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Upplevelser av reikibehandling för personer som genomgår alkoholavvänjning  
– En kvalitativ studie 
 
ABSTRACT 
 
Aim: Describe how people with alcohol withdrawal experience the effects of the biofield 
therapy reiki and its influence on alcohol dependence. 
Background: A withdrawal clinic in Australia has been using reiki therapy since 1992 with 
success. Reiki has been found to reduce anxiety and depression, and is included in health care 
in USA. 
Method: Nine patients undergoing alcohol withdrawal received an avarage of seven reiki 
sessions each. Their experiences of the effects after reiki were documented through 
qualitative interviews and narrative methods. 
Results: The analysis shows an overall theme: Natural processes towards greater harmonic 
normality and reduced need for alcohol. The theme includes two categories: Psychological 
change and personal development and Physical processes.  
Conclusions: Reiki could be a complementary method during alcohol withdrawal, providing 
increased wellbeing and reduced need for alcohol. There may be processes involving 
temporary discomfort. Further studies to highlight complementary effects of reiki are 
required.  
 
ABSTRAKT 
 
Syfte: Att beskriva hur personer under avvänjning av alkoholberoende upplever effekter av 
den energimedicinska metoden reiki och dess påverkan på alkoholberoendet.  
Bakgrund: Ett behandlingshem för alkohol- och drogavvänjning i Australien har sedan 1992 
använt reikimetoden med framgång. Reiki har visat sig ha en potential att minska depression 
och oro och är integrerad inom klinisk vård i USA.  
Metod: Nio personer under alkoholavvänjning fick cirka sju reikibehandlingar vardera. Deras 
upplevelser av effekterna efteråt dokumenterades genom kvalitativa intervjuer och narrativ 
metod. 
Resultat: Analysen visar ett övergripande tema: Naturliga processer mot ökat harmoniskt 
normaltillstånd och minskat alkoholbehov. Temat innefattar två kategorier: Psykiska 
förändringar och personlig utveckling, samt Fysiska processer.  
Slutsatser: Resultatet pekar på att reikimetoden kan vara en kompletterande metod vid 
alkoholavvänjning då den kan ge ökat välbefinnande och minskat alkoholbehov. Samtidigt 
kan processerna dit innebära tillfälliga obehag. Fler studier behövs som belyser reikimetodens 
komplementära effekter. 
 
Nyckelord: Reiki, alkoholavvänjning, kvalitativ studie, energimedicin, 
komplementärmedicin, biofältterapi 
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INTRODUKTION 
 
Alkoholmissbruk 
 
Alkoholmissbruk är en stor riskfaktor för ökad dödlighet och sjuklighet i Sverige och även 
globalt (1). Den alkoholrelaterade dödligheten och antal personer som vårdas för 
alkoholförgiftning har ökat de senaste decennierna i Sverige (2) vilket tyder på att resurser 
och/eller behandlingsmetoder inte är tillräckliga. Enligt ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor 
(3,4) ansvarar sjuksköterskan för ett kontinuerligt lärande inom yrket och för utveckling av 
forskningsbaserad yrkeskunskap inom omvårdnadsprofessionen. Ett sätt är att vidga 
kunskapen genom att utforska kompletterande metoder som används i omvärlden. På en 
drogavvänjningsklinik (5) i Australien har den komplementärmedicinska metoden reiki med 
framgång inkluderats i behandlingsutbudet sedan 1992. På denna klinik gjorde Chapman och 
Milton (6) en systematisk utvärdering av 10 års erfarenhet, baserat på ca 14 000 
reikibehandlingar, personalens dokumentation, personalenkäter, samt fallstudier. Slutsatsen 
säger att  
”... Reiki verkar framkalla en djup avslappning inom 10 minuter för nästan alla mottagare. Denna 
avslappning kan pågå från några timmar till och med en vecka, och är oftast i kombination med 
minskad ångest, spänning och aggression hos klienten. Mottagare av reiki uttrycker också generellt 
känslor av ”frid”, ”välbefinnande” och andlig ”upphöjning", samt förbättrad sömn efter behandling.” 

 (s. 10, min översättning) (6).  
En viktig faktor för att komma ifrån alkoholmissbruk är att förbättra det psykiska 
välbefinnandet (7), och reiki är en komplementär metod som kan ha en potential att öka det 
psykiska välbefinnandet (8–10).  
 
Reiki 
 
Reiki betyder universell livsenergi, men reiki kallas också metoden då man använder denna 
energi. Det är ursprungligen en japansk metod för stressreducering som befrämjar naturlig 
läkning. Den grundades av Usui på 1900-talet i Japan och har sedan dess spridits över hela 
världen, vilket skapat varianter av själva utförandet (11). Metoden förklaras genom 
energiteorier där människan betraktas som en energivarelse och det förutsätts att allt levande 
har livsenergi som genomtränger och omger kroppen. När energin flödar fritt och obehindrat 
mår vi bra, men när det uppstår blockeringar i flödet kan det på sikt ge ohälsa (12,13). Inom 
komplementärmedicin räknas reiki till biofältsterapier, vilka syftar till att vitalisera 
energifältet (14). Det är en holistisk terapi vilket innebär att den inte enbart riktas till en 
specifik fysisk eller funktionell nivå, utan även till underliggande andliga, psykiska och 
känslomässiga nivåer (12). Reikiutövaren förmedlar reiki till mottagaren som automatiskt tar 
till sig energin dit den bäst behövs. Blockeringarna löses då upp och energiflödet 
normaliseras, vilket sätter igång naturliga läkningsprocesser.  
 
Reiki är inte integrerad inom sjuk- och hälsovård i Sverige, men godkänd som friskvård av 
Skatteverket (15). Däremot i andra länder som USA har biofältsterapier blivit allt mer 
accepterade och integrerade inom klinisk vård (16) och de inkluderas i läroböcker för 
sjuksköterskor (17). Sedan 1994 har sjuksköterskor kunnat använda sig av NANDA:s (North 
American Nursing Diagnosis Association) omvårdnadsdiagnos Stört energifält: ”Störningar i 
energiflödet runt en persons existens leder till disharmoni i kropp, sinne och/eller själ” (s.169) 
(18) Reikimetoden har blivit mer och mer uppskattad inom den konventionella vården i USA 
(14) och används nu på över 800 sjukhus där (19). Reiki anses vara en effektiv metod för 
stressreducering som lätt kan integreras inom konventionell vård. Metoden är ofarlig och kan 
inte överdoseras eftersom patienten drar till sig den energi som behövs. Det är också en 
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flexibel metod som anpassas till medicinska omständigheter och patientens behov, samt 
stödjer konventionella medicinska interventioner. Reiki kan öka välbefinnandet för patienter, 
anhöriga och personal till en låg kostnad och är dessutom lätt att lära sig (14). Enligt 
vårddokumentation rapporteras hur patienter upplever ökat välbefinnande efter 
reikibehandlingar, så som att de har minskad oro (14,16,20), är mer avslappnade och har 
mindre sömnproblem (14,16,20,21), minskad smärta (14,16,21), minskade biverkningar, 
förbättrade relationer med vårdpersonal och allmänt ökad patientnöjdhet (14,16).  
 
Även om det saknas fullständig evidens (22) så finns det klinisk dokumentation (14,16,19–
21,23) och studier (23–25) som pekar på att reiki kan vara en kompletterande 
behandlings/omvårdnads-metod för ett allmänt ökat psykiskt och fysiskt välbefinnande vid 
varierande tillstånd, vilket även skulle kunna inkludera personer med alkoholberoende. Det 
saknas dock studier som visar effekter efter reikibehandlingar vid alkoholavvänjning, vilket 
motiverar denna studie. 
 
 
SYFTE 
 
Studiens syfte var att beskriva hur personer under avvänjning av alkoholberoende upplever 
effekter av reikibehandlingar och dess påverkan på alkoholberoendet. 
 
 
METOD 
 
Kvalitativ forskningsdesign 
 
Då reiki är en holistisk komplementär metod för att öka välbefinnandet allmänt är det viktigt 
att inte begränsa fokus till enstaka forskningsområden. En kvalitativ forskningsdesign valdes 
för att fånga personers unika upplevelser av reikis effekter vid alkoholberoende. 
Datainsamlingen skedde genom semi-strukturerade kvalitativa intervjuer, samt genom 
narrativ metod. Interventioner och datainsamling skedde februari - april 2015 med fyra 
deltagare och februari-augusti 2016 med fem deltagare. 
 
Urval 
 
Inklusionskriterier: personer över 18 år, inskriven på en klinik i västra Sverige för avvänjning 
av alkoholberoende. Exklusionskriterier: narkotikaberoende.  Klinikens sjuksköterska valde ut 
informanter, informerade dem muntligt och skriftligt om studien. Författaren/intervjuaren 
ringde till dem som var intresserade och då gavs tillfälle till ytterligare information, och tid 
avtalades för första besöket. Alla som visat intresse gick vidare med studien, nio deltagare 
mellan 41 och 69 år, varav fem kvinnor och fyra män. Två hade provat reiki för flera år sedan, 
tre hade hört talas om det, medan reiki var helt okänt för de övriga fyra vilka var mycket 
skeptiska till metoden. 
 
Intervention    
 
Informanterna fick 45 minuter reikibehandling 1-3 gång/vecka i två månader av olika 
reikiutövare. Behandlingen riktades inte till något specifikt utan syftade till att allmänt öka 
patientens välbefinnande. Praktiska möjligheter samt informantens behov styrde hur ofta och 
hur många behandlingar det blev. En informant fick 10 behandlingar, en 8, en slutade vid 4 då 
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han hade förhinder flera gånger. Övriga fick 7 behandlingar. Vid reikibehandlingen, som 
skedde under tystnad, låg informanten på en brits med kudde och filt. Reikiutövaren höll 
händerna på olika positioner lite ovanför kroppen, för att utesluta den fysiska beröringen som 
påverkande faktor. Efter behandlingen fick informanten vatten och påmindes om att dricka 
extra vatten för att underlätta reningsprocesser i kroppen. De fyra första informanterna fick 
behandling på avvänjningskliniken och de fem sista på en klinik där intervjuaren arbetar. Nio 
reikiutövare med varierande erfarenhet rekryterades bland intervjuarens elever och kollegor. 
En hade praktiserat reiki i ett halvår, sex stycken mellan ett och tre år, och två stycken i över 
tio år. Informanterna fick inte behandling av den samma reikiutövaren varje gång, utan av tre 
till fyra olika reikiutövare vid olika tillfällen. 
 
Datainsamling 
 
Intervjuaren dokumenterade informanternas upplevda förändringar. Efter behandlingarna 
berättade de om något kändes annorlunda direkt, och före behandlingarna berättade de om de 
upplevt förändring inom något område av sitt liv sedan förra behandlingen. De fick berätta 
fritt, men som komplement användes ett formulär med stödord (känslomässigt (oro, ångest, 
aggression, harmoni); psykiskt/mentalt (tankemönster, koncentration, kreativitet, energinivå, 
sömn); fysiskt (smärta, rörelseförmåga, utsöndring, aptit); socialt (relationer); övrigt). 
Formuläret fick informanterna också med sig hem för att göra minnesanteckningar. Vissa 
lämnade in noggranna skrivna redogörelser, medan andra valde att enbart berätta muntligt. I 
samband med sista behandlingen utfördes längre kvalitativa intervjuer (ca 60 minuter). Då 
läste intervjuaren upp sin dokumentation och informantens skriftliga redogörelser så att 
informanten fick tillfälle att minnas och korrigera eventuella missförstånd. Det ställdes också 
ytterligare frågor för att förtydliga och fördjupa förståelsen av informantens upplevelser. ”Hur 
kändes det?”, Vad tänkte du då?”, ”Kan du ge exempel på hur du menar?” De sista 
intervjuerna spelades in och transkriberades sedan av intervjuaren. 
 
Dataanalys 
 
De transkriberade intervjuerna, dokumenterade samtalen, samt informanternas skriftliga 
berättelser utgjorde grunden för en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Det innebär 
att inte utgå från någon teori eller modell, utan att analysera texten förutsättningslöst för att 
belysa innehållet (26). Efter grundlig genomläsning av materialet lyftes alla meningsbärande 
enheter ut ur texten. Dessa kodades; namngavs efter vad de handlade om. Sedan grupperades 
koderna i likartade upplevelser, så att varje kod hamnade i en kategori som namngavs. 
Kategorierna förenades sedan i huvudkategorier eller delades upp till subkategorier. Till sist 
visade sig ett övergripande tema. För att justera eller bekräfta kategorier och tema var det en 
process med ständig återgång till intervjutexterna. 
 
Etiska aspekter 
 
Då studien utfördes under utbildning, en masterexamination, krävdes inte prövning hos etiska 
nämnden (27), men likafullt har etiska överväganden gjorts enligt Helsingforsdeklarationen 
(28). Informanterna informerades om sitt frivilliga deltagande och att de när som helst kunde 
avbryta deltagandet utan förklaring, och att de också har rätt att begära att allt material om 
dem förstörs. De informerades också om att det inte påverkade övrig behandling på något sätt 
om de avstod från att delta eller avbröt studien. Allt har skett konfidentiellt och allt material 
förvaras så att obehöriga ej kan ta del av dem. Personrelaterade uppgifter i 
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resultatredovisningen har avidentifieras så att inget, direkt eller indirekt, kan härledas till 
någon person. 
 
Vid reikibehandling kan det ibland frigöras mycket känslor, vilket informanterna 
informerades om både skriftligt och muntligt, även upprepat under samtalen. Det var därför 
viktigt att informanterna hade möjlighet att få samtalsstöd, så det var en trygghet att de hade 
kontinuerliga samtalskontakter på avvänjningskliniken. De hade även möjlighet att kontakta 
intervjuaren vid behov. Många gånger, speciellt efter de första behandlingarna eller om 
informanten mått dåligt, ringde intervjuaren upp för extra samtal.  
 
 
RESULTAT 
 
Hur personer under avvänjning av alkoholberoende upplever effekter av reikibehandlingar 
beskrivs med ett övergripande tema: Naturliga processer mot ökat harmoniskt normaltillstånd 
och minskat alkoholberoende. Temat innehåller två kategorier: Psykiska förändringar och 
personlig utveckling, samt Fysiska processer. Kategorierna innefattar sju underkategorier. Se 
tabell 1. Efter citaten som redovisas finns siffror inom parantes, vilka hänvisar till en 
informant och hur många reikibehandlingar denne mottagit då. Exempelvis (1.2) betyder 
informant nr 1 som fått 2 reikibehandlingar vid det tillfället när uttalandet görs. 

Tabell 1. Tema, kategorier, subkategorier. 

Tema 
 

Naturliga processer mot ökat normaltillstånd och minskat alkoholberoende 
 
 
 

Kategorier Psykiska förändringar & personlig utveckling Fysiska processer 
Subkategorier Ökad harmoni 

Förträngda känslor frigörs 
Ökad medvetenhet och förändrat fokus 
Ökad självkänsla/självsäkerhet/självförtroende 
Förbättrade relationer & mer social 

Tillfälliga fysiska upplevelser 
Fysiska besvär reduceras & 
kroppsfunktioner normaliseras 

 

Naturliga processer mot ökat harmoniskt normaltillstånd och minskat 
alkoholbehov 
 
Då avvänjning från alkoholberoende är en lång process kan inte denna studie göra anspråk på 
att påvisa avvänjning från beroendet, eftersom informanterna fick reiki i endast ca två 
månader. Studien visar dock att de under denna tid kunde uppleva naturliga processer mot 
ökat harmoniskt normaltillstånd och att de då också upplevde minskat alkoholbehov under 
kortare eller längre perioder. De beskrev hur alkoholintaget minskade efter reiki: De stoppade 
tidigare, drack inte ur hela flaskan, kunde dricka kontrollerat i socialt sammanhang, eller hade 
kunnat avhålla sig helt från alkohol: 
De två månaderna som jag var med på reikistudien var den längsta period på 30 år som jag hållit mig 
helt nykter. Jag har aldrig mått så bra som då. (2.6)  
 
En del informanter beskrev ett minskat alkoholsug, men det kom oftast gradvis efter flera 
behandlingar: 
Men jag kände det faktiskt förra gången jag var här. Då hade jag faktiskt inget sug, när jag gick 
härifrån. Jag tycker det var jättefräckt. … det var en häftig känsla. … Det är ju här uppe i huvudet 
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[alkoholsuget]. Så det är ju hela tiden. Det gnager någonstans. …  Men det höll faktiskt i sig bra. Och 
så var det det här med [anhörigs sjukdom] då som stördes min harmoniska period. (4.6) 
 
Ibland byttes alkoholsuget ut mot ett ökat sug efter sötsaker. En del informanter upplevde hur 
de nu kunde styra bort tankarna till annat när alkoholsuget uppstod. Tankarna om alkohol 
kunde förändras, så att det blev mindre problematiska tankar; mindre längtan, drömmar och 
förskönande av alkohol. Det kunde även inkludera en ökad beslutsamhet: 
Känner mig mer beslutsam. Det där första glaset är väldigt avlägset. Är mer på min vakt och passar 
mig om jag blir för glad och likaså för deppig. (2.3) 
 
En informant uttryckte glädje över att han hade kunnat hantera panikångest utan att ta till 
alkohol: 
Vaknade en natt med panikångest. Kände oro inför framtid. Satt i ca två timmar, men somnade sedan. 
Jag tänkte på det senare att jag hade inte haft en tanke på alkohol! … som förr. (6.4) 
 
Ibland blev det återgång till gamla mönster att ta till alkohol för att fly eller fira. Det kunde 
ske vid turbulens i livet som vid olycksfall, anhörigs sjukdom och dödsfall, men också när 
gamla obehagliga känslor dök upp: 
Mådde dåligt psykiskt, oro, obehag (+vanliga nacksmärtorna). … Jag köpte starköl och åkte till min 
lägenhet. (1.2) 
 
Återgång kunde också ske när allt kändes väldigt bra:  
Jag gick till bolaget. [direkt efter första reikibehandlingen] Drack. Men tisdag morgon kontaktade jag 
kliniken och bad att få bli inlagd. … Jag kände en sådan otrolig lycka inombords som jag tror inte att 
jag upplevt någon gång. Ville fira detta och lyckan och glädjen gjorde att jag trodde jag klarar allt. 
(2.1) 
 
Informanterna upplevde hur reiki satte igång olika processer som resulterade i normalare 
funktioner och tillstånd. Såväl fysiska, psykiska som sociala områden kunde påverkas. Även 
om studien riktade sig till personer med alkoholberoende var det andra effekter som visade 
sig.  
Spänningar, knutor av fysisk/psykisk art [har minskat]. … Det måste vara reiki!! Alkoholen är 
sekundär tror jag. Inte att nonchalera, men det gäller att hitta balans i livet. (8.9) 
 
De positiva effekterna kom inte alltid med en gång, men processer sattes igång och det var 
ofta en topp direkt efter reikibehandlingen. Toppen kunde bestå av en förbättring eller en 
försämring. De första dagarna kunde ett besvär, som exempelvis alkoholsug, försvinna helt 
men ibland gradvis återkomma, speciellt vid första behandlingarna. Obehagliga känslor och 
fysiska obehag av varierande intensitet kunde komma upp, för att sedan avta direkt eller 
gradvis. Det kunde vara över på en timme eller en dag och oftast kvarstod obehagen i max tre 
dagar. Efter det kom en lättnad och det ursprungliga besväret hade reducerats eller försvunnit 
helt. Studien pekar på att reikimetoden har ackumulerande effekter, eftersom informanterna 
fick mer ökat välbefinnande med tiden. Effekterna ökade efter fler behandlingar så att 
besvären till slut försvann helt och/eller nya områden började processas. Flera informanter 
uttryckte en längtan till nästa behandlingstillfälle. Några menade att de aldrig mått så bra som 
under reikiperioden.  
 
Psykiska förändringar och personlig utveckling 
 
Ökad harmoni 
Resultatet visar att alla informanterna upplevde att de kände ökad harmoni, i varierande grad.  
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Många upplevde harmoni direkt efter första behandlingen, men för en del kunde det dröja 
några behandlingar innan den känslan infann sig. Harmonin beskrevs genom att de kände sig 
lugnare, mer avslappnade och flertalet fick förbättrad sömn; lättare att somna, mer 
sammanhängande sömn, lugnare sömn. Upplevelserna beskrevs också som att känna sig mer 
kärleksfull, känna ökad trygghet och tillit – till sig själv, till livet och/eller till andra, och att 
känna en ökad balans: 
Jag har blivit mer balanserad. När jag ställs inför problem, gräver jag inte ner mig och tar inte åt mig 
och brusar inte upp, som jag gjorde förr. Jag har burit med mig problem 24 timmar om dygnet förut. 
Nu har det blivit bättre. (7.6) 
 
Den ökade harmonin beskrevs också som en psykisk lättnad och några informanter minskade 
sitt intag av antidepressiva och lugnande mediciner under studien. Ökad harmoni kunde 
innebära att släppa bekymmer och andra obehagskänslor som oro, ångest, nedstämdhet, 
aggressioner, irritation:  
Mest tacksam att slippa ångesten nu. Förr: hade jag inget att oroa mig för så fixade jag det. (2.3) 
 
En annan informant hade vredesutbrott flera gånger i veckan före reikistudien, men inte nu 
längre:  
Jag känner ingen vrede längre. I vilket fall inte sådana, inte den här, vad ska man säga, lite kraftigare 
känslan av vrede. Den känner jag inte längre. (7.6) 
 
Den harmoniska känslan innefattade ofta en lyckokänsla med livslust och energi och alla 
upplevde allt från uppsving i humöret, att känna sig mer positiv och gladare till eufori, 
upprymdhet och att känna sig som en ny människa. Några informanter erfor ökad kreativitet, 
att kunna ta tag i saker och få det gjort och många upplevde ökad energi:  
Gick ju storskrattande från behandlingen. Mycket annorlunda efter denna behandling. Hade väldigt 
roligt och var mycket positiv i flera dagar. Den gav mig otroligt mycket energi. (5.5) 
 
En informant beskrev hur otroligt euforisk hon var direkt efter första behandlingen:   
Jag var euforisk, mycket glad och lycklig. Längesedan jag hade en sådan känsla, brukar vara 99 % 
ångest annars. (2.1) 
 
Toppar av upprymdhet mattades succesivt av och normaliserades till en harmonisk balans i 
vardagen:  
Ja det var ju de första veckorna som de såg den dramatiska och otroliga förändringen. Nu har 
mannen och barnen vant sig vid att jag är harmonisk och lugn. Sedan normaliserades jag ju och blev 
mer så här (vågrät handrörelse) i humöret. Förr var jag ju där uppe (pekar på taket) för att plötsligt 
vara där nere (pekar på golvet). Det kunde vara sådana kontraster. Så nu har jag blivit mer och mer 
på en medelnivå och jämnare i humöret. (2.6) 
 
Förträngda känslor frigörs  
En av informanterna hade inte någon upplevelse av obehag när nedtryckta känslor kom upp. I 
stället uppstod en enorm upprymdhet för att gamla skam- och skuldkänslor och av att vara 
värdelös släppte. Övriga informanter upplevde mer eller mindre obehag när gamla känslor, 
tankar och minnen kom upp till ytan: ångest, rädslor, frustration, ilska, skam, skuld, samt 
nedstämdhet som att det känns tungt, hopplöst, sorgligt, ledsamt, vemodigt. Det kunde 
upplevas som att ”reiki öppnar locket”. Det handlade även om mycket traumatiska minnen 
som övergrepp och det kunde välla upp gamla känslor av panikångest. Samtidigt kunde 
informanterna hantera det bättre och avstyra det lättare nu. Analysen visar att flera 
informanter upplevde orolig sömn då mycket gammalt kom upp och bearbetades i drömmar, 
ibland som mardrömmar. En del mindes och förstod vad det handlade om och andra mindes 
endast obehagskänslorna från drömmen. Det visar sig också att konflikter kunde stegras i 
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olika relationer, och att inblandade känslor frigjordes och uttalades. En informant upplevde 
mycket obehag som kom upp, men såg det ändå positivt att det äntligen kom upp till ytan så 
hon kunde inse att det är ofarligt: 
Reikin gör att jag kan gå vidare med mig själv. … Vad händer om jag går vidare? Jätterädslor. Så att 
det är väldigt skrämmande. …. Mina rädslor förstör. Men när det kommer upp till ytan så kan det inte 
förstöra som det har gjort tidigare. … Och nu märker jag att det är faktiskt inte så farligt att prata … 
Börjar förstå att mycket som hänt i mitt liv inte beror på mig, men jag har lagt hela ansvaret på mig 
och även lagt skulden på mig själv hela tiden. (5.5) 
 
Det tog olika lång tid tills obehagskänslorna försvann. De kunde dröja kvar i flera dagar, 
ibland hela veckan och avtog gradvis, medan det ibland försvann snabbt: 
På hemvägen [efter reiki] var jag lite låg, ledsen. … det satt nog i ett par timmar. (6.3) 
 
Resultatet visar på att det kan finnas ett behov av att få vara ensam när man är mitt uppe i sina 
känslor: 
Vaknar med gråt i hela kroppen – fortfarande. Vet inte varför. Var ute och gick i går, men det hjälpte 
inte. Vill bara vara ensam. Bara ledsen, tung o trist. Försökte förstå varför men det finns ingen 
uppenbar anledning. Kan det vara att senaste kraftfulla reikibehandlingen drog fram sådant som inte 
velat fram tidigare? Konstigt är det. Men bra om allt kommer ut nu!!! (8.10) 
 
Det uppstod ofta ett ökat behov att prata när känslor och minnen kom upp. Informanterna i 
denna studie hade kvar sina regelbundna samtalskontakter och hade samtal med intervjuaren 
både före och efter reikibehandlingen. Däremellan kunde de ringa när som helst och några 
kom även på extra samtalsbesök hos intervjuaren. Ibland ringde också intervjuaren upp för att 
höra hur personen mådde. En informant upplevde behov av tätare besök hos psykologen. 
Terapisamtalen gav mer resultat när känslorna lossnade så det blev lättare att prata om det och 
bearbeta det:  
 Under mina samtal hos psykologen kommer mycket sorg, skuld, skam osv upp. Men nu kommer 
känslorna o jag kan prata om det. Har jag inte kunnat tidigare på samma sätt. Släpp o gå vidare! 
(5.5) 
 
När nedtryckta känslor uttrycktes kunde det lätta inombords:  
Har aldrig varit aggressiv utåt, men nu kommer upp gamla saker som jag är arg/ledsen för. Episod 
idag då ilska/irritation vällde upp. Uttalade det då till personen. Ej gjort förut. Hållit det inom mig. 
Efteråt kändes det lättare i magen. (5.1) 
 
Ökad medvetenhet & förändrat fokus 
Resultatet tyder på en ökad medvetenhet med förändrat fokus hos de flesta informanterna. Det 
kunde handla om att avstå strider, välja att släppa irritation, släppa gamla saker, förlåta och gå 
vidare, att kontrollbehovet minskar, samt att släppa ansvar som hör till andra. Det kunde även 
handla om att lyssna mer till sig själv och följa sitt hjärta mer, samt att känna sig mer klarsynt, 
reflektera mer, tänka mer konstruktivt, se sin egen del i saker o ting och att få insikter 
exempelvis om vad som är viktigt i livet: 
Alla har vi våra bekymmer va. Men det är också så att jag kanske har förstorat upp mina egna och 
gjort dem större än vad de egentligen är, i förhållande till andra och så vidare va. Och, och sedan har 
jag alltid varit sådan att jag har grävt ner mig i mina egna bekymmer. … …man kanske tar det för vad 
det är på ett annat sätt, också att det där det är inte livsviktigt. Det finns andra saker som är viktigare. 
(7.5) 
 
En ökad medvetenhet kunde leda till insikter om ursprunget till problem, och då reducera 
smärtor och ångest: 
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…kände då direkt ångest i bröstet. Blev rädd, men det försvann fort då jag kunde identifiera orsaken 
till ångest: Att jag fick ångest över min ilska. Förr stannade ångesten kvar. (2.4) 
 
En ökad medvetenhet med förändrat fokus inkluderade vidgade perspektiv, som att se ur 
andras perspektiv: 
Jag kunde hålla mig lugn och tänkte att ja, ja, han vet inte bättre och fattar inte att han sårar mig. 
Han förstår inte bättre. (2.3) 
 
Ett förändrat fokus kunde innebära att se ur en mer positiv synvinkel. Negativa tankemönster 
släpptes och negativa tankar kunde styras bort, även vid panikångest: 
Om det dyker upp svarta tankar tar jag hand om dem. Jag tänker på vad jag tänker. Kunde inte förut 
tvinga mig att tänka annorlunda för jag fann inget positivt att tänka på då. (2.4) 
 
En positiv synvinkel involverade en ljusare framtidstro och kunna se möjligheter för att göra 
något åt sin situation: 
Då [när jag öppnar locket till känslorna] känner jag en glädje, att wow, fan, jag kan ju göra 
någonting åt det här! … Släppa gammal skit. Släppa på gammal ilska, frustration, allt. …… jag har 
varit en väldig negativ person. … jag uppskattar det [lilla] mer nu … Det känns som jag kan gå vidare 
i livet. (5.5) 
 
Den ljusare framtidstron tillskrev informanterna reikimetoden. De såg reiki som en möjlighet 
till att kunna må bättre själv och likaså att hjälpa andra att må bättre.  
Har inte mått så här bra på evigheter. Är övertygad att det beror på reikin. Har hört att man kan lära 
sig reiki själv och vill absolut gå en sådan kurs. Vill kunna hjälpa andra med detta också. (3.8)  
 
Förändrat fokus visade sig även som tillfälligt försämrad koncentration, förvirring och 
minnesluckor, samtidigt med upplevelser av att vara mer fokuserad, eftertänksam, sansad och 
ha bättre koncentration: 
Känt mig mycket fokuserad. Kan styra tankar bättre nu, mer medvetet. (9.1) 
 
Förändrat fokus kunde också innefatta upplevelser av att vara i en icke-närvaro, som i en 
bubbla eller lite disträ. Samma informant kunde uppleva båda dessa tillstånd: 
Känns ibland som i en bubbla; inte riktigt närvarande. I min egen lilla värld. … när vi pratar eller gör 
något så är jag mer koncentrerad och närvarande och lyssnar. (6.6) 
 
Ökad självkänsla, självsäkerhet och självförtroende 
Resultatet visar hur flertalet informanter tidigare upplevt sig vara värdelösa och hur de nu 
värdesatte sig själva mer och fått en förbättrad självkänsla. Det beskrevs som att vara mindre 
sårbar, att inte ta åt sig lika lätt, släppa på egna krav, inte fördöma sig själv, låta sig tryckas 
ner, samt att kunna se sitt eget värde och känna sig psykiskt starkare: 
Sitter inte och gråter nu, som jag gjort förr. … sparkar inte på mig själv längre. … Jag har blivit 
lugnare nu. Innan har ju alltså allt varit mitt fel. Vad som än hänt har det alltid berott på mig för att 
jag är så värdelös. …  jag låter ingen trampa på mig längre. … Jag tolererar inte det längre. … jag 
har rest mig upp och blivit starkare. (2.1) 
 
Med den ökade självkänslan följde också en ökad självsäkerhet, och många uttryckte att de 
var mer nöjda med sig själva och stolta över sig själva. Det kunde innebära att våga öppna sig 
och prata om känslor, men framför allt att våga stå för den man är, att uttrycka sin mening och 
sin sanning och våga säga ifrån, vara bestämd och stå för sin åsikt. Det var också en känsla av 
att få mer respekt från andra. Arbetskamrater, familj och vänner och personal kunde också se 
förändringarna mot ökad självsäkerhet: 
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[Psykologen] konstaterar att jag är starkare, stabilare o vågar stå på mig, vilket jag inte gjort någon 
gång tidigare. Har tidigare hållit tyst och lidit. (5.7) 
 
Den ökade självkänslan och självsäkerheten innebar att inte bry sig så mycket om vad andra 
tycker och tänker. Förmågan att slappna av i att vara sig själv kunde uppfattas som en 
frihetskänsla: 
… att släppa lite på kraven på mig själv ... jag har ju varit så jädra plikttrogen och så där va. … Folk 
får inte tycka att jag uppför mig på något sätt som inte är okej. ... och det har jag kanske släppt lite 
grann. … Låt folk tycka vad de vill om mig. … det är en frihetskänsla alltså, att kunna släppa på det 
där kravet. … Man blir glad, man blir lite upprymd. (7.5) 
 
Många upplevde ett ökat självförtroende och började tro mer på sig själv, med ökad 
initiativkraft, så att de började agera för att påverka sitt liv, utan att vara beroende av andras 
åsikter. En informant berättade hur han som arbetsledare fick självförtroendet att agera enligt 
sin egen övertygelse och då valde att ”fria i stället för att fälla”: 
Vi lägger det här åt sidan, så bevarar vi vår goda relation. … Jag känner att jag gör rätt... och jag 
mår bra av ett sådant beslut. … Jag har ju genom hela livet haft en väldig dålig självkänsla .. och ett 
dåligt självförtroende och så vidare. … Jag har vikit mig och jag har hållit mig i bakgrunden. Jag har 
hållit en låg profil, aldrig sagt vad jag tycker egentligen. (7.5) 
 
Förbättrade relationer och mer social 
I resultatet visas att många informanter upplevde förbättrade relationer till arbetskamrater, 
familj och vänner. Det var upplevelser av att samarbeta bättre med andra människor, kunna 
uttrycka sig tillsammans med dem och känna sig respekterad. En informant erfor hur hon nu 
kunde föra normala samtal med arbetskamrater som hon tidigare upplevt ignorans och 
mobbing från. Analysen pekar på att de som beskrev förbättrade relationer också upplevde 
ökad medvetenhet som att inse sin egen del i konflikten. Det ses även samband till ökad 
harmoni, självkänsla, samt förbättrad förmåga att uttrycka sina känslor och sin mening, 
inklusive en förbättrad kommunikation: 
Vi pratar bättre och mer med varandra och tar en dag i taget.” Hon [frun] är mycket tacksam [för 
reikistudien]. (6.6) 
 
Flera informanter beskrev hur de blivit mer sociala. Några som tidigare hade isolerat sig hade 
nu börjat umgås mer och öppnat sig mer. De kunde nu prata lättare om känslor och vågade 
släppa människor in på livet och i hemmet. Att bli mer social kunde också innebära att våga ta 
emot hjälp och börja be om hjälp, eller att anpassa sin integritet och öppna sig mer bland nära 
vänner. Det visade sig samband mellan sociala livet och förbättrade relationer, som att släppa 
gamla konflikter och strider: 
Är mer öppen. Bråkar inte med min syster längre. Relationer går åt rätt håll: blir bättre, möter 
vänlighet i vardagen och på jobbet. Var på date 1:a gången på flera år! (5.4) 
 
I analysen syns att några blev mer sociala genom att börja mer med sociala aktiviteter, som 
teater, musikevenemang och yoga:  
Stängt ute allt och alla förut. Har nu varit på tre yoga-prova-på och Gospel. Vill börja. Så kul! Mer 
social o tar kontakt. (8.10) 
 
Fysiska processer 
 
Tillfälliga fysiska upplevelser 
Informanterna upplevde varierande fysiska upplevelser som kom och gick. Nästan alla 
beskrev någon sorts förändring i energi. Det var vanligt att uppleva en ökad energi, men också 
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motsatsen; låg energi och trötthet. Det kunde vara såväl en psykisk som en fysisk trötthet och 
flera informanter sov mer, speciellt direkt efter behandling: 
Det har varit lugnt, harmonisk hela behandlingsdagen som tidigare, och trött, nästan halvflummig, 
sömndrucken. [skratt] Ja men det blir man. Jag i alla fall. (4.3) 
 
Andra tillfälliga fysiska upplevelser kunde vara ökad törst, aptit och sockerbehov. Det kunde 
också vara förnimmelser som värme i händerna, domningar, ilningar i benen, skakningar i 
kroppen, att frysa, känna sig lätt i kroppen, tinnitus, sus eller lock i örat, ökad ljud- och 
ljuskänslighet, synförsämring, yrselanfall, illamående, oklarhetskänsla i huvudet, instabilt 
blodtryck och hjärtklappning.  
 
Många informanter upplevde hur immunförsvaret aktiverades och utrensningsprocesser körde 
igång efter reiki, så som ökade urinmängder, ökad avföring; tätare, lösare och ibland diarré. 
Några fick hosta, snuva, feber, svettades och kände att det lossnade ur bihålorna. Processerna 
kunde också inkludera eksem, herpesblåsor eller att befintliga inflammationer eller svullnader 
tilltog tillfälligt, för att sedan reduceras. 
 
Ökad smärta tillhörde de vanliga tillfälliga fysiska upplevelserna. Smärtan kunde härledas 
från olika kroppsdelar. Smärtorna kändes igen som gamla eller pågående smärtor som ökade 
tillfälligt, för att sedan avta.  
Ont i alla muskler och senor, höfter, axlar, rygg, fingrar, huvud. … under hö skulderblad + hö axel: 
ont/kramp/hugger till. … Känner igen alla symtomen – haft tidigare. Men ej varit så illa med ryggen 
tidigare. (8.1) 
Smärtan ökade först några [3] dagar, sen betydligt bättre! (5.2) 
 
Fysiska besvär reduceras och kroppsfunktioner normaliseras 
Flertalet informanter upplevde att vissa smärtor och fysiska besvär reducerades eller försvann 
helt. Det kunde innebära en lättnad i vardagen och förbättrad sömn.  
Slipper gå upp på toa på natten. … [förut]då var jag uppe 3-4 gånger per natt. ... jag har inte behövt 
ta medicin som jag fick utskrivet [mot prostatahyperplasi]. (6.3)    
 
Det utfördes inte några mätningar i denna studie, men en del informanter som varit på 
kontroller upptäckte att de fått normalare värden på kroppsfunktioner efter reiki. Minskade 
astmabesvär bekräftades genom normaliserade spirometrivärden. Några uppmätte sänkt puls 
och sänkt blodtryck och en informant upplevde att hennes tidigare instabila blodtryck blivit 
stabilare: 
Har tidigare haft ett mkt studsande blodtryck högt-lågt-högt. Kunnat minska medicin. Blodtrycket 
mycket stabilt och lågt mot vad jag är van vid. Undertrycket ofta 90-100 med medicin. Nu med 
minskad medicin: 125/75, 130/80. (5.7) 
 
Normaliserade kroppsfunktioner upplevdes även genom att stelhet, smärta och svullnader i 
leder reducerades och rörligheten förbättrades. Triggerfingrar och andra kontrakturer 
förbättrades: 
… och triggern. Det är ju väldigt märkligt. … Så jag har avsagt mig handkirurgen nu. Jag skulle ha 
varit där idag. … Jag kan ju faktiskt [vickar på tummen], jag kunde ju inte det förut, jag kunde inte 
räta. (3.7) 
 
Resultatet visar minskad medicinering. Flera informanter minskade sitt intag av 
smärtstillande, lugnande och antidepressiva mediciner och en informant behövde inte ta sin 
medicin för prostatahyperplasi. Någon kunde minska medicin mot astma och högt blodtryck: 
Medicinmässigt så äter jag mkt lite medicin nu för tiden. Helt fantastiskt! Ej behövt Pulmicort, 
halverat blodtryckssänkande, minskat värkmedicin. (5.5) 
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Reikieffekter som antas minska alkoholbehovet 

Fysiska och psykiska förbättringar skedde ofta innan informanterna upplevde minskat 
alkoholbehov. Det ökade välbefinnandet kan i sin tur ha minskat alkoholbehovet. Ökad 
harmoni innebar ökad tillit och minskad oro, ångest och aggression. Ökad medvetenhet och 
förändrat fokus inkluderade nya insikter och vidgade perspektiv på tillvaron vilket minskade 
nedstämdhet och frustration. Förbättrad självkänsla och ökat självförtroende resulterade i 
ökad självrespekt och minskad sårbarhet. Reducerade smärtor och fysiska besvär kunde 
underlätta vardagen och ge en ljusare framtidstro. Sådana faktorer kan ha bidragit till minskat 
alkoholbehov.   

 
DISKUSSION 
 
Resultatet i denna studie pekar på att personer vid alkoholavvänjning upplever processer mot 
ökat harmoniskt normaltillstånd och minskat alkoholbehov efter reiki, och att dessa processer 
kan innebära frigörelse av nertryckta känslor och minnen, vilket tidvis kan vara mer eller 
mindre obehagligt. Detta stämmer överens med Kirshbaums (29) kvalitativa studie med 
cancerpatienter där man fann Frigörelse av känslomässiga spänningar som ett tema. Där 
framkom också att reiki kan ge effekter som lugn, frid, avslappning, minskad nedstämdhet 
och ökad energinivå, vilket stödjer denna studies resultat om ökad harmoni med livsglädje 
och energi. Även denna studies fynd gällande ökad medvetenhet och förändrat fokus, samt 
ökat självförtroende återfanns i Kirshbaums studie som beskriver hur reiki gav informanterna 
ökat självförtroende, hopp, förmåga att hantera livet och släppa rädslor och negativa 
tankemönster. Kirshbaum fann även förbättringar av olika fysiska symtom och minskad 
smärta, vilket stödjer denna studies resultat att fysiska besvär reduceras och kroppsfunktioner 
normaliseras (29). 
 
Det finns kvantitativa studier som stödjer vissa delar av denna studies resultat. Subkategorin 
Ökad harmoni stämmer väl överens med de studier som funnit att reiki har potentialen att 
minska oro och depression (8–10,23–25,30–37) och de som funnit ökat lugn och avslappning, 
samt förbättrad sömn (30,34–37). Resultatet i denna studie pekar på att smärtor kan reduceras 
eller försvinna efter reiki, vilket framkommit i tidigare studier (23–25), samt att reiki kan ge 
effekter som sänkt puls och blodtryck, vilket stöds av en studie som visade signifikant 
sänkning av puls och diastoliskt blodtryck för reikigruppen (38). 

När det gäller tidigare erfarenheter av reiki vid alkoholavvänjning framkom endast en 
systematisk utvärdering av reikimetoden på ett behandlingscenter för drogavvänjning (6). Där 
visade resultatet att mottagarna upplevde minskad ångest och aggression, ökat välbefinnande, 
avslappning, förbättrad sömn och andlig ”upphöjning”. Dessa effekter bekräftades i denna 
studie, förutom andlig upphöjning.  

Denna studie, som visar att alkoholbehovet kunde minska efter reiki, är ett första steg för att 
prova en komplementär metod vid alkoholavvänjning. Varierande effekter som lett till ökat 
psykiskt och fysiskt välbefinnande kan ha minskat behovet av alkohol. Informanterna 
upplevde även en ökad medvetenhet efter reiki och enligt omvårdnadsteoretikern Newman 
(39–41) kan hälsoprocessen definieras just som ett expanderat medvetande, vilket kan vara en 
förklaring till minskat alkoholberoende.  
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Processerna efter reiki kunde i denna studie fortgå fram till nästa behandlingstillfälle, vilket 
oftast var en vecka. Ibland blev det längre uppehåll, och det är möjligt att processerna 
fortsatte då, men analysen har inte fokuserat på den frågan. Andra författare beskriver också 
reikis ackumulerande effekt (29).  

Resultatet visar att det ibland finns ett ökat behov att tala med någon när nertryckta känslor 
och minnen kommer upp till ytan. Under studien hade informanterna tillgång till sina vanliga 
samtalskontakter, samt jourtelefon till intervjuaren. Flera utnyttjade jourtelefonen och kom 
även för extra samtalsbesök. En informant upplevde att psykologsamtalen blev mycket 
effektivare när känslorna lossnat. Detta visar hur viktigt det är att kombinera reiki med 
samtalsstöd när det gäller personer under alkoholavvänjning, och att reiki och samtalsterapi 
då är en bra kombination.  

I den granskade litteraturen har inga negativa effekter rapporterats men det rekommenderas 
dock försiktighet när det gäller personer med psykiska sjukdomar, eftersom reiki kan orsaka 
att undertryckta känslor kommer upp till ytan (22). Andra menar att det kan skapa en positiv 
lättnad efter att negativa känslor frigjorts under behandlingen (6). I denna studie upplevde 
flera informanter en frigörelse av känslor och att de mådde bättre efteråt, men även att det 
periodvis var obehagligt när känslorna kom. I reikilitteratur (11) benämns dessa frigörelser av 
känslor som utrensningseffekter, vilket även inbegriper tillfälliga fysiska upplevelser som 
beskrivs i denna studie. De som är väl bekanta med reiki känner till dessa effekter men i 
vetenskaplig litteratur syns de sällan. Det kan bero på att de flesta reikistudier är kvantitativa 
och mäter effekt utifrån bestämda hypoteser och därför missar de processen före den 
uppnådda effekten. Det är en besvärande kunskapslucka eftersom det är viktigt att veta att det 
kan bli jobbiga perioder med ökade smärtor, såväl psykiska som fysiska. Det är särskilt viktigt 
att ha den förkunskapen när det gäller personer vid drogavvänjning, eftersom dessa ofta mår 
psykiskt dåligt och har mycket nertryckta känslor. Fler kvalitativa studier rekommenderas för 
att belysa effekter och förändringsprocesser efter den holistiska metoden reiki.  

Styrkor och svagheter 
Det var en styrka att intervjuaren hade arbetat med reiki i många år, även i samband med 
drogavvänjning, och därmed hade en förförståelse om möjliga effekter. Denna förförståelse 
hindrade inte öppenhet för nytt, eftersom effekterna varierar. Förförståelsen var en nödvändig 
tillgång för att kunna lugna informanterna vid obehagliga reaktioner att de var normala och 
övergående. I analysfasen var det dock viktigt att sätta förförståelsen åt sidan. Då det 
framkom upplevelser och begrepp som för författaren var okända, tyder det på att datan 
analyserats med nya ögon. 
 
I slutintervjun fick informanterna förtydliga, korrigera och godkänna narrativt material och 
dokumenterade samtal. Denna deltagarkontroll ger ökad tillförlitlighet till datan som 
analyserades.  
 
En svaghet är att studien var liten, men det framkom ändå mycket erfarenheter genom 
studiens nio informanter. Det är inte säkert att resultatet hade förändrats om det tillkommit 
fler informanter.  
 
Efter reikibehandlingarna upplevde informanterna förbättringar inom psykiska, fysiska och 
sociala områden. Det upplevdes som stora förändringar och de menade att det var reiki som 
orsakat dem. Det finns dock osäkerhetsfaktorer. För det första är det känt att personer som 
deltar i studier oftast får ökat välbefinnande även i placebogrupper. För det andra fick alla 
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personer extra samtalsstöd av intervjuaren, vilket även kan ha varit en påverkande faktor till 
att må bättre. Dock försökte intervjuaren hålla samtalen begränsade till deras upplevelser efter 
reiki. I en ordinär behandlingssituation hade samtalsstödet varit mer omfattande. För det 
tredje fortsatte informanterna sitt liv med många varierande situationer och upplevelser, som 
anhörigas sjukdom och dödsfall. Det kan då vara svårt att veta om känslor kommer från 
upplevelser efter reiki eller enbart på grund av den nyuppkomna situationen.  
 
Informanterna fick behandling av olika reikiutövare, vilket betyder att de fick behandling av 
såväl nybörjare som mer erfarna. Analysen inriktades inte på att se samband mellan resultat 
och utövarnas erfarenhet, men kanske hade resultatet blivit annorlunda om det enbart varit 
nybörjare eller enbart erfarna reikiutövare. 
 
 
SLUTSATSER 
 
Resultatet pekar på att reikimetoden kan vara en kompletterande metod vid alkoholavvänjning 
för ett ökat välbefinnande psykiskt, fysiskt och socialt, vilket kan minska alkoholberoendet. 
Samtidigt kan det komma upp tillfälliga fysiska och emotionella obehag, med ökat behov av 
stöd och samtal. Fortsatta studier om reiki som komplementär metod vid alkoholavvänjning 
efterfrågas. 
 
Tack 
Tack till Bibi Björklund och Inger Billman Stark på Stigbergskliniken som möjliggjorde 
denna studie genom sitt engagemang, Susanne Göransson på Human Touch Body & Brain 
som upplät lokaler, samt alla volontära Reikiutövare: Yvonne de Groot, Gaby Hanson, 
Susanne Göransson, Samson Teclemichael, Franci Duardo, Ann Nilsson, Helena Persson, 
Viktor Wincentdotter och Michaela Willgren.  
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