helhetssyn som delas av mina informanter vilka 

arbetar som komplementärmedicinska terapeuter. Dessa terapeuter ser på kroppen ur tre olika 

vinklar. De upplever att människan har en fysisk, en emotionell och en själslig del som 

behöver ses över under en behandling och jag finner att denna syn på människan delar de med 

exempelvis shamaner. Jag kommer att jämföra denna typ av helhetssyn med den 

västerländska medicinens helhetssyn för att se vad eller om det finns någon skillnad.  

Nyckelord: Komplementärmedicin, helhet, själ, healing, akupunktur, shamans  

 

 

Abstract 

This paper will be discussing a holistic approach used by my informants who works as 

complementary medical therapists. These therapists look at the body in three different angels. 

They tell me that the body has a physical, an emotional and a soul level that needs to be 

looked at during a treatment and I find that this approach is shared with for example shamans. 

I will be comparing this holistic approach with how the western medicine talks about a 

holistic approach to see what or if there is a difference.  

Keywords: Complementary medicine, holism, soul, healing, acupuncture, shamans  
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Inledning 
                        

1946 fastställde WHO definitionen av hälsa som »ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande, och ej blott frånvaron av sjukdom och välbefinnande « 

(URL 1) .  

 

Jag har så länge jag kommer ihåg varit nyfiken på alternativmedicinska behandlingar och 

upplevde att de har en mysticisms inom sig. När jag läste om olika typer av behandlingar 

upplevde jag att det talades om ett annorlunda sätt att se på människan i jämförelsen till vår 

sjukvård. Vad är det som händer och hur fungerar det? Detta har lett till att jag ägnar mig åt 

meditation och går kurser i healing vilket har bidragit till en avdramatisering av min upplevda 

mysticism kring dessa behandlingar men nyfikenheten kvarstår. Jag upplever att healing 

fungerar som så att jag som healer skickar en energi som har läkande och balanserande 

funktioner till den som tar emot den. Min funktion som healer är att vara liksom en 

glödlampa, en förmedlare av energi och är länken mellan energin och mottagaren. Ytterligare 

en anledning till att jag har varit nyfiken på den alternativa medicinens olika världar är att jag 

är nyfiken på människan. Det jag har lärt mig under mina olika kurser är att det finns en tanke 

om att människan består av mer än en fysisk kropp. Inom den fysiska kroppen talas det om att 

människan även har en emotionell och själslig del som kan påverka den fysiska kroppen och 

vise versa. Alla dessa delar är menade att existera i samma kropp till livets slut och med 

denna syn på människan kan det uppstå konflikter mellan dessa delar. Med denna tanke om 

människans olika delar, en del talar om dem som kroppar, anser många alternativa och 

komplementärmedicinska terapeuter att de har förmågan att se till alla dessa olika 

delar/kroppar och hjälpa personer som kommer till dem att skapa en balans inom sig för att 

bibehålla och uppnå en god hälsa. 

På grund av min nyfikenhet har jag valt att prata med komplementärmedicinska terapeuter 

och undersöka vad de menar med att se till de olika delarna av människan och vad det kan 

innebära. Allteftersom jag har lyssnat på mina informanter började jag fundera på om det 

skulle kunna vara så att vår sjukvård och dessa komplementärmedicinska terapeuter har en 

liknande tanke om människan men det som skiljer den åt kan vara språket. Min tankar och 

funderingar utvecklades till en fundering om det skulle kunna vara så att den största 

skillnaden endast kanske är begreppen som används inom de olika medicinska sfärerna. Jag 
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har valt att titta närmare på terapeuter som arbetar inom det som hamnar under begreppen 

alternativ och komplementär medicin och hur de upplever sig själva som terapeuter. Med 

komplementär medicin syftar jag på exempelvis akupunktur, akupressur, healing, massage 

och så vidare.  

Under intervjuerna med dem som kom att bli informanterna i denna studie tyckte jag mig 

skönja ett gemensamt språk som pratar om hur man behandlar olika delar av människan på 

olika plan i syfte att uppnå balans mellan och inom dessa. Av denna anledning kommer jag 

försöka undersöka vad de egentligen berättar för mig och om detta är något unikt för just 

denna medicinska värld.  

Vad dessa terapeuter berättar för mig är att de tittar på, förutom den fysiska kroppen hos sin 

klient, hur relationer med nära och kära ser ut. De berättar för mig att de tittar på vad klienten 

berättar och hur den upplever sitt känsloliv. Hur trivs klienten på sitt arbete? Vart och hur 

sitter klienten i sitt arbete? Sover han/hon bra på nätterna? Alla dessa faktorer menar dessa 

terapeuter sätter sina spår någonstans i klienten som varelse. Sedan följer uppgiften att hitta 

en lösning som de gemensamt arbetar fram. Tillvägagångssättet kan skilja sig mellan de olika 

behandlingsmetoderna men målet är detsamma, skapa en balans mellan de olika skikten de 

anser människan bestå av.  

 

Metod 

 

För att genomföra denna forskning har jag intervjuat fem kvinnor vilka arbetar heltid eller 

deltid inom det som faller under begreppet komplementär medicin. Två av dessa informanter 

valdes av bekvämlighet då jag redan känner dem och visste att de är utbildade inom denna 

genre av behandlingsmetoder. De övriga tre valdes relativt slumpmässigt när jag googlade på 

internet efter alternativmedicinska terapeuter eller komplementärmedicinska terapeuter. Ordet 

slumpmässigt använder jag i brist av bättre ord, valet av dessa informanter begränsades då jag 

sökte efter terapeuter inom ett snävt geografiskt område dessutom gjorde jag ett aktivt val när 

jag kontaktade de som kom att bli informanterna i denna studie. Utöver detta blev jag så pass 

positivt överraskad att de jag kontaktade ville delta i denna studie att jag inte ägnade mig åt 

att gallra mellan potentiella informanter utan jag tog tacksamt mot de terapeuter som ville 
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vara en del detta arbete. Dessa intervjuer har ägt rum på den plats där dessa terapeuter ger sina 

behandlingar vilket varit hemma hos dem eller i den hyrda lokalen där informanterna bedriver 

sin verksamhet. Intervjuerna har skett under inspelning, med tillåtelse från informanten, för 

att få ett flöde under samtalet och slippa avbrott. Jag kom till med ett litet antal förberedda 

frågor som kunde ge mina informanter utrymme att tala fritt.  Dessa intervjuer varade mellan 

45 – 90 minuter vilka senare transkriberades.  

Jag tror att jag aldrig varit negativ till alternativa eller komplementärmedicinska behandlingar. 

Däremot har jag alltid ifrågasatt och varit frågvis kring om, hur och varför dessa påstås vara 

effektiva. Det jag inte har gjort förrän nu är att ifrågasätta de begrepp som förekommer i 

denna värld av medicin. För mig har denna medicinska sfär inte varit främmande. Jag har låtit 

mig bli behandlad av komplementärmedicinska terapeuter men då har jag inte sökt upp denna 

för att bli fri från besvär där jag tror att vår sjukvård har en enkel lösning att erbjuda, 

exempelvis vid en besvärande förkylning, i stället har jag gått till vårdcentralen och fått 

behandling genom vår sjukvård. Många i min krets har gått till en massör och låtit sig bli 

masserad och detta kan jag tänka mig inte är så märkligt för många. Dock skulle eventuellt 

uppsökandet av denna typ av behandling i syfte att bli läkt upplevas vara kontroversiellt för 

många.  

Flera av mina informanter talar om vår sjukvård som den traditionella eller den västerländska 

medicinen. Så av dessa anledningar kommer begreppet traditionell medicin syfta på den 

sjukvård vi har i Sverige som ofta kallas för den västerländska medicinen och det vill mena 

exempelvis vårdcentral och sjukhus.  

På grund av att den komplementärmedicinska världen och dess språk inte är något främmande 

för mig bidrog det till svårigheter till att angripa detta arbete med ofärgade ögon och distans. 

Detta har tvingat mig att ta ett eller flera steg bakåt och verkligen titta på orden och låta dem 

vridas och vändas på. Så av denna anledning har jag för avsikt att analysera de mest 

förekommande begrepp under intervjuerna med mina informanter för att undersöka vad dessa 

innebär.  

 

Avgränsningar och frågeställning  
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Denna forskning grundar sig på vad mina fem informanter har sagt under våra intervjuer. 

Under tiden jag sökte efter möjliga informanter insåg jag att majoriteten av alternativa 

terapeuter är kvinnor. På grund av detta slutade det med att samtliga av mina informanter blev 

just kvinnor. Att det enbart blev kvinnor som ingår i denna studie är inte något jag kommer att 

diskutera under denna uppsats men jag ser ett potentiellt ämne just för detta. Genusfrågor 

finner jag intressanta men på grund av uppsatsens riktning finner jag ingen plats för detta i 

uppsatsen.  Jag har valt att avgränsa mig till ämnen som jag fann intressanta under 

intervjuerna och vad majoriteten av mina informanter pratade om under intervjuerna. Jag har 

inte valt att diskutera trovärdigheten av den komplementära medicinen under en enskild zon i 

uppsatsen, detta anser inte jag passar med de ämnen jag har valt att diskutera dessutom har jag 

inte för avsikt att bevisa eller avfärda den komplementära medicinens äkthet. Som jag nämnde 

tidigare grundar sig denna forskning på fem informanters berättelser och givetvis kan detta 

arbete med andra ord inte tala för alla komplementära medicinska terapeuter.  

Inledningsvis hade jag för avsikt att forska kring informanternas kundkrets och om det fanns 

ett tydligt mönster vilka dessa kunde vara men insåg ganska snart att då sökte jag mig till fel 

källa och dessutom blev jag alltmer nyfiken på hur de upplever vad hälsa är när de pratar om 

sig genre av medicin. När jag tittar på dessa olika typer av terapeuter och medicinsk genre, 

börjar jag se likt ett gemensamt bemötande och syn på människan som helhet. Så av denna 

anledning kommer jag lägga min fokus i denna uppsats på mina informanters sätt att tala om 

helhet och hur de ser på den mänskliga kroppen. Detta gör att jag börjar fråga mig och det är 

ett hälsoperspektiv utifrån synen på den mäskliga kroppen det talas om. Vad innebär helhet 

för mina informanter och är detta en uppfattning om deras syn på hälsa?  

 

Disposition 

Inledningsvis under rubriken Tidigare forskning har jag valt att titta på andra antropologers 

tidigare forskningar kring alternativa terapeuter vilka i denna uppsats kom att bli en curandera 

från Mexico och en shaman från Guatemala. Här har jag valt att titta på hur antropologen 

återberättar sättet som dessa behandlingsmetoder ser till människan vilket mynnar ut i dennes 

helhetsperspektiv vilket visade sig beröra mer än människans fysiska kropp. Jag har sedan 

förflyttat min fokus till den sjukvård som bedrivs i Sverige under rubriken helhet i sjukvård 

och omsorg för att undersöka sjukvårdens syn på helhet. Därefter introducerar jag mina fem 



5 
  

informanter Karin, Lena, Gunilla, Malin och Stina för att sedan låta dem berätta hur de talar 

om helhet. För att jag skulle kunna bena upp hur mina informanter talar om helhet kroppen 

kom denna diskussion att bli uppdelad i mindre delar, det vill säga människan har flera 

kroppar, den fysiska den emotionella och den själsliga kroppen då detta var en stor del av 

våra intervjuer. Det ger, enligt mig, en större förståelse för vad denna helhet innebär för mina 

informanter och en större förståelse till deras sätt att se förklara vad hälsa är. Dessutom talade 

mina informanter om sina klienter där bland annat mina informanter berättade att det ligger i 

klientens intresse att skapa sig en balanserad hälsa. Under diskussionerna kring deras klienter 

kom att se och bli sedd bli ett viktigt ämne och där av en egen rubrik. Här pratade mina 

informanter om vikten av att se sina klienter och vad detta innebär. Slutligen rundar jag av 

denna uppsats med en slutdiskussion o analys och en diskussion kring vidare forskning. 

 

 

Tidigare forskning  

 

Antropologer har länge forskat kring läkemän, medicinmän, kärt barn har många namn, och 

har många gånger beskrivit det som något mystiskt och nästintill magiskt vilket ger denna 

medicinska genre en sådan stämpel. Man har tittat på den alternativa medicinen och dess 

funktion såväl som tillvägagångssätt och ovanpå detta applicerats som en kulturell betingelse 

men har inte lika många gånger tittat på vad som egentligen sker och syftet med 

behandlingarna. I de flesta fall beskrivs behovet av denna typ av behandlingar bero på 

existentiella kriser eller frågor hos klienten vilka den som utför behandlingen söker ge svar 

på. Känslan av att de personer vilka utför behandlingen ses som en gamla klok gumma eller 

farbror som delar med sig av sina råd och förklaringar till klientens tillstånd infinner sig när 

jag läser antropologernas artiklar. Man har exempelvis följt en mexikansk curandera vid 

namnet Eva (Mulcahy 2010)som med hjälp av bland annat ord och besvärjelser säger sig 

frigöra klienten från såväl spirituella som fysiska besvär, vilket enligt Eva oftast grundar sig i 

existentiella besvär. När man följde en katolsk nunna som växt upp med sin navaho indianska 

familj får man möta en läkeman från tillhörande tradition då hon anser att endast dennes 

behandlingsmetod kunde hjälpa henne i vad som visar sig vara existentiella dilemman (Begay 

och Maryboy, 2000) . När nunnan söker upp denna läkeman har hon haft en längre tids 
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sjukdom men inte lyckats bli frisk. Enligt läkemannen, genom sin förmåga att kommunicera 

med avlidna släktingar, beror sjukdomen på att kvinnan har negligerat sina navahoiska rötter. 

Antropologen Harvey studerade maya healing (2006) då han fick möjligheten att närvara vid 

en behandling utförd av en shaman som delar tro med mayakulturen. Där finns en tro på att 

människan är sammankopplad genom blodsband med sin familj och på grund av detta kan en 

sjukdom, fysisk eller ej, påverka hela familjen.  

Jag har även valt att titta på antropologen Sachs studier i den västerländska medicinen (1996) 

. Hon behandlar bland annat vikten av bemötandet av patienter inom vår västerländska 

sjukvård. Hon påstår att det sker, förutom den kommunikation då läkaren söker ställa en 

diagnos, kommunikation i form av läkarens bemötande. Dennes inflytande är så pass stor, 

enligt Sachs, att det kan påverka patientens tillfrisknande. Detta är likt ett samarbete men som 

kan generera olika effekter då någon ger och något tar emot. När en man som arbetar själv på 

en gård tillfrisknar efter att anställt en man så han får sovmorgon några dagar i veckan och 

mindre stress börjar Sachs även ifrågasätta om det räcker med att titta enbart på människans 

fysiska kropp. 

Begay och Maryboy, Evans och Harvey är några av dessa antropologer som väljer att titta på 

dessa, enligt texterna, kulturellt tillhörande medicinska synsätt och förhållningssätt till 

människans existens. Jag finner, när jag tittar närmre deras studier, oavsett behandlingsmetod 

likheter mellan dessa i hur man ser och bemöter människan. I dessa behandlingsmetoder ser 

man på människan som en varelse bestående av flera skikt. Dessa skikt är fysiskt, emotionellt 

och själsligt. I dessa studier visar antropologerna att det sker ett samarbete mellan den som 

ger och den som tar emot behandlingen, tillsammans letar de reda på vart obalansen befinner 

sig hos klienten. Utöver detta finner jag att dessa medicinmän och kvinnor fokuserar på att 

behandla existentiella frågor hos sin klient. Klienter som uppsöker dessa olika 

behandlingsmetoder upplever sig ha kärleksproblem, problem på jobbet och så vidare men 

problemen sträcker sig även utanför den fysiska kroppen. Det finns en idé hos dessa 

behandlingsmetoder att människan kan inkarnera sig såväl som att bibehålla en kontakt med 

sina kvarlevanden på jorden efter döden. Flera av de helare eller medicinmän anser sig ha 

förmågan att kommunicera med de bortgångna förfäderna i syfta att skapa en balans hos den 

som söker hjälp hos denne.  
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Helhet i sjukvård och omsorg 

 

När jag vänder blicken mot den traditionella vården upptäcker jag att förklaringen till helhet 

ser annorlunda ut i jämförelse med hur mina informanter definierar detta begrepp . Enligt 

Sachs betyder det, inom den traditionella vården, förutom att behandla den fysiska kroppen 

ingår även bemötandet från en läkare under begreppet helhet. Anledningen till detta finner 

Sachs vara att patienten är påverkningsbar under ett läkarbesök. Detta beror på att 

interaktionen mellan patienten och läkaren kan påverka patientens läkeprocess. Helheten mina 

informanter, i mina ögon, verkar tala om är en förmåga att upprätthålla en balans inom 

individen och inte utanför denna. De berättar om bemötandets betydelse under en behandling 

och anser att bemötandet är av stor vikt men för dem inkluderas inte detta i definitionen av 

helhet tillskillnad från den traditionella vården.  

Vår sjukvård bli förhållandevis hårt kritiserad av mina informanter. De upplever att 

sjukvården inte ser till hela människan och det gör att, enligt mina informanter, den 

traditionella vården missar delar av behandlingen av människan. Men stämmer det? Ser inte 

den traditionella vården på människan ur ett helhetsperspektiv? Antropologen Sachs tar upp 

hur en interaktion mellan vårdgivare, i detta fall en läkare, och patient kan påverka patientens 

välmående i exempelvis studie där 100 personer har halsfluss. Denna grupp med människor 

delas upp i två grupper varav den ena gruppen bemöts av en otrevlig läkare som inte ger dem 

lång tid under undersökningen som berättar för dem att det kommer ta ganska lång tid innan 

de blir friska. Den andra gruppen behandlas av en trevlig läkare som tar sig längre tid med 

dem och ger dem beskedet att de kommer bli av med besvären relativt snabbt (2004: 47-48) . 

När man senare pratar med patienterna upplever den grupp som blivit bemött på ett positivt 

sätt mindre obehag i halsen snabbare än den grupp som blivit bemött på ett sätt som 

upplevdes som ett negativt tillvägagångssätt. Sachs anledning till presentationen av detta fall 

syftade till vilka förväntningar en patient har på ett läkarbesök och detta kan enligt henne 

påverka hur lång tid tillfrisknandet tar. Med detta tänker jag att det finns en tanke om helhet i 

den traditionella vården om än i andra former i jämförelse med mina informanters sätt att 

definiera helhet, där helhet verkar syfta till klienten som varelse och inte till interaktionen 

mellan dem och sina klienter.  



8 
  

Vi får med antropologen Evans och patienter som lider av HIV och AIDS. Evans undersöker 

hur helhet i den traditionella vården uppfattas i syftet att behandla och bemöta dessa 

människors sjukdom. Enligt antropologen är helhet i detta sammanhang att se till ”the 

physical, psychosocial, and spiritual aspects of disease, recovery, and wellness” (Evans, 

1999). Dessa patienter väljer att söka upp olika alternativa behandlingsmetoder för att själva 

se till sin helhet. Patienter upplever sig införskaffa en mer balanserad helhet genom 

exempelvis meditation, massage, akupunktur och akupressur
1
 och så vidare i syfte att skapa 

lindring både i den fysiska kroppen men även ett känslomässigt lugn. Anledningen till att 

dessa personer väljer att ta kontakt med den alternativa medicinen är bland annat att de vill få 

hjälp med att få sova några timmar under natten eller få uppleva en stund utan smärta.  

Efter mina tio år som undersköterska på ett demensboende där personer med diagnostiserad 

demens bor anser jag inneha en god idé vad helhetssyn inom detta yrke innebär. Min 

upplevelse av detta yrke är att varje dag inte ser ut som den andra på grund av vårdtagarna 

och hur deras dagsform ser ut från dag till dag och många gånger från timma till timma. Det 

vi som undersköterskor bedömer dagsformen på hos vårdtagarna är hur de mår fysiskt och 

emotionellt. Hur har den sovit under natten, vilket humör är den på idag och hur mår deras 

kroppar. Detta sätt att läsa av en vårdtagare och vad jag som undersköterska kommer fram till 

utgör grunden för hur jag bör bemöta denna för varje specifikt tillfälle, oftast förändras något 

under dagen hos vårdtagarna vilket påverkar mitt sätt att bemöta vårdtagaren. Att se till denna 

helhet betyder i detta sammanhang förutom hur vårdtagaren mår för dagen men även hur vårt 

samarbete kommer att se ut vid varje tillfälle en interaktion äger rum. 

För mig är bemötandet av patienter och vårdtagare en stor del av en helhetssyn. Helhet 

handlar för mig inte bara om att se den som är i behov av vård men även hur vårdgivarens 

bemötande reflekteras av vårdtagaren. En vårdgivares bemötande påverkar vårdtagarens 

hälsotillstånd, oavsett vårdgivare, enligt mig. Mina informanter berättar att de ser till hela 

människan som en varelse bestående av flera skikt, detta talar även curaderan om. Min syn på 

helhet när jag befinner mig i yrkesrollen som undersköterska handlar inte bara om hur jag ser 

på vårdtagaren men även hur jag visar detta genom mitt bemötande. Mina informanter 

berättar att det sker en interaktion mellan dem och deras klienter och genom mina erfarenheter 

anser jag att detta samarbete berör även bemötandet. Kommunikationen och interaktionen 

består inte bara i hur de ska gå tillväga för att uppnå en balanserad hälsa hos klienten men 

                                                           
1
 Akupressur är att trycka på akupunkturpunkter i syfte att påverka kroppens energiflöde. 
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även hur behandlarens helhetssyn till klienten speglar sig och hur den tas emot av klienten. 

Tillvägagångssättet som jag som undersköterska bemöter mina vårdtagare påverkar deras 

dagshälsa på de olika plan som mina informanter talar om, det vill säga det emotionella, 

själsliga och det fysiska planet. Idén om en helhetssyn anser jag kan vara ganska bräcklig 

beroende på den som utför behandlingen. De som erbjuder behandlingsmetoder verkar 

uppleva en näst intill individuell sanning av vad som definieras som helhet. Efter att ha tittat 

på de olika tillvägagångssätten finner jag att helhet mer handlar om definitionen av detta 

begrepp. Det existerar både i den traditionella vården och i den komplementärmedicinska 

sfären men begreppet definieras olika.  Förutom mina informanters gemensamma 

människosyn finner jag att en curadera och till och med sjukvården ser till en helhet, vilket de 

flesta av mina informanter upplevde att den saknade. Samtliga medicinska genres har tillsynes 

en idé om en helhetssyn och vad detta innebär. 

 

 

Informanter 

 

Den här studien baseras på fem informanters berättelse om deras yrke som 

komplementärmedicinska eller alternativmedicinska terapeuter om man så vill. 

Behandlingsmetoder som taktil massage, healing och akupunktur med mera har för mig 

hamnat under begreppet alternativ medicin när jag har läst om dessa behandlingar. Desto mer 

litteratur sök jag har gjort under arbetet med denna uppsats har även, om inte oftare, begreppet 

komplementär medicin visat sig. Innan jag börjar med analysen av deras berättelser kommer 

jag presentera dessa för läsaren för att ta med sig under resten av detta arbete. Jag har valt att 

låta dessa terapeuter vara anonyma i denna studie och kommer därför inte nämna dessa vid 

deras riktiga namn. Tre av de fem informanterna ägnar sig åt de komplementärmedicinska 

behandlingarna vid sidan av ett ordinarie yrke, två av informanterna har dessa 

behandlingsmetoder som ett heltidsjobb. Fyra av informanterna använder sig av mer än en 

behandlingsform. Jag kom i kontakt med Lena, Gunilla och Stina via internet under mitt 

sökande efter potentiella informanter till denna studie. Karin och Malin känner jag sedan 

tidigare.  
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Mina intervjuer med informanterna äger rum i deras lokal där de ger sina klienter behandling. 

Vid närmare eftertanke upptäcker jag att finns flera attiraljer i inredningen hos majoriteten av 

mina informanter. Samtliga platser är inredda med rogivande färger med hjälp av plädar och 

filtar väggbonader med mera. Jag ser att det finns CD-skivor med omslagsbilder som ger 

associationer till avslappnings- och meditations musik. De berättar för mig hur en behandling 

går till och de flesta tänder lite ljus och sätter på någon av dessa skivor jag ser i lokalen. Vi 

sätter oss ner och börjar intervjun nästan med en gång detta sker över en kopp te eller kaffe 

med något tilltugg. Tiden går fort när jag intervjuar mina informanter och snart har det gått 1 

½ timma och med en skön känsla i kroppen lämnar jag min informant och på vägen ut tänker 

jag vad är det hon har sagt egentligen? Vidare kan jag undra hur denna känsla kan ha påverkat 

slutsatsen i denna uppsats. Har jag lyckats vara objektiv till vad mina informanter oavsett hur 

trevligt vi har haft under intervjun? Detta är något jag inte kan svara på men med 

förhoppningar till att jag inte har låtit mig bli färgad av de trevliga stunder jag har haft under 

insamlandet av det empiriska materialet låter jag mig fortsätta min analys av detta material.  

 

 

Karin 

 

Karin började fatta intresse för den alternativa medicinen under tiden hon gick i en 

meditations cirkel. Ledaren för denna cirkel ägnar sig även åt att utbildningar i healing där 

Karin har deltagit. Karins behandlingsformer är taktil massage
2
 och healing

3
 och detta gör hon 

på sin fritid när hon inte är på sitt vardagliga yrke. Karin hyr en lokal där hon bedriver sin 

verksamhet som massör, healer och ledare i meditationscirklar och har varit aktiv i de senaste 

fem till sex åren. När jag frågade Karin hur det kom sig att hon valde att utbilda sig till 

healingterapeut svarade hon så här:  

… för det första så är det ingenting som jag själv kom på tanken utan det är nånting som 

har vuxit fram under tiden när jag har hållit på med meditation och när jag har hållit på 

med det andliga arbetet. Ehm, jag tror ju som sagt va att alla har gåvan men så har man 

den olika mycket utvecklad...  

                                                           
2
 Taktil massage sker genom mjuka, långsamma och strykande rörelser tillskillnad från traditionell massage där 

terapeuten använder sig av knådande rörelser.  
3
 Karin verkar som en kanal för en helande energi under tiden en healing behandling pågår(intervju). 
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Karin upplever att personer bokar en healingbehandling hos henne för:  

… Oftast så är det ju så att man har nånting, nåt problem av något slag. Och det vara både 

fysisk åkomma men också själsligt, att man, man står kanske inför nåt val… 

 

Lena 

 

Lena berättar att hon blev sjuk på grund av olika faktorer vilket ledde till en längre tids 

sjukskrivning. Detta blev så småningom hennes väg in i den komplementärmedicinska 

världen då hon själv sökte upp terapeuter inom denna sfär av behandlingsmetoder. När hon 

började uppleva friskhetssymtom påbörjade Lena sin väg till helhetsterapeut
4
. Detta ledde till 

att Lena idag driver ett företag och arbetar som helhetsterapeut på heltid vilket innebär att 

Lena erbjuder olika typer av behandlingsformer exempelvis kinesisk massage
5
 och klassisk 

massage
6
, Bars-behandling

7
 och öronakupunktur

8
 i en separat del av hennes hus. 

Lenas upplevelse till varför man bokar in en behandlingssession hos henne är:  

… Som vill tillfriskna som vill, eller må bättre på ena eller andra sättet oavsett vad det är 

för nånting … Handlar om att allstå komma vidare oavsett om det är smärta eller om det 

är allstå nånting man önskar eller sitter fast i relation eller vad det nu kan vara… 

 

Gunilla 

Gunilla upptäckte det som kom att bli hennes yrke idag av en ren händelse när hon befann sig 

utomlands och tjänstledig från sitt yrke som administratör i Sverige. Detta kom sig då hennes 

man fick ett jobberbjudande i Japan och hon deltog i ett studiebesök där rubriken till denna 

                                                           
4
 Helhetsterapi handlar om att se till hela människan – fysiskt – psykiskt och själsligt. Alla nivåer, inifrån och ut, 

behöver vara i balans för att kroppen ska kunna läkas varaktigt. 
5
 TUI-NA är det kinesiska namnet för massage med akupressur. Behandlingen balanserar Yin och Yang, öppnar 

upp meridianerna samt reglerar Qi och blodcirkulationen. 
6
 Massage behandlar spända muskler med hjälp av bland annat knådande rörelser med hjälp av händer och 

fingrar.  
7
 En Bars-behandling innebär en mjuk beröring av 32 punkter på huvudet, punkter som lagrar alla tankar, 

känslor, attityder, beslut mm som vi har eller har haft om någonting. Punkterna som är förbundna med varandra, 

aktiveras och tillåter ditt energiflöde att öppnas. 
8
 Öronakupunktur används inom både svensk och internationell sjukvård. Metoden att stimulera punkter på örat 

vid sjukdom är känd både från det gamla Egypten och den traditionella kinesiska medicinen.  
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utflykt löd ”Japansk healing”.  Under resten av denna Japanvistelse vilket varade i cirka tre år 

ägnade sig Gunilla åt denna utbildning av behandlingsmetod vilket visade sig kallas för 

Seitai
9
.  

 … Jaa, alltså, seitai bygger ju på att när kroppen har ett tillstånd av seitai då är vi i bra 

kontakt med kroppen, vi är i bra balans, ehm, så tillvida om vi behöver järn blir vi sugna 

på grönsaker kanske som innehåller mycket järn. Att man har de här naturliga 

reaktionerna i kroppen är aktiva. Och i ett stressat liv och samhälle blir det att vi bara 

trycker i oss mat och vi har stängt av alla signaler. Så jag var extremt naturlig under dom 

här åren. Och många år efter vi kom hem, jag skulle aldrig ta en huvudvärkstablett även 

om jag kräktes av huvudvärk jag skulle inte ta en huvudvärkstablett. Utan då har vi en 

teknik med en våt varm handduk som man sätter mot bakhuvet istället, och då liksom, jag 

var näst intill rabiat alltså, för att jag var, det var renlevnad på det sättet … 

Detta ledde till att Gunilla idag driver ett eget företag och ger bland annat Seitai behandlingar 

och detta har hon gjort sedan 2007. Dessutom har hon utbildat sig till kraniosakral terapeut
10

 . 

Gunilla berättar att hon ofta kombinerar de två behandlingsmetoderna under en behandling.  

Den övervägande anledningen till att man söker sig till henne anser hon är:   

… Det är mycket, alltså vi stoppar känslor och stress i kroppen idag. Många runt trettio. 

Även huvudvärk för gymnasieelever med spända nackar och sånt… 

 

 

 

Malin 

 

Malin arbetar dagtid på ett kontor men har alltid haft ett intresse av att arbeta med människor.   

… jag har väl haft det här med mig länge tror jag. Det här med att vård o greja, tror jag att 

jag har haft sen jag var liten egentligen, när man börjar tänka efter. Men att man liksom ja, 

man har så mycket annat omkring sig. Barna var små… 

Av denna anledning har hon valt att utbilda sig till komplementärmedicinsk terapeut men har 

behållit sitt vardagsjobb och ägnar sig åt detta vid sidan om. De terapier Malin erbjuder är 

                                                           
9
 En japansk akupressur metod som går ut på att trycka på specifika punkter på klientens kropp(intervju) 

10
 Terapeuten arbetar främst med kraniets ledstruktur med lätt tryck och lätta rörelser. Det som berörs under 

behandlingen är bland annat nervsystemet, ryggraden, ryggmärgsvätskan och kraniets leder(intervju).  
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friskvårdsmassage
11

 vilket hon utbildade sig till först och senare gick Malin en utbildning i 

ortobionomi
12

 för hon ville utvidga sina kunskaper. Behandlingarna sker i ett avskilt rum av 

hennes hus. Utöver detta har Malin utvecklat sin healing men har inte börjat marknadsföra sig 

som healer. Däremot säger Malin till sina klienter att de får healing under massagen eller 

ortobionomi behandlingen.  

Malin berättar att anledningen till man söker sig till henne är på grund av ett fysiskt besvär:  

… Hjälp med besvären, oftast är det ju nåt dom har gått och dragit på för lite länge. Man 

går ju och tänker att det går nog över, men det gör det inte… 

 

Stina 

 

Stina arbetar inom sjukvården som barnmorska och har alltid varit intresserad av den 

komplementära medicinen. När tiden var inne valde hon att utbilda sig som akupunktör med 

inriktning mot den gravida kvinnan. Hon har utbildning både mot den västerländska såväl 

som den österländska akupunkturen. Stina drömmer om att få åka till Kina och få gå på ett 

sjukhus där, på det sättet skulle Stina känna sig helt färdig. 

 …det är ju jag som har alltid vart intresserad av akupunktur
13

. Jag tror inte alltid på vita 

piller, utan jag tror på att det är så mycket mer och det fick jag bekräftat hela tiden när jag 

läste det österländska sättet att tänka på kroppen på hälsa, hur olika saker hänger ihop, i 

Sverige kan du gå till doktorn för tre olika saker och få tre olika mediciner och går du till 

en kinesisk doktor så ser dom att det där är samma sak. Och så behandlar man en sak och 

man ser att det hänger ihop på ett annat sätt, kroppen är liksom ett system och ett nätverk 

o ehm … mmm. Jo, men det hänger ihop på ett annat sätt på den kinesiska sättet…  

                                                           

11
 Friskvårdsmassage är en form av massage som

 
förebygger

 
ohälsa och ger avslappning, men saknar delar som 

behandling av idrottsskador. Massage och beröring ökar vår blodcirkulation, minskar kroppens stresstillstånd 

och stärker kroppens immunförsvar. 
12

 Ortobionomi innebär en långsam töjning av muskler under ca 1 1/2 minut. Då slappnar reflexmässigt spända 

muskler av, och en felfungerande led i t.ex. ryggraden kan korrigera sig själv. 
13

 En akupunktör använder i första hand tunna, sterila stålnålar som penetrerar huden i speciella 

akupunkturpunkter. Akupunkturpunkter stimuleras för att utlösa vissa effekter. Många akupunkturpunkter ligger 

längs 12 meridianer som täcker in alla hudområden. Dessa meridianer har kopplingar till olika inre organ. 
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Idag driver hon tillsammans med fyra andra barnmorskor en mottagning där de erbjuder olika 

typer av behandlingar och aktiviteter där de har sin egen inriktning sedan fem år tillbaka. Där 

erbjuds förutom akupunktur exempelvis vattengymnastik och yoga för gravida. 

Stina berättar att de som söker sig till henne är:    

… jätte många infertilitetspatienter. Jätte många kunder som, dels med IVF-behandlingar 

men även dom som inte kan få barn väntar på IVF och gör det här under tiden…  

 

 

Helhet  

 

Mina informanter berättar för mig att de ser till varenda del av människan och allt hänger 

ihop. Men vad innebär det att se hela människan? I mina ögon är begreppet helhet är ett 

väldigt svårgreppbart ord. Flera alternativa behandlingsmetoder har en gemensam tanke om 

att människan består av mer än en kropp. Majoriteten av de behandlingsmetoder mina 

informanter jag har tittat på berättar att utöver den fysiska kroppen även berör den 

emotionella och själsliga kroppen eller delen av människan om man så vill. När det infinner 

sig en obalans i någon av dessa delar påstår dessa terapeuter, healers och så vidare att det 

påverkar mer än den fysiska kroppen.  

 

Stina: … Mmm. Jaa, men ja, men så är det ju hela tiden när man behandlar, man triggar 

igång saker som man inte hade tänkt. Så är det ju hela tiden. Ja. Så är det med akupunktur. 

Det är det, det handlar om, allt hänge ihop, det är så många saker som hänger ihop… 

 

Karin: … den här behandlingen ser till varenda, varenda del i hela kroppen. Men framför 

allt att man ser den människan i hjärtat… och värken kan ju bero på känslomässiga saker 

som sitter …  
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Gunilla: … Så jag pratar väldigt mycket om helhet, och att då blir folk plötsligt medvetna 

om, ehm, hur mycket då själv kan påverka det. Och då känner man sig inte lika hjälplös. 

Då är man inget offer längre och så tar man kontrollen och börjar växa!” jag ger dom lite 

verktyg…  

 

Vad dessa informanter berättar för mig är att de tittar på människans olika skikt. Med detta 

menar mina informanter att människan har en fysisk, en emotionell och en själslig del inom 

sig och dessa kallar mina informanter för skikt eller kroppar.  De upplever att anledningen till 

att en person söker upp dem är att det kan vara svårt att själv förstå i vilken eller vilka av 

dessa skikt obalansen ligger. Gunilla berättar att hon egentligen inte behöver någon djupare 

beskrivning av besväret klienten upplever utan dennes kropp talar om för henne var obalansen 

ligger. Efter att hon har sökt upp obalansen ger hon sin klient övningar som den ska göra till 

nästa besök. På detta sätt menar hon att klienten börjar se till sin kropps behov och tar kontroll 

över de besvär den upplever. Att ta kontroll över sitt besvär genom dessa övningar och sedan 

bli fri från detta upplever Gunilla beröra klienten på fler plan än det fysiska.  

 

Lena berättar ett exempel på helhetsbild när jag ber henne förklara vad hon associerar med det 

begreppet:  

… om vi går tillbaka till sömnproblem som jag har en kvinna till exempel där som… som 

kommer och söker och vill ha hjälp där, hjälp mig med det här… ja men hur ser det ut? I 

sovrummet till exempel.  Då visade det sig att dom hade haft en vattenläcka, och då hade 

dom allstå böcker staplade längs med hela sovrummet. Så det var ju, det var ju en massa 

arvegods och massa som vart blött nere i källaren som skulle ligga, allstå få plats nånstans 

i sovrummet.  Och då kan jag känna det att, antingen tar du reda på, för det här är en 

troligen en ganska stor orsak till du inte sover så gott…  

Detta citat visar hur oexotiskt ett problem kan vara som stör en klient. En del av problemen 

som klienter kan uppleva kan härröra från så enkla saker som hur och vart klienten sitter på en 

stol på sin arbetsplats till mer komplicerade ämnen som tidigare livs upplevelser som 

påverkar livet hos en klient idag.  

Mina informanter berättar hur de upplever en kommunikation mellan dem och klientens kropp 

och själ äger rum. Terapeuten tar emot information både via verbal kommunikation men även 

via sin intuition. De berättar att klientens kropp och själ förmedlar till dem vad som är i 

obalans vilket de förmedlar till klienten. Däremot sker det inga mirakel utan det är upp till 
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klienten att ta emot de råd som mina informanter ger dem och börja ta eget ansvar över sin 

kropp lyssna till den. Med att lyssna menar exempelvis Gunilla att om det gör ont att sitta på 

ett speciellt sätt, gör inte det då! Ignorera inte kroppen utan lyssna på den istället. 

Med liknande helhetssyn angriper en curandera obalanser hos en person (Mulcahy 2010).  

Denna curandera som heter Eva berättar för antropologen Mulcahy att hon tittar på flera 

nivåer hos människan samtidig och tar emot människor vilka oftast lider av ”wounds of the 

spirit” (2010) . Eva berättar att hon har ärvt sina förmågor från sin mamma men har hittat sin 

egen behandlingsmetod genom att blanda samman den kristna tron på sonen, fadern och den 

heliga anden tillsammans med läkekonst ärvd från sin mor. Under en behandling talar Eva om 

att hon letar efter tecken på vart det befinner sig en obalans hos sin klient. Genom tarotkort, 

en örtblandning och hennes mediala och helande förmågor berättar Eva att hon finner 

obalansen men inte på egen hand utan hon letar reda på den tillsammans med sin klient. 

Denna curandera från Mexiko är bosatt i Oregon i USA och Eva berättar att de klienter som 

uppsöker henne blir läkta både med hjälp av henne men även genom sin tro till denna 

behandlingsmetod. Hon påstår sig aldrig läka en klient på egen hand utan det är ett arbete de 

gör tillsammans. I det exempel Mulcahy beskriver för läsaren kommer en ung man som söker 

sig till Eva på grund av problem med vänner, kärlek och sitt jobb. Eva berättar senare at det 

finns en obalans i mannens aura, ett energifält man tror att alla människor har inom men även 

runt sin fysiska kropp vilket fungerar som ett beskydd.  

 

 

Människan har flera kroppar 

 

”När den mexikanska arbetarkvinnan utbrister: ”Jag har gjort en ilska och har nerver” för 

att förklara varför hon har bröstsmärtor, kvävningskänslor, svår trötthet, yrsel, glömska 

och inte kan sova, säger hon något om den värld hon lever i. Hon säger något om sin 

kultur. Ilska ”gör” man och ilskan sätter sig i kroppen, man förkroppsligar den med olika 

uttryck. Uttrycken blir symtom och symtomen förklaras med ilska och nerver (1996:7) ” 

 

Under mina intervjuer återkom flera av informanterna till att vi består av mer än en fysisk 

kropp. De berättar att i kroppen ryms även en själ med emotioner och intellektet. Dessa tre 
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delar av människan samexisterar i den fysiska kroppen som står nämnt i tidigare kapitel. 

Enligt mina informanter kan kroppen visa symtom på att någon av de andra delarna hos 

klienten inte mår så väl eller är i obalans. De berättar att själsliga upplevelser kan sätta sig i 

både den fysiska kroppen men även i den emotionella och själsliga delen hos människan. Alla 

dessa aspekter av människosynen upptäcker jag är svåra att särskilja då jag finner att de ofta 

går in i varandra, gränserna för vart de olika delarna av oss slutar och den andra tar vid är 

luddiga. Men jag kommer göra ett försök att dela upp dessa olika delar eller aspekter som 

mina informanter upplever att människor bestå av.   

Gunilla berättar att det som sätter sig i själen kan visa sig i den fysiska kroppen på ett sätt som 

hon kallar för signaler och jag väljer att återupprepa Gunillas citat från presentationen av 

henne då jag finner det vara passande i denna diskussion:  

 … Och att man lär sig att bli uppmärksam på signalerna. Det är ju en process också, att ta 

in dom ehm, att verkligen att vara ett… För, för mig är andlighet att ta hand om sin kropp. 

Många tycker att själen är ju nån annanstans i kosmos. Näe, du har fått den här kroppen, 

här och nu. Den här fysiska kroppen, den här varelsen här är du. Så alla energier, flöden, 

allting måste fungera. Tarmarna i den här kroppen måste må bra. För att själen ska ha en 

bra boning och va i. Och där, är det ju många som inte kanske inte har orkat sin smärta 

och som har gått ur kroppen. Och dom blir aldrig bra om dom inte vågar tillbaka mer igen. 

Det är jätte jobbigt. Otroligt jobbigt. Man blir rädd, det är otryggt, det är smärtsamt. Men 

ska du läka, så är det här och nu. Det är min uppfattning. Så, jag förstår om folk har stängt 

av smärtan, lagt locket på, klippt bort den armen, ignorerat. När smärtan sitter i en arm…  

 

Den fysiska kroppen 

 

Sachs följde även 12 av 100 40-åriga män som blivit kallade till sin vårdcentral för att 

genomgå en hälsoundersökning (2004:29, Sachs 1996) . De 12 män hon följde fick beskedet 

om förhöjt kolesterolvärde. De fick rådet att exempelvis ändra sin kost, motionera mera vilket 

de flesta gjorde. En av männen som inte följde dessa råd fick vid andra besöket beskedet att 

hans kolesterolvärde hade ökat från det första mötet (s.34) . Denna man levde ett häktiskt liv 

då han bodde på en gård och jobbade som bonde. Denna bonde gick upp runt fem på 

morgonen och lade sig runt midnatt, sju dagar i veckan och skötte gården själv. Vid nästa 
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kolesteroltest visade det sig att kolesterolhalten hade sjunkit så de klassade som 

normalvärden. Denna man hade inte ändrat sin kost eller följt övriga råd att exempelvis 

motionera mera. Men varför sjönk då dessa värden? Det visade sig att hade mannen anställt 

en person som gav honom avlastning på gården. Sachs vill mena att den extra hjälpen han 

hade anställt utförde de tidiga morgonsysslorna några dagar i veckan och hjälpte bonden med 

diverse pyssel som kan behövas på en gård vilket bidrog till en minskning av av 

kolesterolhalten. Sachs vill påstå att vår kropp kommunicerar med omvärlden genom sin 

hälsa/ohälsa. I detta fall sjönk mannens kolesterolvärde efter att en extra hjälp på gården hade 

blivit anställd vilket hade en positiv inverkan på bondens fysiska hälsa. Sett ur mina 

informanters ögon reagerar mannens fysiska kropp på dennes obalanserade emotionella del. 

Detta är vad mina informanter vill mena med att vår kropp visar hur hela vår varelse mår, hur 

vår själ och vår mentala kropp mår. Det kanske inte alls behövs någon förändring i matvanor 

eller vad det nu kan vara. Enligt mina informanter signalerar vår fysiska kropp när vår själ 

eller vår mentala kropp är i obalans.  

 

Lena: … Helhet, det är när man tittar på hela människan. Alla kropparna till exempel. 

Alltså alla aspekter av att man utgår från, vad är vad vill du ha hjälp med? Ibland kan det 

va … en skön behandling, jag vill ha det skönt en stund. Ja, men då utgår vi ifrån det. Men 

oftast så finns det ju nånting bakomliggande att jag sover dåligt eller att det är nånting sånt 

då… 

 

Gunilla menar på att vår kropp kan fungera som ett mätinstrument till hur vi mår. Om vi bara 

lyssnar på den kan vi uppfatta vad den saknar eller var obalansen sitter. Detta menar även 

Lena när hon säger att kroppen talar om när du går emot den själsliga del av dig själv.  

Lena: … Om jag säger ja fast hela min kropp säger nej. Alltså när jag går på mentalen så 

att jag ehm … lever mitt liv utifrån hur andra vill att jag ska leva mitt liv till exempel. Att 

få insikten om att ehm … Det får konsekvenser för mitt fysiska psykiska välbefinnande, 

där är väl min, allstå öppnare till att se helhetsperspektivet då, som du frågade om innan, 

att få den här aha upplevelsen. Jaha! Är det därför jag har ont i magen… 

 

Gunilla: … Jaa, alltså, seitai bygger ju på att när kroppen har ett tillstånd av seitai då är vi 

i bra kontakt med kroppen, vi är i bra balans, ehm, så tillvida om vi behöver järn blir vi 
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sugna på grönsaker kanske som innehåller mycket järn. Att man har de här naturliga 

reaktionerna i kroppen är aktiva. Och i ett stressat liv och samhälle blir det att vi bara 

trycker i oss mat och vi har stängt av alla signaler. Så jag var extremt naturlig under dom 

här åren. Och många år efter vi kom hem, jag skulle aldrig ta en huvudvärkstablett även 

om jag kräktes av huvudvärk jag skulle inte ta en huvudvärkstablett. Utan då har vi en 

teknik med en våt varm handduk som man sätter mot bakhuvet istället, och då liksom, jag 

var näst intill rabiat alltså, för att jag var, det var renlevnad på det sättet. Sen var sensein 

inte sån att man får inte äta sånt och inte göra sånt … 

 

Stina: … men jag tror på det här att det finns, jag tror inte alltid på vita piller, utan jag tror 

på att det är så mycket mer och det fick jag bekräftat hela tiden när jag läste det 

österländska sättet att tänka på kroppen på hälsa, hur olika saker hänger ihop, i Sverige 

kan du gå till doktorn för tre olika saker och få tre olika mediciner och går du till en 

kinesisk doktor så ser dom att det där är samma sak. Och så behandlar man en sak och 

man ser att det hänge ihop på ett annat sätt, kroppen är liksom ett system och ett nätverk o 

ehm … mmm. Jo, men det hänger ihop på ett annat sätt på det kinesiska sättet… 

 

Den emotionella kroppen 

 

Karin berättar om sina upplevelser som healingterapeut och vad som kan komma fram under 

en behandling. Återigen syftar hon på att vår fysiska kropp verkar som ett instrument för 

andra delar av oss när de befinner sig i obalans. Senare berättar hon om vad som kan hända 

under och efter en behandling när känslorna i klientens kropp släpper.  

 

Karin: … att kunna få hjälp med bilder o, o i känslor och i det känslomässiga att det här 

kan bero på tidigare upplevelser i det fysiska livet eller vad nu kan va. Eller ”Har du tänkt 

på att du går omkring och har det här sättet”? Eller ”du spänner dig varje dag för att du 

försöker göra allting så bra fast du egentligen gör det för andra” och så vidare… 

Karin: … Sen kan ju healingen ha satt igång processer så jag har ju nästan lagt handdukar 

när folk har gråtit flodvis allstå… och så men att det är ju ändå en skön gråt när det lättar 

på saker som behöver komma ut… 
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Den mexikanska arbetarkvinnan, som jag nämnde tidigare i texten, utbrister att hon har gjort 

ilska och har nerver. Vad kvinnan beskriver är hennes förklaring till sina fysiska symtom, 

skriver Sachs. Sachs skriver att kvinnan lever ett liv hon inte längre önskar. På grund av 

familje- och kulturella omständigheter upplever kvinnan att hon inte kan göra något åt sin 

livssituation och dessa känslor tar sig uttryck i hennes fysiska kropp (1996:7) . Den fysiska 

kroppen tar sig uttryck på många sätt så känslorna får en röst när.  Antropologen Evans visar i 

en undersökning olika komplementärmedicinska behandlingsmetoder personer med HIV och 

AIDS kan dra nytta av ur ett emotionellt perspektiv (1999) . Då vår traditionella medicin 

behandlar sjukdomen menar Evans att den komplementära medicinen berör en annan del av 

personens tillstånd. Sjukdomens olika stadier och de medicinska behandlingarnas 

biverkningar är minst sagt tuffa och smärtsamma skriver Evans. En person som Evans följer 

upplever det vara svårt att sova under natten vilket självklart påverkar dennes fysiska kropp 

men även den emotionella kroppen. Med hjälp av massage, akupunktur och avslappning 

finner personen en mer balanserad emotionell upplevelse.  Dessa behandlingsmetoder påstås 

inte på något sätt utföra några mirakel och bota personen men däremot hjälpa personen att 

uppleva en emotionell balans.  

Den emotionella kroppen berör även den palliativa vården, vård i livets slutskede. Denna 

upplevelse är en kris för både den som befinner sig i detta skede av livet men även dennes 

anhöriga (URL2) . Här är det av stor vikt, sett ifrån mina informanters sätt att se till den 

mänskliga kroppen, att se till den emotionella kroppen och se till helheten som i detta fall 

berör samtliga inblandade. Detta tillstånd är så skört att det finns riktlinjer att följa. 

Patienten/vårdtagaren och dennes anhöriga har rätt till att få emotionellt stöd i form av 

exempelvis samtal vare sig patienten bor hemma eller får vård någon annanstans. Enligt min 

egen erfarenhet av detta skede, på grund av mitt yrke som undersköterska på ett 

demensboende, finns det ett stort behov av emotionell vård av både vårdtagaren och dennes 

anhöriga. Denna kris upplevs i den fysiska kroppen men berör och visar sig mest påtaglig i 

den emotionella kroppen och den själsliga kroppen.   

 

Utöver detta har Sachs forskat kring människors uppfattningar om anledningen till hälsa. Hon 

vill mena att det kan vara flera delar av en människa, utöver den fysiska kroppen, som kan 

behöva behandlas. I vissa kulturer anser man att ohälsa uppkommer på grund av att individen 

har orsakat den själv på grund av konsekvenser till negativa känslor. Dessa känslor kan vara 

riktade gentemot någon annan eller mot sig själv och Sachs menar att en fysisk läkning kan 
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ske om individen ser till de emotioner som skapat den fysiska ohälsan (1996) . Dessutom 

behandlar Sachs vilka konsekvenser levnadssätt kan påverka människors hälsa eller ohälsa. 

Där menar hon att fysisk ohälsa kan uppstå om individen lever ett liv som den emotionellt far 

illa av och en fysisk och emotionell hälsa kan uppstå om individen gör några mindre 

förändringar i sitt liv. Sachs berättar om en bonde som visar sig ha ett förhöjt kolesterolvärde. 

Denna man, vad jag förstod, hade ingen aning om värdet förrän han fick reda på svaret från 

vårdcentralen. Svaret bonden fick bidrog till att han gjorde en förändring som påverkade hans 

kolesterolhalt positivt men förändringen han gjorde var inget av det de råd han fick från 

vårdcentralen, vilka var bland annat att ändra på sin kost och motionera mera. Han ansåg sig 

behöva något annat. Bonden anställde en man som gav honom möjlighet att få några extra 

timmars sömn ett par dagar i veckan och avlastade honom på gården med diverse sysslor. Det 

var tillsynes detta bonden behövde för att få ett lägre kolesterolvärde och inte ändra sin kost 

med mera. Det framgår inte i Sachs studie hur mannen förövrigt mådde men jag kan tänka 

mig att bonden upplevde sitt arbete något trevligare då i mina tankar kan ett jobb som bonde 

ibland bli ganska ensamt. Enbart sällskapet den anställda mannen gav bonden hade 

förmodligen en betydelse för hans hälsa, om vi ser ur mina informanters ögon. Dessa 

förändringar hade förmodligen på lång sikt en stor betydelse för bondens fysiska kropp.  

 

 

Den själsliga kroppen 

 

Som antropolog gav sig Harvey till Guatemala för att skapa sig en större förståelse för 

mayaiansk healing (maya healing, Harvey 2006) och får ta del av en behandling utförd av en 

mayansk shaman. Han berättar hur en man sökte upp denna healer för sin fars vägnar. 

Mannens far var för sjuk för att kunna ta sig till den mayaianska healern så denna fick verka 

som sin far under en behandling. Healern, tillsammans med antropologen och sin assistent, 

utför en ritualliknande behandling som hjälp för att tillsammans hitta vart hos den sjuke det 

saknades energi. Assistenten förklarar för Harvey att anledningen till sjukdomar är brist på 

energi någonstans i den sjukes kropp. Hon beskriver att när de arbetade tillsammans var de 

sammankopplade “It’s like a cellphone, we’re connected” (Harvey, 2006:6). Antropologen får 
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även berättat för sig att oftast går en anhörig till en healer i den sjukes ställe för familjen är 

sammankopplad, energierna är sammankopplade. Med hjälp av, i detta fall, en mans son 

kunde healern finna obalansen hos den sjuke mannen genom sonen. Man menar att genom 

blodband sker en läkning och det är inte bara den sjuke som tar emot behandling men även 

den som kommer i dens ställe på grund av energiernas sammankoppling som ett slags 

kamratskap. ”For sickness and healing, bearing and sharing the identities of the people 

involved in one’s companionships means feeling with others” (Harvey, 2006:7) . Harvey 

skriver att det finns även en tanke att tack vare sonens och hans fars blodsband kan det ske en 

läkning, familjen delar energier och dessutom blod.  

 

Läkningen kan även ske genom att inte glömma bort sina rötter. Begay och Maryboy, två 

antropologer, följer en kvinna med rötter i den navahoindianska kulturen (2000) . Denna 

kvinna arbetar som nunna inom den katolska kyrkan och NAC (Native American Church) 

samtidigt som hon lever med sina rötter i de navahoiska traditionerna. Denna kvinna, som i 

artikeln kallas för sister Grace, har lyckats hålla samman tre olika perspektiv på spirituella 

levnadssätt. Begay och Maryboy berättar att Sister Grace insjuknar och söker den traditionella 

medicinen men när hon inte finner några lösningar tar hon kontakt med sina navahoindianska 

rötter för att träffa en läkeman. Denna läkeman förklarar att anledningen till hennes tillstånd 

beror på att hon lever i disharmoni med sina förfäder. Med hjälp av läkemannen återskapar 

hon harmoni och balans mellan henne och sina förfäder och det finns en tro på att endast så 

kan en läkning ske.  

Kanske är det så att denna kvinna upplever sig splittrad med tanke på all den spirituella 

aktivitet hon är delaktig i. Läkemannen trycker enligt mig på en känslig punkt, det vill säga, 

kvinnans barndomsrötter, vilket lätt skulle kunna väcka det dåliga samvetet hos kvinnan. Men 

är det kanske istället ett sätt att uttrycka kvinnans upplevelse av att känna sig splittrad.  

 

Klienter 

 

Mina informanter berättar att när en klient söker upp dem kommer inte allt lösa sig över en 

natt. Som de berättat tidigare upplever de att det sker ett samarbete mellan dem och deras 

klienter. De alternativa terapeuterna ger sina klienter behandling och eventuella råd men 

sedan menar mina informanter att där tar klienten vid. De menar att klienterna även får ta eget 
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ansvar för sitt sökande efter balans och känslan av förbättrad hälsa. Vid flera tillfällen talar 

mina informanter om att de upplever att deras klienter står inför vad de kallar för vägval i sina 

liv. På något sätt får det mig att tänka på att dessa klienter förmodligen har en tanke på vad de 

söker och vad de vill uppnå. Med hjälp av att ta eget ansvar menar mina informanter att dessa 

klienter lättare kan komma över detta vägval.  

 

Karin: … Oftast så är det ju så att man har nånting, nåt problem av något slag. Och det 

vara både fysisk åkomma men också själsligt, att man, man står kanske inför nåt val eller 

man har nyss kanske skilt sig eller ehm … känner sig att man inte riktigt hittar vad det [är] 

frågan om… 

 

Lena: … De vill komma över en tröskel och vill bli fria från ett mönster i deras liv men 

klarar inte av det själva…  

 

Karin: … men det som man då kan förstärka och som de tycker är skönt att få höra eller få 

tips om att det här är inte bra ehm, jag tror att dom lättare kan åtgärda… För att allt blir ju 

inte tillrättat därför att de kommer hit utan sen startar ju jobbet, det är ju den personens 

eller personens val att kunna göra … förändringar med den hjälpen de får av dom 

budskapen… 

 

Mina informanter talar ofta om hur de ger verktyg till sina klienter i syfte till att klienten själv 

ska kunna påverka sin hälsa. Dessutom berättar Lena att hon riktar sig till de personer som 

vill gör något åt sin situation och inte enbart förväntar sig att den som utför behandlingen ska 

kurera dem. 

 

Gunilla: … Så vi titta väldigt mycket på helhet så folk får egna verktyg. Att se till att det 

inte kommer tillbaka så att det är liksom deras ansvar. Det är inte att komma hit och bli 

fixad. Det är jätte viktigt för mig! Jag brinner verkligen att få folk att ta tag i det själva. Så 

jag ger mycket vanliga stretchtips plus att jag gar seitai övningar för specifika problem… 
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Lena: … Att jag vill rikta mig till dom vill nånting själva. Som vill tillfriskna som vill, 

eller må bättre på ena eller andra sättet oavsett vad det är för nånting… För många är ju 

vana vid, när man går till en läkare eller man går till sjukgymnast eller även alltså 

terapeut, ofta massage, Fixa mig! Alltså man lägger ansvaret på terapeuten eller den man 

går till.  Men jag har inte det… visst jag kan ge såna behandlingar också men det är inte 

dom, det är inte där jag, det är inte dom som jag vill jobba med på det sättet utan jag vill 

verkligen jobba med dom som vill nånting själva och som ser att, eftersom jag ger verktyg 

på det sätter också...   

 

Något som mina informanter poängterade flera gånger under våra samtal är att klienten inte 

blir läkt av dem men får en hjälp på vägen. Hälsa för dem verkar inte enbart innebära att 

skapa balans mellan och inom kroppen men vägen till balansen verkar tillsynes ha stor 

betydelse. En av mina informanter berättar att hon ger sina kunder tydliga instruktioner på 

utvalda övningar och rörelser som klienter bör göra för att nå ett högre välbefinnande och till 

och med bli fri från sina besvär. Hon läker ingen, säger hon, det gör klienten själv. Denna 

terapeut ger endast verktyg för klienten att använda sig av för att nå sitt mål med 

behandlingen. Detta ansvar menar informanterna ger en stärkande effekt hos deras klienter, de 

kan börja ta kontroll över sitt liv och det tillstånd de befinner sig i. De menar att de ger sina 

klienter en skjuts på vägen och att det till och med kan upplevas skönt att få höra vad de kan 

göra för att komma över den symboliska tröskeln. 

 

När Gunilla och jag pratar om ansvar för sin läkning berättar hon att få en hemläxa att göra till 

andra behandlingstiden kan bidra till en stärkning hos klienten till att vilja ta ansvar.   

Gunilla: … Plus det då faktum att jag ger dom lite verktyg. Jag ger dom en seitai övning 

där dom får ett eget ansvar att göra den. Har dom inte gjort den till nästa gång ”Har du 

gjort din läxa” brukar jag skämta lite så. Har dom inte gjort det så ”Nä men du vet att det 

är ditt ansvar att se till att du blir bra nu” Den där måste du göra! Morgon och kväll”. Och 

att dom får ändra sitt tänk också va, och jag har ju sett ottaliga nu att det är verkligen så att 

dom får en viss hopp, ofta lättar det ju lite grann om inte vid första så kanske andra 

behandlingen… 

I mina ögon verkar det vara så att människor söker sig till den typ av behandling som täcker 

det han eller hon är i behov av just nu och gör ett medvetet val av medicin. Hade det varit så 

att klienten upplevde symtom på en förkylning hade den eventuellt sökt upp vår traditionella 
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sjukvård. Kanske är det så när en person söker sig till den här typen av behandlingar att den 

tillåter sig att slappna av på ett sätt den inte kan eller tillåter sig göra någon annanstans. Detta 

får mig att tänka att dessa människor oftast vet vad de söker och vill uppnå. När mina 

informanter berättar att de upplever att deras klienter befinner sig inför olika vägval får det 

mig att tänka på curanderan och läkemannen i början av uppsatsen som sa att oftast befinner 

sig deras klienter i någon form av existentiell kris och har frågor kring detta.  

 

Att se och att bli sedd 

 

Majoriteten av mina informanter berättar att hos dem blir klienten sedd och att de själva ser 

hela människan. Under tiden vi pratar kommer vi tillbaka till detta flera gånger under 

intervjun. Vad jag förstår utifrån informanternas berättelse om sina upplevelser som 

komplementärmedicinsk terapeut har de fått intrycket av att den som blir behandlad känner 

sig sedd. Informanterna berättar även hur klienterna får verktyg till att lära sig att upptäcka 

sina egna mönster som har lett dem till den situation som de befinner sig i vid 

behandlingstillfället. Detta menar de har en betydande roll för klientens hälsa. Mina 

informanter upplever att många av de klienter som söker sig till dem har problem med vad de 

kallar för diffus smärtproblematik och och/eller stressrelaterade besvär.  

 

Gunilla: … i vården och det är det som, jag tror kanske den allra, allra största skillnaden 

är att här blir dom sedda. Jag har haft flera stycken nu dom senaste liksom månaderna har 

uttryckt precis det. Senat igår var det en kvinna här som sa: ”Man känner så ignorerad och 

bara för att jag fick diagnosen fibromyalgi 2005 så allting är ju på grund av det så 

dom[läkarna] undersöker mig ju inte länge! Akuta smärtor på olika ställen i kroppen kan 

man ju inte bara härröra till fibromyalgi om det är inne i buken!” Allstå man bara va!?! ... 

Att dom blir sedda, och lyssnade på är oerhört viktigt. Det är liksom nästan det viktigaste i 

hela läkeprocessen… 

 

Att vara denna människa som blir sedd i detta sammanhang menar mina informanter är 

väldigt viktigt dessutom att lyssna på sin klient och vara lyhörd på vad den säger. Detta är 

något som informanterna i denna studie framhäver flera gånger under intervjutiden. Dessutom 

pågår en behandling hos mina informanter mellan 45 minuter till 1 ½ timma vilket ger 
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klienten mycket tid till att uppleva sig sedd. Men kanske är det så att den traditionella vården 

inte kan göra mer för klienten än vad de redan har gjort och att de av denna anledning 

upplever sig osedd. Det krävs av en blivande klient att den bokar en tid, tar sig den tiden 

behandlingen tar och även betalar för behandlingen. Det skulle likaväl kunna vara ett bra 

tillfälle att uppleva sig sedd om än bara för den tid behandlingen tar. Antropologen Emad 

delar med sig av sina egna erfarenheter av akupunkturbehandlingar (1997) och beskriver hur 

hon blir medveten om sin kropp och vilka sensationer behandlingen ger henne. Emad berättar 

att hon släpper alla bekymmer och tankar om sysslor som ska utföras under dagen och låter 

sina tankar bli stilla.    

 

Karin: … men just att här, när dom kommer hit då känns det som att då kan dom 

verkligen släppa … och får känna sig ehm inga telefoner eller ja … får känna sig riktigt 

avkopplad och ompysslade skulle jag vilja säga. … För det är, folk behöver, har behov av 

att bli berörda och bli bekräftade. 

 

Gunilla: … ibland är det ju så att första gången när dom kommer så har vi inte hunnit 

lägga händerna på dom! För dom har berättat sitt livs historia och alla problemen ehm, 

och då kan det vara psykologiskt viktigt att berätta för den kunden att du har fått 

behandling under hela detta samtal… 

 

Karin: … som många tycker det är … men, men just att här, när dom kommer hit då känns 

det som att då kan dom verkligen släppa … och får känna sig ehm inga telefoner eller ja 

… får känna sig riktigt avkopplad och ompysslade skulle jag vilja säga…  

 

Ordet bekräfta dyker upp under flera intervjuer men detta ord har olika innebörder för dessa 

alternativa terapeuter. Karin associerar ordet med att möta sina klienter där de befinner sig i 

nuläget och utgå från detta under behandlingen.  För Lena innebär ordet att vara snäll och 

hålla med och detta menar hon att klienterna inte bokar en behandlingstid med henne för att 

hon ska vara snäll och hålla med.  

Lena: … Det är ju så otroligt viktigt att möta, att mötas där personen befinner sig. För att 

vi hjälper inte varandra genom att göra det på det sättet [bekräfta]ibland behöver man vara 
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att säga sanningar som kanske känns tuffa, men som är av största kärlek. Att säga det. För 

det är det som för oss framåt många gånger… 

När jag frågar Gunilla om hon tror att ett samtal med en klient har betydelse för 

läkandeprocessen svarar hon ”oh, ja”. Vad jag förstår av informanterna är det faktum att deras 

klienter upplever sig sedda och även får den tiden en behandling tar bara för sin egen del har 

en avgörande del i hur de upplever behandlingen. Om vi går tillbaka till Sachs diskussion, och 

som enligt mig aldrig blev slutdiskuterad, finner hon att ett ökat välmående beror på mycket 

om inte till och med har en övervägande del i hur den behandlade personen upplever 

behandlingen och vilka förväntningar dem har på den.   

 

Slutdiskussion och analys  

 

I sjukvården handlar helhet mycket om att vara vaksam på de signaler patienten/vårdtagaren 

ger så att vårdpersonalen kan bemöta den på bästa sätt så patienten/vårdtagaren känner sig 

trygg i dennes närvaro. Mina informanter talar om hur bemötandet har stor vikt under deras 

behandlingar för att de ska kunna möta sin klient i på bästa sätt. Skillnaden anser mina 

informanter är att helhet för dem är när de som komplementärmedicinska terapeuter ser hela 

människan, det vill säga människans olika skikt vilka är, enligt dem, den fysiska kroppen, 

människans emotioner och själ. I mina ögon låter det som om det talas om en syn på livet och 

existentiella frågor. Vad är vad och varför? Vad är själ och vart tar nästa skikt vid? Detta får 

mig att undra om det är över huvudtaget möjligt att skilja dessa skikt åt och benämningen på 

vad som är vad beror kanske på terapeutens tolkning.  Jag finner detta lite knivigt att reda ut 

för enligt mig är varje människa en komplex varelse med erfarenheter som bara den kan veta 

hur de kändes och känns. Å andra sidan talar Gunilla om att det inte handlar om att skilja 

skikten eller aspekterna åt utan hur man istället ska lyckas skapa och bibehålla en balans och 

harmoni inom och mellan dessa. Mina informanter talar om att vägen till hälsa är att 

synliggöra sina mönster och på så sätt bli varse om eventuella blockeringar som akupunktören 

Stina kallar dem och på så vis kan balansen infinna sig.   

Shamaner, curanderas och läkemän verkar dela synen på människan med mina informanter då 

uppfattningen är att människan är mer än en fysisk varelse och de behandlar sina klienter 
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därefter. Dessa behandlingsmetoder talar bland annat om att hjälpa klienten bli varse om de 

mönster som skapar obalans inom dem.  Kanske är det så att dessa behandlingsmetoder 

väcker en trygghet hos klienten då den inte alltid behöver ta på sig hela ansvaret för sina 

mönster så dessa då skulle kunna bero på tidigare inkarnationer eller dennes förfäder. Ger det 

en undanflykt till att inte behöva göra något alls?  Hur det än visar sig vara signalerar ändå 

kroppen enligt både mina informanter och shamaner med flera och balansen inom människan 

infinner sig inte spontant utan det krävs arbete från klienten enligt mina informanter. Vad de 

säger är att vårdar man inte själen eller den emotionella delen av kroppen skapas det 

konsekvenser. Jag vet själv hur jag mår när jag exempelvis är stressad. Detta bidrar till att jag 

blir irriterad och inget blir som jag vill. Det blir till och med bara värre. Tar jag då ett djupt 

andetag och börjar om från början blir det lite bättre, tyvärr brukar de stressiga känslorna 

dröja sig kvar ett tag innan jag har lugnat ner mig som vågorna på vattnet efter att en båt åkt 

förbi. Vilka konsekvenser skulle det ge om jag ignorerar min stress och kör på som ett ånglok 

under en längre tid? Enligt mina informanter skulle tillslut min fysiska kropp signalera allt 

starkare för att medvetandegöra min stress. Kvinnan som upplevde att hon hade gjort ilska 

med mera ansåg att det var dessa känslor som orsakade hennes sinnesstämning och de fysiska 

krämporna, enligt Sachs. Mina informanter skulle förmodligen säga att kvinnan har ignorerat 

sina känslor under en längre tid och så pass länge att kroppen börjar signalera alltmer starkare.  

Så vad mina informanter vill säga är att ibland räcker det inte med att sjukskriva sig en dag en 

och ”ta några vita piller” och sen är det bara att köra på i samma spår som vanligt.  

Jag finner att mina informanter ser på människan ur ett existentiellt perspektiv och behandlar 

den utifrån detta. De berättar hur deras klienter oftast söker upp dem på grund av att de 

upplever sig sitta fast i sina liv och vill få hjälp och verktyg för att komma vidare och över en 

symbolisk tröskel. Så vad dessa terapeuter kanske faktiskt gör är själavård.  

 

 

Vidare forskning 

 

Det jag anser vore intressant att undersöka är om det finns plats i den västerländska 

sjukvården för den alternativa medicinen. Några av mina informanter berättade under våra 
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intervjuer om forskning som sker inom exempelvis akupunkturen och medicinsk yoga. Vi har 

i den här studien sett att akupunkturen är välkommen som hjälp för kvinnan under en 

förlossning, dock finns det ingen plats för att tillgodose personalen med utbildningar utan det 

får de själva förse sig med enligt min informant. Detta visar på, anser jag, att dörren för 

alternativa behandlingar står på glänt.  

Stina: ”… Jo, men just graviditet, förlossning om man tittar på 

kiropraktorer som har avtal med landstinget till exempel, det finns till och 

med en osteopat som är läkare som jobbar på vårdcentralen … som får lov 

att jobba som osteopat. Det är lite häftigt kan tycka att vi tar klivet, vi är på 

väg. Vi har vår akupunktur på förlossningen, läkarna är inte alltid, jag kan 

inte säga att dom precis har hejat på mig men dom är absolut inte 

främmande för mig utan dom kan komma, ibland när jag kommer kan dom 

komma, en doktor kommer då ” Oh, gud va bra att du kommer, jag har en 

patient här o kom in hon måste ha lite akupunktur, kan du hjälpa oss med 

det här?”Så det är roligt. Jag känner mig väldigt, väldigt väl bemött så det 

gör jag med mina kunskaper. Och respekterad…”  

 

Då Stina hon berättade om sina erfarenheter som barnmorska och får utöva sin 

komplementärmedicinska behandlingsmetod kom jag tänka på forskningar jag läst om som 

berör yoga i medicinskt syfte. När jag sökte vidare fann jag under denna studie artiklar 

rörande medicinsk yoga i syfte att verka både som rehabilitering och i förebyggande syfte hos 

människor som lider av hjärt- kärlsjukdomar i hopp om att det ska ha en positiv inverkan hos 

dessa människor. På exempelvis bedrivs det forskning på Danderyds sjukhus (URL3) i syfte 

till att undersöka om denna typ av yoga har någon positiv effekt hos dessa patienter. Något av 

dessa två ämnen vore för mig spännande att få möjligheten forska i. 

 

Bibliografi 

 



30 
  

URL1: http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=2997, Läkartidningen.se organ 

för Sveriges läkarförbund Hälsa, sjukdom och välbefinnande, chefsredaktör och ansvarig 

utgivare Jonas Hultkvist, hämtad den 12 december 2011 

 

URL2: http://www.nrpv.se/pages/589.asp?menuID=258 , nationella rådet för palliativ vård, 

Redaktör: Sylvia Sauter, hämtad den 01- 01- 2012  

 

URL3: http://www.medicinskyoga.se/?visa=heart, Institutet för Medicinsk Yoga, Stockholm, 

hämtad den 03- 02- 2012 

 

Begay, David H. Maryboy, Nancy C. Dine College Tsaile, Arizona, the Whole Universe Is My 

Cathedral: a Contemporary Navajo Spiritual Synthesis, Volume 14. Issue 4. December 2000 

(Pages 498 - 520) 

 

Edelman, David. Oddone, Eugene Z. Liebowifz, Richard S. Yancy, Jr William S.Olsen, 

Maren K. Amy S. MSfaf, Jeffreys. Moon, Samuel D. Harris, Amy C. Smith, Linda L. 

Quillian-Woiever,  Ruth E. Gaudet ,Tracy W. A Multidimensional Integrative Medicine 

Intervention to Improve Cardiovascular Risk, Journal of General Internal Medicine, Jul 2006, 

Vol. 21 Issue 7, p728-734  

 

Emad, Mitra. Twirling the Needle: Pinning Down Anthropologists' Emergent Bodies in the 

Disclosive Field of American Acupuncture, Anthropology of Consciousness, Volume 8, Issue 

23 June 1997  Pages: 88-96, Department of Anthropology Rice University 6100 Main 

Houston, TX 77005 

 

Evans. Benjamin M, Body-Mind-Spirit: Complementary Therapies & HIV Infection,  

The American Journal of Nursing, Vol. 99, No. 2 (Feb., 1999), pp. 42-45Published by: 

Lippincott Williams & Wilkins     

Harvey. Tenibac S, Humbling, Frightening, and Exalting: An Experiential Acquaintance with 

Maya Healing, Anthropology and Humanism Volume 31. Issue 1. June 2006, Pages: 1-10 

Department of Anthropology 11220, Case Western Reserve University Bellflower Rd. 

Cleveland, OH 44106-7125,  

 

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=2997
mailto:jonas.hultkvist@lakartidningen.se
http://www.nrpv.se/pages/589.asp?menuID=258
http://www.medicinskyoga.se/?visa=heart


31 
  

Mulcahy, Joanne B, Magical Thinking, anthropology and Humanism, 2010  Vol. 35, Issue 1, 

pp 38–46. The NW Writing Institute MSC 100 Lewis and Clark College Portland, OR 97219 

USA,  

 

Sachs, Lisbeth, Sjukdom som oordning, ScandBook AB, Falun 1996 

 

Sachs, Lisbeth, Tillit som bok, Placebo i tid och rum, Studentlitteratur, Lund 2004    

 

Fotnoter 

1: Taktil massage http://www.massagebehandlingar.se/artiklar/taktil-massage.html , hämtad 

den 18- 01- 2012 

3: Helhetsterapi: http://www.ajkon.se/therapies/83/ hämtad den 18- 01- 18 

4: Kinesisk massage http://www.sfkm.org/default.asp?page=komplmedicin#Tui-Na hämtad 

den 18- 01- 18 

5: Jamil, Tanvir Complementary Medicine, A practical guide, Reed Educational Professional 

Publishing Ltd 1997, Oxford  

6: Bars-behandling http://www.ifm-

klinik.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=46  hämtad den 22- 

01- 2012 

7: Öronakupunktur http://www.sfkm.org/default.asp?page=komplmedicin#Oronakupunktur 

hämtad den 22- 02- 2012  

10: Friskvårdsmassage http://www.upplevelsebolaget.biz/Friskvaardsmassage.html hämtad 

den 18- 01- 18 

11: Ortobionomi: http://www.alternativmedicin.se/sok/Beh-110.html , hämtad den 18- 02- 20 

 

12: Akupunktur: http://www.akupunkturakademin.se/Akupunktur.aspx hämtad den 22- 01- 

2012 

13: Akupressur: http://www.alternativmedicin.se/sok/Beh-003.html hämtad den 02- 02- 2012 

http://www.massagebehandlingar.se/artiklar/taktil-massage.html
http://www.ajkon.se/therapies/83/
http://www.sfkm.org/default.asp?page=komplmedicin#Tui-Na
http://www.ifm-klinik.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=46
http://www.ifm-klinik.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=46
http://www.sfkm.org/default.asp?page=komplmedicin#Oronakupunktur
http://www.upplevelsebolaget.biz/Friskvaardsmassage.html
http://www.alternativmedicin.se/sok/Beh-110.html
http://www.akupunkturakademin.se/Akupunktur.aspx
http://www.alternativmedicin.se/sok/Beh-003.html


32 
  

 

 

 

 


