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Sammanfattning: Det finns idag tusentals olika Qigongskolor att tillgå i världen och effekterna 
från träning verkar variera stort metoderna emellan och mellan olika lärare av samma metod. Det 
går därför inte att behandla Qigong som ett homogent fält och dra generella slutsatser från gjorda 
studier av en metod. Den här uppsatsen är ett försök att spegla några personers erfarenheter och 
uppnådda hälsoeffekter från träning av Zhineng Qigong med European Zhineng Qigong Center, 
EZQC. Resultaten av undersökningen kan därför endast gälla träning av Zhineng Qigong med 
EZQC. Förutom effekterna från träning ville jag veta varför respondenterna valde just Zhineng 
Qigong, vad det är som gjort dem motiverade att träna och varför det fungerar. I studien har jag 
använt mig av intervjuer som kvalitativ metod och intervjupersoner som tränade regelbundet.  
 
Flertalet av de intervjuade började träna på grund av sjukdom. Några har samtidigt eller i första 
hand sökt en metod och lärare för att utvecklas som människor och de tycker sig funnit det hos Su 
Dongyue och EZQC. Alla har upplevt djupgående effekter såväl fysiskt som psykiskt. Effekterna 
har varit skiftande på grund av olika problem från start. En övergripande gemensam effekt är dock 
att alla upplever att de fått ett större lugn än något de upplevt tidigare, bättre självinsikt och 
självkänsla. De anser sig ha blivit starkare som människor, mer stresståliga, mer sociala och kan 
hantera livet bättre, blivit ”en bättre version av mig själv”. Förutom de mentala effekterna har 
respondenterna fått effekter på en mängd olika fysiska sjukdomar och åkommor, varav vissa har 
betraktats som kroniska inom den vanliga vården och andra mer eller mindre handikappande som; 
MS, olika former av allergier, eksem, besvär i rörelseapparat och skelett, kroniska 
inflammationer, infektioner och hormonrubbningar. De mångskiftande effekterna som de 
intervjuade upplevt har motiverat till fortsatt träning. Att det händer något hela tiden har upplevts 
som otroligt spännande. En förklaringsmodell enligt Zhineng Qigong, till varför det fungerar, är 
att man genom träning och med hjälp av Qifältet fyller på, reglerar och kultiverar sin Qi.  
 
Min undersökning har visat att träning av Zhineng Qigong med EZQC har givit genomgripande 
positiva hälsoeffekter på hela individen hos de medverkande. Resultaten från denna studie styrks 
av tidigare resultat som framkommit från projekt och forskning med EZQC. Det är därför möjligt 
att anta att resultaten skulle kunna gälla för en större population förutsatt att man tränar 
regelbundet. De skilda effekter träningen haft på många olika tillstånd samtidigt, hos mina 
intervjupersoner, skulle kunna vara ett skäl till att uppmärksamma denna träningsform i jakten på 
nya metoder för rehabilitering, både i och utanför hälso- och sjukvården. En metod, med möjlig 
potential, att bemöta den sjukdomsproblematik vi har idag med mångfaktoriella orsaker. Studien 
syftar även till att väcka nyfikenhet och skapa intresse för vidare forskning inom olika discipliner.
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Summary: Today there are thousands of different Qigong methods available around the world 
and the effect from practicing them seem to vary a lot. It can also differ between different teachers 
using the same method. It is therefor not possible to homogenize the differente Qigong methods 
and make general conclusions from one study to any other methods. In this essay the resercher 
makes an attempt to find out what healtheffects can come out from practicing Zhineng Qigong 
with European Zhineng Qigong Center, EZQC. The results obtaind can therefore only be said to 
count for this Qigong School and EZQC. The researcher also wanted to know why the 
interviewees choosed the method Zhineng Qigong, what motivates them to practice on a daily 
basis and why it works. To seek answers to these questions the researcher has used interviews as a 
qualitative research method and interviewees that trained on a regular basis. 
 
The study indicates that most of the interviewees started practising Qigong due to illness. Some of 
them had been looking for a method and a teacher to develop as humans and states that they have 
found this in Su Dongyue and EZQC. All interviewees have experienced deep going effects, 
physical as well as mental. However, the individual changes vary due to the variety of problems 
that the interviewees where facing originally. It is clear though that one overall effect, they all 
experience, is a major feeling of peace that goes deeper than anything they has previously 
experienced, better self-knowledge and a better self-esteem. They also state that they feel stronger 
as individuals, more social, less stressed and that they can handle life in a better way, simply like 
“a better version of myself” as one said. Apart from the mental effects the interviewees have also 
experienced effects on different physical diseases and symptoms. Some of these have been 
diagnosed as chronic by the traditional health care and some have been more or less disabling 
like; MS, different forms of allergy, eczema, problems with the ability to move and the skeleton, 
chronic inflammations, infections and hormonal disturbance. The varied effects the interviewees 
have experienced motivated to keep on practising. The fact that there always is something 
happening gives them a sence of excitement. An explanation to why it works is, according to 
Zhineng Qigong, that thrue practic and with help from the Qifield you raise, regulate and cultivate 
one’s Qi.  
 
This study has showed that practising Zhineng Qigong with European Zhineng Qigong Centre has 
had deep going positive health effects on the individual as a whole. This is also confirmed by 
other research and projects been done by EZQC. For this reason it is possible to assume that the 
results from this study are valid for a larger population provided that they practice regularly. In 
addition, the effects on different variables, obtained through practising this method, could very 
well be of interest to the Health and Medical Authorities and the different rehabilitation programs 
since they wish to develop new methods that better fit today’s complex of medical problems. This 
study could also feed ideas for new research in different disciplines. 
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Inledning 
Vi har blivit allt sjukare i Sverige, ohälsotalen har nått proportioner som vi inte trodde var 
möjliga för ett antal decennier sedan. Detta drabbar inte bara landets ekonomi utan leder även 
till ett stort mänskligt lidande. Stora belopp satsas på forskning för att förstå orsaker och 
samband, men ändå blir vi bara sjukare, om sjukstatistiken ger en rätt bild. Dock har ett 
trendbrott skett i denna utveckling, under senare tid har en viss nedgång gått att skönja. En del 
menar att denna nedgång enbart är en omfördelning av de sjuka och att sjukpensionerna 
(sjukersättning) ökat i samma takt som sjukskrivningarna har minskat. 

Nutidens ohälsa/sjukdomar 
Idag ser sjukdomspanoramat annorlunda ut än förr, delvis tack vare framsteg inom medicin 
och förebyggande hälsovård. Smittsamma epidemier på grund av fattigdom, trångboddhet och 
bristande hygien är inte längre det som oroar oss eller håller oss vakna om nätterna. Vi oroar 
oss över helt andra saker och drabbas av helt andra sjukdomar än våra förfäder (Sapolsky 
2003 och Währborg 2002). En del av dagens ohälsa kan ses som en följd av sociala 
förändringar, överkonsumtion (vällevnad), miljögifter och tungt arbete. Tillgänglighet och 
flexibilitet där tiden har blivit en bristvara har också det medfört nya ohälsotillstånd, där även 
våra mentala reaktioner får betydelse för kroppsliga funktioner (Währborg 2002). 
 
”Vi har lärt oss mycket om det oändligt komplicerade sambandet mellan vår biologi och vårt 
känsloliv – hur våra personlighetsdrag, känslomässiga reaktioner och tankar både återspeglar 
och påverkar de kroppsliga processerna” (Sapolsky 2003:23). Ett genombrott för 
läkarvetenskapen är insikten om kopplingen mellan olika stressfaktorer och de sjukliga 
processer som bryter ner våra kroppar. Att känslomässiga påfrestningar kan utgöra ett hot mot 
vår hälsa, är en av de allra mest betydelsefulla insikter som de nya kunskaperna har givit oss 
och att man kan bli sjuk av stress känner de flesta till idag (ibid.). Det finns forskare som 
menar att stress förmodligen är en bakomliggande orsak till de flesta av dagens sjukdomar 
(Levi 2002). Men trots mer och ny kunskap så är fortfarande osäkerheten stor (Währborg 
2002). Kanske är det, enligt min mening, just denna nya kunskap som gör att osäkerheten är 
stor, det blir än tydligare att orsakssambanden inte är så enkla som vi tidigare trott eller låtit 
ge sken av. Denna osäkerhet medför i många fall att fysiska symptom psykologiseras för att vi 
inte känner dess orsak och att en del psykiska besvär biologiseras. 
 
Det finns från läkarhåll de som menar att dagens naturvetenskapligt inriktade medicin står 
tämligen illa rustad ”inför de alltmer oklara smärttillstånden, psykosomatiska symptomen, 
depressionerna, beteenderubbningarna, ätstörningarna, missbruk och vissa livsstilssjukdomar” 
(Lindgren 2002:3957) som vi idag möter. De allt mer kroniska sjukdomarna har även blivit ett 
stort folkhälsoproblem, både nationellt och internationellt, och drabbar alla åldersgrupper. Det 
är inte ”helt orealistiskt att anta att så gott som varannan person i den svenska befolkningen 
har någon form av långvarig och besvärande åkomma”, enligt Richt (2004:72). 
 
För att få ökad kunskap om den nya ohälsan som vuxit fram, dit bl.a. de stressrelaterade 
symptomen och sjukdomarna hör, men även om de alltmer ökande kroniska sjukdomarna, 
måste vi öppna för ett gränsöverskridande perspektiv och inte som tidigare följa den 
traditionella uppdelningen mellan olika vetenskapliga discipliner, menar Währborg (2002). 
”Smärta beror kanske inte längre nödvändigtvis på hård och långvarig belastning, fetma på 
överkonsumtion, cellförändringar på miljögifter, åderförkalkning på fettkonsumtion osv.” 
(Währborg 2002:24). Dagens sjukdomar kopplas allt mer till sociala och kulturella 
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förhållanden med psykosociala problem som en av dess bakomliggande orsak (Perski 2002 
och Währborg 2002). Sjukdomarna låter sig inte längre, så enkelt, indelas i olika specialiteter 
utan bör ses i sin helhet, där människan är ett komplext system som ingår i, och påverkas av 
sin miljö. 

Bruket av komplementära metoder 
Användandet av traditionell medicin/terapier och komplementärmedicin1 ökar världen över, 
framförallt kan man se en dramatisk ökning i medel- och höginkomstländer, där mellan 30 
och 50% använder sig av komplementärmedicin, ofta jämsides med skolmedicinsk 
behandling. En förklaring till detta kan vara att komplementärmedicinen ofta förespråkar ett 
helhetsperspektiv med fokus på helande som tilltalar och stämmer mer med patientens egen 
filosofiska uppfattning än vad dagens sjukvård gör (Falkenberg och Hök 2004). 
Tillgängligheten av alternativa behandlingsformer i vardagen tillsammans med uppluckring 
av gränser och en vikande tilltro för de traditionella expertsystemen vi har påverkar också det 
till en ökning.  
 
Sociologen Anthony Giddens (1992) formulerade redan på 90-talet tanken om att 
allmänheten, i takt med ett ökat medvetande och större egna kunskaper, inte längre har en 
blind tilltro till den expertkunskap som erbjuds i samhället utan utsätter den för kritisk 
prövning. Man blir på så vis sin egen expert. Det är inte heller ovanligt att patienter känner sig 
osäkra på om den diagnos de fått är riktig, varför många vänder sig till ytterligare en läkare 
för att pröva det första utlåtandet. Detta får som följd att ett redan ansträngt sjukvårdssystem 
belastas än mer. 
 
Vi har, som nämnts ovan, hamnat i en situation med allt fler kroniska sjukdomar och 
förändring i sjukdomsspektra där den konventionella vårdens resurser inte räcker till för att 
möta den efterfrågan som finns. WHO (Världshälsoorganisationen) har allt sedan världshälso- 
konferensen i Alma Ata 1978 understrukit betydelsen av traditionell medicin i strävan mot en 
bättre folkhälsa (Falkenberg och Hök 2004). Sjukvårdens politiker och planerare betonar 
dessutom allt mer individens egenansvar för hälsan, vilket egentligen borde leda till frågan 
varför bruket av komplementär/alternativ medicin/terapier inte är mer utbrett än vad det är 
(Richt 2004). 

Fysisk aktivitet 
Införandet av FaR – Fysisk aktivitet på recept i Sverige kan ses som en åtgärd och en 
alternativ väg, för att komma tillrätta med den problematik vi har idag. Men fysisk aktivitet 
för att förbättra hälsan är långt ifrån någon ny företeelse och redan på Hippokrates tid ca 460 
– 370 f. Kr. var man medveten om nyttan av fysisk aktivitet som ett ”läkemedel”. Dess 
egenskaper är unika och man angriper grundorsaken till en stor del av våra 
vällevnadssjukdomar, dvs att vi rör oss för lite (Börjesson, Ståhle & Strandell 2003). Den 
vetenskapliga grunden är idag god vad gäller motionens roll i såväl prevention som 
behandling av de stora folksjukdomarna: hjärt- kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och övervikt 
(Hellénius & Arborelius 1999). I en del fall kan fysisk aktivitet ersätta läkemedel och i andra 
minska behovet av mediciner. Detta kan ställas i relation till att samhällskostnaden för t.ex. 
blodtrycksmediciner uppgår till betydligt över en miljard kronor om året. Idag är FaR en 

                                                 
1 När traditionell medicin/terapier används utanför det sammanhang där de först utvecklades och de används som 
komplement till skolmedicinsk vård brukar dessa gemensamt kallas för komplementärmedicin. Begreppet 
altenativmedicin används då dessa terapier används som ett alternativ till vanlig vård (Falkenberg och Hök 
2004). 

 2



ordination motsvarande konventionell behandling, vilket förstärks med att patienten förses 
med en gul receptblankett liknande den som skrivs för medicin. 
 
Att vi har återupptäckt fysiskt aktivitet och nyttan med densamma, att vi ger den det 
erkännande och den status som gått förlorad under senare år är bra. Att vi uppmärksammat 
komplexiteten i dagens ohälsa, dess komplicerade orsakssamband och betydelsen av att ha ett 
gränsöverskridande perspektiv är också det bra. Ett sådant perspektiv får för mig, en större 
betydelse än att enbart gå över gränserna inom våra redan etablerade vetenskapliga 
discipliner. I likhet med WHO:s rekommendationer är det att vidga synfältet till att även 
innefatta nya kunskaper, kunskaper från andra medicinska traditioner än vår egen.  
 
Jag har med utgångspunkt i ovan därför valt att studera en annan form av rörelse som ingår i 
en annan tradition, en annan filosofi och ett annat sätt att se på hälsa än vårt västerländskt 
naturvetenskapliga paradigm. Rörelser och övningar som genom tusentals år har utövats inom 
den Kinesiska kulturen för att utveckla människan och förbättra hälsan som helhet2. Mitt 
genuina intresse för hur man på ett naturligt sätt själv kan bidra till att stärka och förbättra sin 
hälsa har gjort att jag fördjupat mig i den Österländska träningskonsten Qigong. En alternativ 
väg, vilken av myndigheterna i Kina har rekommenderats att träna för att komma tillrätta med 
den allt sämre folkhälsan. Som ovan nämnts sker en ökningen i användandet av 
komplementära terapier/metoder i Sverige och antalet utövare av Qigong växer stadigt. Det 
går även att skönja ett visst intresse från sjukvårdens sida för denna form av träning. Med 
detta som grund finner jag det därför intressant att börja studera denna träningsform lite mer 
grundligt och med ett försök till ett vetenskapligt förhållningssätt. 
 

Syfte och frågeställningar 
Qigong är ett relativt outforskat område i Sverige vilket medför att vi idag inte har tillräck-
liga kunskaper om vad Qigong är för att se vad denna form skulle kunna tillföra till redan 
etablerade former av vård, rehabilitering och hälsofrämjande insatser. Vad vi skulle kunna ha 
för ”nytta” av att ta till oss denna träningsform. Ett problem om man vill forska på Qigong är 
att Qigong inte är ett homogent fält. Begreppet Qigong innefattar en mängd olika skolor och 
metoder av skiftande kvalité och där även lärarens Gung Fu3 har betydelse för utfallet från 
träning. Om man t.ex. forskar på en Qigongmetod så säger det ingenting eller mycket lite om 
en annan, resultaten kan endast knytas till den metod och den lärare som beforskas vid det 
aktuella tillfället. För att kunna få en överblick över hela området av Qigongmetoder och för 
att på vetenskaplig grund kunna avgöra dess eventuella potentialer skulle det krävas en större 
och bredare forskningsinsats, vilket inte låter sig göras inom ramen för dagens 
forskningsanslag.  
 
Denna uppsats är ett försök till att ge en klarare och vidare bild av vad Qigong är och vad vi 
skulle kunna vinna av att studera området lite närmare. Genom att studera vilka effekter denna 
träning kan generera vill jag ge ett bidrag till den pågående diskursen om alternativ/komple-
mentära metoder. En diskurs som handlar om implementering av olika alternativ/komplement 
till vanlig sjukvård under hälso- och sjukvårdens tak. Men också hur rehabiliteringsinsatser, 
av olika slag, skulle kunna utvecklas med ett naturligt alternativ/komplement. Ett komplement 
där hela människan sätts i fokus oberoende av problematik. Den komplementära medicinens 
vara eller inte vara kommer inte att behandlas utan jag kommer här endast att titta på 
                                                 
2 Helhet har här betydelsen av både fysiskt och mentalt. Dvs. på alla plan människan existerar. 
3 Gung Fu = ungefär av betydelsen: förmåga, kraft att träna Qigong.  
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effekterna av träningskonsten Zhineng Qigong. Det är inte min avsikt att jämföra fysisk 
aktivitet med Qigong. Trots likheterna vid första anblicken med tex. vanlig gymnastik går det 
inte att dra paralleller dem emellan. Qigong utgår från andra principer och har en annan 
filosofi, vilket kommer att framgå i det avsnitt där jag beskriver vad Qigong är.  
 
Oftast när man talar om Qigong så förknippar vi och tänker på det som en metod för 
avslappning och när det rekommenderas så är det många gånger som en del i tex. 
stresshantering, på grund av dess förmodade, avslappnande effekter. Jag tror även att det av 
många ses som en mjukare form av fysisk aktivitet, speciellt lämplig för personer med nedsatt 
rörlighet. 
 
Är det verkligen så att det är av den anledningen man väljer att börja träna Qigong? Är det i så 
fall endast stressade eller sjuka människor som har glädje av densamma? Om det nu är något 
för sjuka, är det enbart till dem med stressrelaterad ohälsa eller kan användningsområdet 
vidgas? Hur upplever man det att träna Qigong, vilka erfarenheter har man gjort? Vad är det 
som gör att vissa människor fortsätter att träna år efter år, är det en pågående process eller hur 
fungerar det? Kan det rekommenderas genom ett FaR recept och vad skall man i så fall 
rekommendera, vad skriver man på receptet? Om man bara skriver Qigong, hur vet patienten 
vilken Qigongform den skall välja? Hur kan läkaren eller annan förskrivare få större kunskap 
om området? Mina egna erfarenheter, stämmer det med hur andra upplever träningen? Många 
frågor väcks, men alla kan inte besvaras inom ramen för denna uppsats. 

Frågeställningar 
I denna uppsats har jag för avsikt att först och främst undersöka:  
 

1. Om träning med Zhineng Qigong hos European Zhineng Qigong Center, EZQC, kan 
ge positiva effekter på vår hälsa och i så fall vilka effekter? 

2. Om det har effekt, varför har det effekt? 
3. Varför valde man att börja träna Qigong och varför just Zhineng Qigong?  

 
Qigong är ingen passiv metod utan bygger på en aktiv medverkan och delaktighet, det krävs 
en egen insats, ur ett pedagogiskt perspektiv blir det därför intressant att få insikt om:  
 

4. Hur blir man motiverad att träna? 
 
Genom att lyfta några personers erfarenheter av träningen, är det kanske möjligt att lägga en 
ansats som skulle kunna leda vidare och utvecklas till ny forskning på området. Forskning om 
Qigong och Qi är relativt outforskat och anses av många samtida vetenskapsmän kunna 
generera nya upptäckter (Rustum 2002). 

Avgränsningar 
Inledningsvis hade jag tänkt göra en jämförande studie om olika Qigongmetoder här i 
Sverige. Men jag har i min undersökning valt att använda mig endast av data från European 
Zhineng Qigong Center, EZQC, och intervjuerna görs med utövare från denna Qigongskola. 
Detta på grund av att EZQC var den enda Qigongskola som jag kunde finna var seriöst 
utvärderad och där jag även funnit dokumentation om bedriven forskning och objektivt 
utvärderade projekt, samt statistik över träningseffekter/resultat. De var också de enda som 
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kunde visa på gjord grundforskning4 tillsammans med ledande professorer inom olika 
discipliner, medan andra hänvisade till forskning rent allmänt om Qigong, vilket kan vara 
vilseledande då de olika Qigongformernas effekter kan skilja sig åt. Sekundärt, men inte av 
mindre betydelse var min egen träningserfarenhet från denna Qigongskola. 
 

Bakgrund 
Qigong  
Jag kommer i detta och följande avsnitt att ge en kort introduktion om Qigong, dess historia 
och olika begrepp som är centrala inom Qigongträningen, detta för att läsaren bättre skall 
förstå senare resonemang i uppsatsen. De läsare som finner det svårt att ta till sig dessa be-
grepp kan hoppa över dessa två avsnitt5 och gå vidare i uppsatsen. Om senare behov av 
förklaring finns, kan man istället återvända till dessa kapitel. 
 
Uppgifterna, där inte annat anges, bygger på min praktiska erfarenhet från Qigong och den 
muntliga kunskap jag under mina år som utövare av denna träningsform inhämtat genom 
deltagande på föreläsningar av Su Dongyue, EZQC. Avsaknaden av tillförlitliga 
vetenskapliga teorier på området gör att jag enbart i de fall jag kan bekräfta det sagda 
lämnar referenser och då oftast till litteratur som inte alltid har en given plats i akademiska 
kretsar. Av samma anledning lämnar jag ibland EZQC elektroniska hemsida som referens. 
Hemsidans uppgifter är dock  godkända och underställda organisationens ledare, Su 
Dongyue. 

Historik 
Qigong är en mycket gammal träningskonst, som har utövats i årtusenden i Kina, där man 
t.ex. använder sig av lugna mjuka rörelser under avslappning, samt enkla idéer för att träna 
kroppen, sinnet och Qi6, vilket får som följd att kroppen blir mjuk, sinnet lugnt och man fyller 
på och kultiverar sin Qi. Människan har jämsides med kampen för överlevnad förmodligen 
alltid sökt finna vägar för att må bättre och för att få ett friskare liv. Qigong är en sådan väg. 
Här har man studerat människan, djuren och naturen för att hitta universella, generella 
principer som kan hjälpa oss. Uppgifterna går isär om hur gammal Qigong är, men från 
grottmålningar och genom utgrävningar har man funnit föremål som uppskattats vara 8 000 – 
10 000 år gamla7. Dessa målningar, föremål eller reliker har inristade tecken eller föreställer 
figurer som tränar Qigong och dessa fynd talar för att Qigong tränats mycket länge. 
 
Kunskapen om Qigong har förts vidare genom generationer av Qigongmästare, vilka har 
skapat, bevarat och utvecklat gamla principer. Den har överförts från mästare till elev i rakt 
nedstigande led och det är först på senare år, som allmänheten fått tillgång till Qigong. 
Tidigare var Qigongen hemlig och under kulturrevolutionen i Kina (1966 – 1976-78) var den 
dessutom förbjuden att utöva, likt mycket annan gammal kultur i landet. Myndigheterna 
släppte förbudet 1980 och sedan dess har allt fler Qigongskolor öppnats för allmänheten. Det 
finns dock fortfarande många som tränas i hemlighet.  

                                                 
4 Grundforskning är forskning som inte är inriktad på praktiska problem (tillämpad forskning) utan enbart har 
syftet att öka vår vetenskapliga kunskap (NE 1991). 
5 Avsnitten om Qigong och om European Zhineng Qigong Center. 
6 Qi, ungefär livskraft, livsenergi, den vitala energin. 
7 Uppgift från föreläsningar med Su Dongyue, EZQC 1996-2005. 
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Begreppet Qigong  
Qigong benämns även Qi Gong, Qi Kung, Chi Gong, Chi Kung och betyder Qi arbete eller Qi 
träning. Begreppet Qigong är ett generellt begrepp, ett samlingsbegrepp som rymmer en 
mängd olika skolor och som innefattar alla former av Qigong och säger inte mycket mer än att 
det bör innehålla någon form av träning med Qi, vilket inte alltid är fallet med allt som idag 
benämns som Qigong. Det finns även skillnader mellan olika Qigongmetoder: de som är 
mindre bra, de som är bra, de som är bättre eller mycket bra, men också inom de senare kan 
kvalitén variera. De olika metoderna kan ha olika syften och vara anpassade för olika 
personer, vilket gör att metoderna inte alltid är lämpliga för alla att träna. De olika 
Qigongskolorna eller metoderna bör dessutom ha ett namn som talar om vad det är för Qigong 
som utövas och vilket syfte den har, dvs. vad man kan uppnå genom träning av metoden8.  

Qigongskolor 
Med Qigongskola menas en skola under vilken ingår ett antal olika komparativa metoder där 
man stegvis kan ta sig vidare allt eftersom man utvecklas. Att hoppa över ett steg skulle inte 
generera till några större framgångar eller vinster, utan allt handlar om träning och egen 
utveckling i nämnd ordning, oftast och helst under ledning av en erfaren och kompetent 
lärare. Detta gäller även Zhineng Qigong skolan, inte alla övningarna är lämpliga för ny-
börjare eller svårt sjuka. Qigongskolorna kan ha olika syfte med sin träning, tex. strid och 
kamp eller att utveckla individen och/eller hjälpa utövaren till ett friskare liv, av vilket de 
senare är den form som jag kommer att behandla i denna studie. 

Qi och meridianer 
Qi är ett centralt begrepp inom Qigong men också ett begrepp som många i väst har svårt att 
ta till sig och acceptera. Speciellt skeptisk är man inom den vetenskapliga världen, men även 
lekmannen har svårt att ta till sig begreppet, innebörden är svårgripbar för oss. Qi kan 
översättas eller förstås som energi, vital energi eller livskraft, vilka är abstrakta begrepp för 
oss i väst, men i österländsk mening konkret och verkligt. Qi kan idag inte mätas, de 
instrument som finns att tillgå kan inte mäta denna fina energi. 
 
Meridianer är en viktig teori/filosofi inom TKM (se nedan) i vilken bl.a. akupunktur ingår 
och även bygger på. Nyckeltanken i detta kinesiska koncept är att vi har energiströmmar, så 
kallade meridianer, i hela kroppen (Mitchell m fl.1999). Energin – Qi strömmar genom detta 
meridiansystem som består av tolv huvudmeridianer, samt några extra meridianer och 
”...förser kroppens alla delar med det oidentifierbara Qi” (Andersson, Carlsson & Eriksson 
1984:22). Man har dock med västerländsk vetenskap kunnat påvisa detta meridiansystem. En 
sådan undersökning gjord av Vernejol, Pierre, Albarede & Darras (1985 se Rustum 2002) 
beskriver hur man med hjälp av radioaktiva isotoper (TC-99) som ”spårare” injicerade i en 
akupunkt kunnat följa dess bana/väg genom kroppen. En akupunkt är en punkt på meridianen 
där det finns lite mer Qi och följaktligen också påverkar Qiflödet mer vid stimulering. Inte 
bara dessa banor utan även påvisade akupunkter sammanföll med de urgamla kartor som finns 
att tillgå på meridiansystemet och akupunkterna. De vetenskapliga fynd som kan vara av 
värde, menar Rustum (2002), är att meridianerna, oväntat, inte följer vare sig blod- eller 
lymfkanalerna/systemen utan är ett fristående system. De sammanfaller inte heller med 
nervernas utbredningsområde. 
 
Det är när det uppstår störningar i detta energiflöde som sjukdomar antas få sitt fäste – inte 
när de fysiska eller psykiska symptomen börjar visa sig, enligt Mitchell m.fl. (1999), varför 
                                                 
8 Uppgift från föreläsningar med Su Dongyue, EZQC 1996-2005. 
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det är viktigt att energin, vid störningar av olika slag, bör balanseras för att inte resultera i 
sjukdom. En god hälsa förutsätter ett jämt och stabilt flöde av energi (ibid). 
  

Att behandla en person som blivit sjuk är som att börja gräva en 
brunn när man redan är törstig – då kanske det är för sent.  

Mitchell m.fl (1999:12). 

TKM –Medicinsk Qigong 
TKM, Traditionell Kinesisk Medicin även kallad TCM, Traditionell Chinese Medicine är en 
av förgreningarna som kommer ur den gamla ursprungliga Qigongen. Under TKM finner vi 
bl.a. medicinsk qigong, akupunktur, moxa, örtmedicin samt TuiNa (alla massageliknande 
former). TCM har utveklats självständigt men bygger ursprungligen på förståelse, principer 
och teorier från den gamla Qigongen, som t.ex. Qi och meridianer. Syftet med TKM är att 
behandla enskilda åkommor och när en patient är frisk så har TKM spelat ut sin roll. 
 
Termen medicinsk qigong dök upp på 1980-talet och har samma syfte eftersom det är en del i 
TKM, nämligen att hjälpa utövaren med enskilda åkommor och de resultat man kan nå 
begränsas därmed av det syfte man har. Men det borde vara rimligt att förvänta sig vissa 
medicinska effekter, av en sådan träning, på de problem den syftar till att behandla. Medicinsk 
Qigong utvecklades av Qigongmästare från den gamla Qigongen under den tid då Qigongen 
var hemlig i Kina, för att dessa ville finna en väg att hjälpa människor utan att ta del av 
hemligheten med Qigong. 

Zhineng Qigong 
Zhineng betyder visdom och förmåga. Zhineng Qigong är en modern Qigongskola grundad av 
Dr. Pang Ming som är utbildad Qigongmästare och har mångårig erfarenhet av Qigong samt 
utbildad läkare inom västerländsk medicin och TKM. Till skillnad mot medicinsk Qigong 
bygger Zhineng Qigong på principer och kunskaper från den gamla ursprungliga Qigongen 
och dess syfte är att fullända kroppen, sinnet och livsfunktionerna (EZQC 2005), vilket är det 
samma som att förbättra hälsan som helhet och att utveckla visdom och förmågor. Den syftar 
till att utveckla hela människan, vilket betyder att det inte spelar någon roll vad det är man har 
med sig i sin ryggsäck, vilka sjukdomar eller problem som ligger i den. Den medicinska 
effekten är en av flera effekter i denna utveckling. 
 
 
 

                                              
                                                                                 
Bild: Olika träningspositioner. Källa: EZQC 2005. 
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Utmärkande för Zhineng Qigong är: 
• Egen träning – oftast långsamma, mjuka rörelser under avslappning och lätt 

koncentration. 
• Qifältet – ett koncept skapat av Zhineng Qigong, när många tränar tillsammans under 

ledning av en erfaren lärare. 
• Qireglering i grupp – ett koncept skapat av Zhineng Qigong, deltagarna får hjälp med 

att reglera sin Qi. 
Källa: EZQC 2005. 

Qifältet 
”En av de viktigaste principerna eller filosofin inom Zhineng Qigong är Qifältet” (EZQC 
2005). Qifältet kan, enligt EZQC, beskrivas som ett mycket starkt kraftfält och dess kvalité 
beror först och främst på lärarens Gung Fu9. De menar också att läraren kan liknas vid en 
kraftfull magnet som kan organisera detta Qifält och att effekterna av träningen samt 
effekterna av att befinna sig i eller nära Qifältet bör bli mycket goda och dessutom komma 
snabbt, om Qifältet är av hög kvalité. Om dessutom flera personer tränar tillsammans i detta 
Qifält genererar det till mer Qi genom att man gör samma rörelser och koncentrerar sig på 
samma saker. Det fungerar ungefär som resonansvågor; de förstärker varandra och blir 
tillsammans mycket starkare. Genom att träna i ett starkt Qifält förbättrar man därmed sin 
egen hälsa och Gung Fu, men det är också ett mycket bra sätt för deltagarna att hjälpa 
varandra, enligt dem (EZQC 2005). 

Träning 
Om man börjar träna Qigong rekommenderas det att man går en kurs med en lärare som kan 
förklara filosofin bakom Qigong och se till att man lär sig rörelserna korrekt (Woodham & 
Peters, 1998). Regelbunden och daglig träning är att rekommendera och för att utvecklas 
optimalt måste man ha en kvalificerad lärare med Gung Fu och lång erfarenhet av under-
visning och för Zhineng Qigong skolan är även Qifältet av betydelse.  

Qigongmästare 
Begreppet Qigongmästare nämns ofta i samband med Qigong varför det kräver ett 
förtydligande. Begreppet har en diffus innebörd för de flesta av oss här i väst, men inom 
Qigongkretsar finns det givetvis kriterier som skall vara uppfyllda för att få kallas 
Qigongmästare. Det krävs många års studier och träning, orubblig disciplin och egen 
utveckling för att nå dit. Inom Zhineng Qigong använder man sig dock inte av begreppet 
”mästare” man använder ordet ”lärare”. Man anser att det viktiga inte är vad man kallar sig 
utan istället vilken verklig förmåga eller Gung Fu personen har. Att kalla sig för 
Qigongmästare är inte någon garanti för förmågor eller egen utveckling. Begreppet 
missbrukas och certifikat skrivna på kinesiska är inte heller några garantier, vi västerlänningar 
förstår dessutom, oftast, inte vad som står skrivet. Det enda som egentligen betyder någonting 
är de resultat studenterna10 kan uppnå av träningen under lärarens ledning, varför EZQC 
betonar att man bör lägga fokus på uppnådda träningsresultat. Uppmärksamma vilka effekter 
den haft på de som tränat och om det finns bedriven forskning.  

                                                 
9Gung Fu = ungefär av betydelsen: förmåga, kraft att träna Qigong. 
10 Studenter = i detta sammanhang de som tränar inom Zhineng Qigongskolan. Samtidigt som man tränar 
studerar man livet och konsten att vara människa. 
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European Zhineng Qigong Center 
Då jag tidigare berört att effekterna av att träna en viss Qigongmetod dels beror på metodens 
kvalité, dels på lärarens förmåga, Gung Fu (se kap. om Qifältet) följer därför en beskrivning 
av EZQC och dess grundare: 
 
EZQC, European Zhineng Qigong Center, grundades 1993 av Su Dongyue. Han var tidigare 
chef och ledare för rehabiliteringsavdelningen på HuaXia Zhineng Qigong Training Center. 
Han var också den som var ansvarig för examinering av lärare vid centret. Centret har även 
kallats för ”världens största medicinfria sjukhus”. EZQC är en organisation vilken har som 
mål att hjälpa människor till ett bättre liv genom att sprida kunskap om och möjligheter att 
utöva Zhineng Qigong i ett starkt, organiserat Qifält (EZQC 2005) och resultaten man har 
uppnått tyder på att Qifältet i denna organisation är av god kvalitét. 

Sommarkurser 
Bild: Sommarkurs, träning utomhus. Källa:EZQC 2005. 

 
Respondenterna i denna studie 
nämner alla sommarkurserna, varför 
jag finner det på sin plats att förklara 
vad dessa innebär. Om man vill 
komma tillrätta med problem eller 
vill träna Zhineng Qigong för egen 
 delta i längre organiserade träningar 

med EZQC. Det organisationen kan erbjuda och vilket man rekommenderar vid svårare 
problem, om man vill utvecklas som människa eller tycker om att träna Qigong, är de två nio- 
dagars sommarkurser som varje år arrangeras på olika platser i Sverige. Det är ett internat där 
man under nio dagar bor och tränar tillsammans i ett starkt Qifält. Kurserna är uppdelade på 
två nivåer; nivå I och nivå II, båda på nio dagar vardera. Det går med andra ord att träna heltid 
under en koncentrerad period på totalt 18 dagar i sträck varje sommar, vilket också många gör 
(se bild). 

utveckling så finns det i Sverige begränsade resurser att

Alternativ/komplementär medicin 
”Alternativa terapiformer utövas och nyttjas idag såväl inom som utanför den etablerade 
vården och spelar en självklar roll i många människors sökande efter bot och hälsa” (Eklöf 
1999:5). Begreppet alternativ medicin rymmer en mängd olika terapier och inte endast 
”medicinsk” behandling, varför begreppet ibland kan kännas något förvirrande. 1989 valde 
alternativmedicinkommittén att definiera alternativ medicinsk verksamhet som ”åtgärder som 
syftar till att medicinskt förebygga, utreda, eller behandla sjukdomar och skador och som inte 
har godtagits i hälso- och sjukvården” (SOU 1989:60). Till begreppet ”medicinsk” räknar man 
även åtgärder som återfinns under exempelvis psykologi, psykoterapi och sjukgymnastik. 
 
I många länder har man ersatt termen alternativ medicin med komplementär medicin, för att 
undvika att det får en betydelse av ett självständigt alternativ till den etablerade medicinen. I 
SOU 2004:123 menar man att termen komplementär i grunden är detsamma som alternativ 
men avser mer att spegla i vilket sammanhang terapierna används, nämligen som ett komple-
ment till den etablerade hälso- och sjukvården. Men principiellt kan metoden ses som alterna-
tiv då den traditionellt inte har hört hemma inom hälso- och sjukvården, som exempel nämner 
man här akupunktur, kiropraktik, massage och Qigong. I länder som Storbritannien, Tyskland 
och USA, där man på allvar har tagit in alternativ medicin i den etablerade vården talar man 
även om integrerad medicin (Eklöf 1999).  
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Det alternativmedicinska forskningsfältet kan sägas handla om forskning om respektive i 
alternativ medicin. I det första fallet handlar det om alternativ medicin som socialt och 
kulturellt fenomen, i det senare som terapeutiskt fenomen. Man ger i de olika forskningstra-
ditionerna begreppet olika innebörder, man ställer olika frågor och man använder sig av 
teoretiska referensramar med olika metodologiska ansatser (ibid.).  

Forskning om Qigong 
Under senare år har vetenskaplig forskning inom Qigongområdet ökat i många länder, inte 
endast den subjektiva upplevelsen är av intresse, även inom områden som biologi, fysik, 
elektronik, elektrokemi, magnetism, enzymologi, mikrovågor m.m. görs allt fler studier 
(Tingyu 2005). Enligt Tingyu (2005) anses Qigong numera som en hälsovetenskap av många. 
Är det möjligt att sätta denna etikett på Qigong med tanke på den uppsjö metoder av skiftande 
kvalité som finns? Den omfattande forskning som ändå finns om Qigong, mestadels utförd i 
Kina, och de positiva resultaten från många av metoderna indicerar dock, oavsett beteckning, 
att det finns många sätt varpå Qigong kan komplettera våra kunskaper på området hälsa och 
vår västerländska sjukvård (ibid.). Man ger dessutom individen en direkt möjlighet att själv 
vara med och påverka sin hälsa, något som numera ofta förespråkas i olika sammanhang. 

Forskning i Sverige 
Sverige ligger mycket långt efter andra länder då det gäller forskning och reglering av det 
alternativmedicinska fältet. Alternativmedicinens utmaning mot skolmedicinens dominans 
möts av olika reaktioner. Det hävdas ibland att det är ett område präglat av humbug och 
geschäft och som ansvariga inte tycker att det bör satsas särskilda forskningsresurser på i 
Sverige (Isaksson & Larhammar 2003). Samtidigt har utvecklingen nått den punkt där Världs-
hälsoorganisationen, WHO, uppmanar sina medlemsländer att försöka kvalitetssäkra och öka 
tillgängligheten till traditionell, alternativ och komplementär medicin (WHO 2002). Men 
politiska och sociala processer har inte tålamod att invänta den långsamma attitydförändring 
som kännetecknar hälso- och sjukvården, vilket gör att det idag på ”marknaden”, både i och 
utanför den etablerade vården finns en mängd olika otestade alternativ/metoder att tillgå.  
 
Behovet av forskning inom området är stort. Gunnarsson (i Hedbäck 2002) anser att forskning 
bör bedrivas av dem som saluför och tjänar pengar på en metod. Han tror att det i det 
motstånd för forskning bland de alternativmedicinska utövarna, ligger en rädsla att den skulle 
kunna utgöra en risk för dem, att man inte vill riskera resultat som visar att metoden är 
verkningslös eller till och med skadlig (ibid.). Då jag inför den här uppsatsen sökt forskning i 
olika databaser om Qigong har jag dessvärre varit tvungen att inse att detta område i det 
närmaste är obeforskat i Sverige. Jag hade fått uppfattningen att Qigong alltmer kommit att 
användas i olika sammanhang, många gånger i projektform, vilka har beskrivits i medier. Men 
jag har funnit lite dokumentation om detta och någon regelrätt publicerad forskning är i det 
närmaste obefintligt och svårt att hitta. Riksdagen i Sverige har nyligen avslagit en motion om 
att utreda alternativa metoder (Ramel 2002), vilket förmodligen gör att området fortsätter att 
vara ett vitt oskrivet blad inom svensk forskning en tid framöver. Den forskning jag fann, i 
databasen CINAHL, var bl.a. en studie där man använt sig av Qigong i kombination med 
kroppsmedvetandeterapi på patienter med fibromyalgi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs 
universitet år 2004. Deras slutsatser var att även om det blev en förbättring i form av mer 
harmoniska rörelser hos dem som slutförde behandlingen, så kunde man inte se någon 
förbättring av symptomen som är förknippade med fibromyalgi eller av den fysiska 
funktionen. (Mannerkorpi & Arndorw 2004). 
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Projekt med muskeldystrofi. 
En annan av de få studier som redovisats om Qigong i Sverige, är ett projekt gjort på patienter 
med muskeldystrofi11, Örebro universitet av Wennerberg, Ahlström och Gunnarsson år 2003. 
De menar att forskning på Qigong ännu är i sin linda, men att det vid andra studier kunnat 
påvisas att effekterna från träning med Qigong har kunnat minska läkemedelsanvändningen 
och sjukhusvistelsen för astmapatienter12. Utifrån dessa resultat ville de studera Qigongs 
effekter på patienter som drabbats av ärftliga muskelsjukdomar (Wennerberg, Ahlström & 
Gunnarsson 2004). 
 
Deras slutsatser efter analys av de kvantitativa resultaten är att lungfunktionen i form av 
forcerad vitalkapacitet13 inte påverkades av given behandling. Balansen kvarstod oförändrad 
hos en av grupperna vilket visar på en tendens till positiv effekt, då jämförande grupp under 
samma interventionsperiod utan träning fick en försämring på balansen. Analysen av kvalita-
tiva data i form av intervjuer visade att de som inte såg resultat av sin träningsinsats samt de 
som hade begränsat med tid efter hand slutade att träna. Övriga deltagare upplevde kroppslig 
avslappning och mental avspänning. Resultaten och deras slutsatser tyder ”på att qigong-
träning inte påverkar själva muskelsjukdomen, men att övningarna möjligtvis kan minska 
konsekvenserna” (ibid:186).  
 
De avslutar med att konstatera att komplementära hälsometoder, av skilda slag, kan hjälpa 
personer med kroniska sjukdomar, att de kan vara av värde där etablerade metoder ej kan ge 
bot. Men de poängterar att det behövs mer forskning och att det är viktigt att kritiskt granska 
metoderna för att utröna dess effekter. Detta skulle kunna ”förverkligas om forskningsanslag 
från både statliga och privata forskningsråd och stiftelser blir tillgängliga för forskning kring 
alternativa eller komplementära metoder”, menar de (ibid:188).  

Forskning om Zhineng Qigong 
Su Dongyue var först med att genomföra grundläggande medicinsk forskning inom Zhineng 
Qigong i Kina och några av hans avhandlingar har publicerats internationellt i tidskrifter inom 
fältet för medicin och Qigong samt vid vetenskapliga konferenser, se bilaga 3. Han har bland 
annat forskat på cancer, inflammation, samt minne och förmåga till inlärning. Forskningen 
och experimenten är gjorda på möss, vilket är brukligt inom grundforskning, och har utförts 
tillsammans med ledande professorer inom respektive disciplin. Mössen fick Qi- reglering av 
Su Dongyue, vilket resultatmässigt går att jämföra med träning av Zhineng Qigong i ett starkt 
Qifält, enligt EZQC. Experimenten visar på signifikanta resultat; cancertumörer av typ s-180, 
tillväxten stoppades och cancercellerna bröts ned = p<0,00114, inflammation försvann = 
p<0,01 och minne och förmåga till inlärning ökade genom att cortex, hippocampus (vilka har 
nära samband med inlärning och minne) och funktionen i M-receptorerna förstärktes, se 
bilaga 3 (EZQC 2005). 
 
                                                 
11 Muskeldystrofi är en grupp ärftliga muskelsjukdomar. Musklerna förstörs undan för undan och ersätts med 
bind- eller fettväv (Bonniers lexikon 1997). 
12 Det framgår inte vilken studie de syftar på, men det projekt med European Zhineng Qigong Center 
tillsammans med astma- och allergiföreningen i Stockholms län 1997 utvärderat av Zetterström, Karolinska 
sjukhuset, är ofta det som refereras till då man talar om Qigongs goda effekter på astma och allergi. Men man 
nämner sällan vilken Qigongmetod som användes eller vilken studie som åsyftas vilket är brukligt inom 
vetenskapliga kretsar, varför det är missvisande. Ytterligare exempel på detta se Susanna Edin (1999:54) – Den 
självläkande människan. 
13 Vitalkapacitet, största möjliga luft som kan andas in efter en maximal utandning. Den ger ett mått på lungornas 
volym, t.ex. i samband med lungsjukdomar (Bonniers lexikon 1997). 
14 p<0,001, vilket betyder att det är mindre än 0,1 % chans att det var slumpen som avgjorde. 
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I Sverige har EZQC genomfört projekt med bl.a. Astma- och allergiföreningen i Stockholms 
län 1997, utvärdering av Docent Olle Zetterström, Karolinska sjukhuset, visade på signifi-
kanta förbättringar av lungfunktionen. Astma- och allergiföreningen tillsammans med 
Migränföreningen i Stockholm 2000, fick beviljat projektmedel av Stockholms läns landsting 
med referens till de positiva resultaten från tidigare projekt och Bröstcancerföreningen 
Amazona i Stockholm 2003. Alla projekt har genomförts som ”fritidsprojekt” dvs. med träning 
utspridd på en tid av ca två månader (EZQC 2005). Nedan följer statistik från deltagarnas 
subjektiva upplevelse från ett av projekten.  
 
Projekt 1997 med Astma- och allergiföreningen i Stockholm 

 

 

 
 

 
 

Statistik: Deltagarnas subjektiva upplevelse av förändringar på olika variabler, Källa: EZQC 2005 
 
Efter att ha studerat dessa siffror kan man konstatera att träning av Zhineng Qigong inte bara 
hade positiv effekt på astma och allergi, utan träningen gav effekt på hälsan som helhet. 
Projektet genomfördes på hösten då patienterna oftast blir något sämre, enligt Zetterström. 
Under tiden för projektet blev de istället lite bättre, vilket var något förvånande. Träningen har 
också hjälpt deltagarna med många andra hälsoproblem förutom astma och allergi, vilket var 
deras primära syfte med att delta i projektet. EZQC framhåller att detta projekt enbart är ett 
fritidsprojekt och menar att utfallet blir ännu bättre och tydligare om träning bedrivs på heltid 
under en mer koncentrerad period (professionell träning), som exempelvis i Kina där man 
tränade 25 dagar i sträck. Liknande siffror eller bättre redovisas för övriga nämnda projekt, 
trots att träningsmängden varit relativt liten. 
 
Ett företagsprojekt 1997 med Stena Line i Göteborg  
Tjugoen personer fick under nio dagar träna Zhineng Qigong som rehabilitering för sina 
besvär och skador. Syftet med detta projekt var att reducera smärta hos deltagarna samt att 
förbättra deras hälsa som helhet. Efter avslutat projekt hade så gott som samtliga deltagare 
uppnått förbättringar, både fysiska som mentala. Bland annat upplevde en av deltagarna att all 
hennes värk från nacke, huvud och tennisarm, förutom den i ryggen, var borta efter tre dagar. 
Hon kände sig rörligare och kunde sova mycket bättre. En annan deltagare som på grund av 
en whiplash skada lidit av ständig huvudvärk och inte kunnat lyfta armarna över axelhöjd, 
kunde även hon efter tre dagars träning se märkbara resultat. Hon kunde då lyfta armarna över 
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huvudet och sov gott på nätterna vilket hon inte kunnat på över fyra år. En tredje blev av med, 
vad hon kallade, ett kraftigt diskbrock efter några dagar och kunde därmed avbeställa den tid 
för operation som fanns inbokad. (Ekstedt 1997;EZQC 2005). 
 

                       
Deltagarnas subjektiva bedömning av effekter på nämnda                                    Hjärtats slag per minut, före och efter projekt. 
variabel efter avslutat  projekt.                                                                            Källa: EZQC 2005    
Källa: EZQC 2005   
 
Frågeformuläret som data ovan bygger på var utarbetat av Stena Lines personalavdelning 
tillsammans med företagshälsovården, Hamn och Rederihälsan. Undersökande läkare valde 
att mäta arbetspulsen före och efter projektet, under likvärdiga förhållanden. Resultatet blev 
en pulsreducering med i genomsnitt 16 slag per minut, vilket innebar att hjärtat behövde slå 
färre slag per minut under ansträngning, de fick vad vi i dagligt tal kallar ”bättre eller ökad 
kondition” av sin träning, förutom att hälsan förbättrades i sin helhet (Ekstedt 1997;EZQC 
2005).  
 

Metod 
Det här kapitlet beskriver vilken vetenskaplig metod som utgör grunden för uppsatsens 
empiriska del, motiverar varför denna valts samt tar upp eventuella nackdelar som är 
förknippade med metoden.  

Urval 
Ett problem då man vill undersöka Qigong är att Qigong inte är ett homogent fält, all Qigong 
kan inte likställas. Som jag tidigare nämnt kan Qigong ses som ett samlingsbegrepp som 
under sig har ett stort antal olika skolor och metoder. Vid en kartläggning i Kina har man 
funnit ca 2 500 skolor och effekterna av träning kan skilja avsevärt skolorna emellan och kan 
dessutom variera inom samma skola beroende på lärare och lärarens Gung Fu (EZQC15). I 
min undersökning har jag därför valt att enbart ta med deltagare som tränar Zhineng Qigong 
med European Zhineng Qigong Center för att likvärdiga förutsättningar skall gälla.  

Urval av Respondenter 
Valet av respondenter har inte kunnat ske slumpmässigt eftersom jag inte haft tillgång till 
något dataregister, utan det har varit ett eget urval, av redan kända personer, efter de kriterier 
som följer nedan. För att kunna säga någonting om effekter från träning förutsätter det att 
respondenterna tränar, därför var ett första kriterium att de som skulle medverka tränade 
regelbundet och har tränat under en längre tid. För att så sanningsenligt som möjligt försöka 
spegla hur det upplevs att träna Zhineng Qigong och vilka effekter som kan uppnås genom 
denna träning, hade jag som intention att försöka sprida mitt urval av deltagare över olika 
                                                 
15 Uppgift från föreläsningar med Su Dongyue, EZQC  1996-2005. 
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åldersgrupper bland de Qigongutövare som jag antog tränade regelbundet. Jag hade också en 
tanke om att få en jämn fördelning på genus, lika många kvinnor som män, för att på så sätt ge 
en mer rättvis bild och kanske få ta del av eventuella skillnader i upplevd hälsa-ohälsa och 
förhållningssätt.  
 
Nästa steg var att få en spridning av deltagarna på olikheter, vad jag trodde var deras olik-
heter. Här valde jag två som jag visste tränat annan form av Österländsk träning tidigare, en 
kvinna och en man. Två som jag kunnat konstatera varit väldigt sjuka när de började, en 
kvinna och en man och dessutom valde jag att vända mig till en mycket ung och en pensionär 
vilka jag båda uppfattat som friska då de började, även de en kvinna och en man. Förutom 
dessa sex personer valde jag att lägga till en person som jag visste hade börjat på grund av sin 
stressproblematik, för att om möjligt få ytterligare ett perspektiv. Respondenterna tillfrågades 
av mig personligen och alla sju personerna tackade ja till att medverka. Deltagarna är boende i 
olika delar av landet och är anonyma. 
 
  Kvinna Man 
Annan träning tidigare   X   X 
Förmodad Sjuk   X   X 
Förmodad frisk,    X   X  
Stressproblematik   X  Totalt sju personer 

Metodval   
Min första tanke om att kombinera en kvantitativ forskningsmetod med en kvalitativ har fått 
ge vika. En kvantitativ metod utgörs vanligtvis av surveyundersökningar och experimentella 
studier (Bryman 1997). Men det har av etiska skäl visat sig vara svårt att få tillgång till 
dataregister för utskick av en enkät.  Istället kommer jag att använda mig av befintlig statistik 
och tidigare utvärderingar som gjorts av oberoende läkare från olika projekt och även statistik 
sammanställd från längre träningskurser av deltagarnas subjektiva upplevelser. Analys av 
tidigare insamlad information är även det en form av den kvantitativa forskningen (ibid.). Att 
bara använda mig utav dessa data kändes dock ganska tomt då jag ämnade undersöka 
upplevda effekter, det rymmer inga eller få nyanser och skildrar inte hela den komplexa 
verklighet som jag ville undersöka. 
 
Jag ville gräva lite djupare för att få fram mer information vilket bäst görs genom en kvalitativ 
metod, oftast förknippat med bland annat ostrukturerade djupintervjuer. I min undersökning 
ser jag inga motsättningar med att använda mig av mina egna intervjuer (kvalitativ forskning) 
och annan tidigare utförd forskning, statistik och utvärderingar (kvantitativ forskning) för att 
styrka eventuella slutsatser från mina intervjuer. Som Bryman (1997) nämner så är kvantitativ 
och kvalitativ forskning egentligen endast två olika beteckningar på hur man kan genomföra 
sociala undersökningar, han menar att de med fördel kan integreras med varandra, de passar 
olika bra för olika frågeställningar (ibid.). 
 
Inom forskarvärlden har den kvantifierbara kunskapen hittills varit den rådande och domine-
rande inom vissa vetenskaper som t.ex. medicin, den har kommit att stå för: reliabilitet, 
representativitet, reproducerbarhet, kumulativitet, verifierbarhet och det finns klart angivna 
metodregler att luta sig mot. Men Starrin m.fl. (1991) menar, att denna inställning till kunskap 
är varken naturlig eller ens varaktig. Inom forskningsvärlden visar man ett allt större intresse 
för kvalitativa metoder som står för: förståelse, intersubjektivitet, teorigenerering, validitet, 
upptäckt, variation och inte minst nyfikenhet (ibid.).  
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I min underökning har jag som syfte att undersöka vilka effekter träning av Zhineng Qigong 
kan ge. Det finns vissa svårigheter förknippade med en effektstudie eftersom det inte finns 
några säkra metoder för att mäta t.ex. stressens påverkan på den psykiska hälsan/ohälsan. Än 
så länge finns det inga biomarkörer för detta utan det är deltagarens subjektiva upplevelse 
som får känna som markör, vilken jag tycker är minst lika viktig i sammanhanget. I de fall där 
det rör sig om fysiologiska förändringar är det lättare att uttala sig om effekterna, om respon-
denten dessutom haft kontakt med läkare och kunnat mäta förändringar/effekterna med till-
gängliga vetenskapliga metoder torde det vara säkrare att fastställa och uttala sig om effekter. 
Genom mina intervjuer, tidigare forskning och statistik hoppas jag fånga en bild av tränings-
effekterna som i möjligaste mån överrensstämmer med verkligheten. 

Egen träningserfarenhet 
Zhineng Qigong är en självträningskonst och även om det vid första anblicken ser väldigt 
enkelt ut, så är det inte fullt så enkelt som det kan tyckas. Det är en stor och komplex kunskap 
och för att greppa denna komplexitet och förstå det jag ämnar undersöka, ser jag det som en 
fördel att ha deltagit i denna miljö under en längre tid. Utan egen förförståelse hade risken 
funnits att jag skulle ha förbisett, bortsett eller underlåtit att skriva om vissa aspekter på grund 
av att de hade känts främmande, att jag inte hade förstått eller på grund av att de inte hade 
passat in i vårt sätt att tänka om världen. Det är då möjligt att viktig information skulle ha gått 
förlorad, anser jag.   
 
Genom observationer och genom min medverkan i denna miljö, har jag fått förståelse för 
träningsmetoden och tidigare okända begrepp har för mig normaliserats och internaliserats. 
Jag kan nu också så här i efterhand säga att det har krävts en ganska lång tid i träningsmiljön 
för att förstå vad det handlar om, vilket jag kanske ännu inte gjort, fullt ut, efter mina åtta år i 
denna miljö. Bryman (1997) lyfter liknande tankegångar där en forskare levt med en grupp 
under sex år på fältet för att observera, en grupp som annars hade varit svår att studera. På så 
sätt kunde forskaren fokusera på ”den subjektiva upplevelsen av hur människor lever, tänker, 
känner och handlar” (ibid:16). Jag kommer att använda mig av mina egna erfarenheter och 
observationer i diskussionen kombinerat med gjorda djupintervjuer, tidigare forskning av Su 
Dongyue och statistik från projekt utförda med EZQC. 
 
Förutom nämnda fördelar inser jag att det även kan innebära en nackdel att ha medverkat i 
träningsmiljön. På grund av mina egna positiva erfarenheter från träningen blir det naturligtvis 
svårt att inta ett kritiskt förhållningssätt. Men fördelarna har övervägt och jag tror att 
respondenterna har känt en trygghet i att kunna tala fritt med en like, vilket påverkat 
resultaten av intervjuerna på ett positivt sätt. Min närhet är också en anledning, förutom att 
materialet blir mer levande, till varför jag valt att redovisa resultaten i form av många citat. 
Det ger läsaren möjlighet att själv inta en kritisk hållning i de fall jag brustit. 

Intervjuer 
Att ställa frågor är ett bra sätt att få information om hur en person uppfattar eller känner inför 
den företeelse vi intresserar oss för. Intervjuer kan utformas på olika sätt, ges olika form och 
innehåll. Den kan t.ex. vara helt öppen, vilket innebär att intervjuaren ställer en vid öppen frå-
ga som den tillfrågade fritt kan utveckla tankar kring. Det kan jämföras med vad Bryman 
(1997) ovan kallar för ostrukturerade djupintervjuer. Intervjun kan också vara helt struktu-
rerad, vilket innebär att intervjuaren ställer i förväg formulerade frågor i en förutbestämd 
ordning och respondenten svarar på i förväg uppgjorda svarsalternativ (Lantz 1993). 
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Mitt val har varit att använda mig av ett mellanting av de båda, en så kallad öppen riktad 
intervjuform (ibid.). Jag har ställt ett antal standardiserade frågor, se bilaga1, där respon-
denten har givits möjlighet att ge öppna svar, för att på så sätt kunna få en så nyanserad och 
komplett bild som möjligt av dennes erfarenheter av träning med Zhineng Qigong. Det har 
även givit mig möjlighet att ibland skjuta in följdfrågor för ett förtydligande eller för att få 
mer information. Att använda standardiserade frågor kan också enligt min mening, vara till 
hjälp när data senare skall sammanställas.  

Genomförande 
Min första kontakt med berörda intervjupersoner har skett per telefon, där jag frågat dem om 
de ville medverka. Alla jag kontaktat har tackat ja. Någon av respondenterna ville ha intervju-
frågorna i förväg, varför jag sammanställde ett brev med mina huvudfrågor (se bilaga 2). 
Samtliga fick ta del av detta brev före intervjun för att likvärdiga förhållanden skulle 
föreligga.  
 
Intervjuerna har genomförts på olika ställen. I två fall har det varit hemma hos respondenten 
och i två fall i en lånad lägenhet. De övriga har genomförts på allmän plats men i full avskild-
het. Som intervjuare är jag fullt medveten om att jag påverkar och genom att tända ett ljus och 
servera lite te har jag försökt att få till en så avspänd situation som möjligt, detta var dock inte 
möjligt under de två sista intervjuerna. 
 
Förr att korrekt kunna återge vad som sagt har jag använt mig av bandspelare. Därefter har jag 
använt transkription (utskrift av inspelat tal) vid bearbetning av det inspelade materialet. Inter-
vjuerna har tagit ca 50 – 60 minuter i anspråk.  

Problem i genomförandet  
I en av intervjuerna fungerade inte någon av mina bandspelare, jag hade vid det aktuella till-
fället två stycken, varför jag har valt bort denna intervju och ersatt den med en annan. Dock 
ändrades förutsättningarna något i mitt urval, då den jag valde bort var en äldre, förmodad 
frisk person och ersattes av en yngre, förmodad frisk. Detta för att jag hade svårt att med kort 
varsel få kontakt med någon ny äldre intervjuperson som jag antog var frisk, vilket var lättare 
då det gällde en yngre person. Det blev också en annan könsfördelning. Jag har även varit 
tvungen att utesluta ytterligare en intervju på grund av tidsbrist. I detta fall blev det en av 
mina kvinnliga respondenter som jag förmodade var sjuk vid tillfället för träningsstarten. 
Fördelningen kom därför att se ut enligt följande: 
 
  Kvinna Man 
Annan träning tidigare   X   X 
Förmodad sjuk   -    X 
Förmodad frisk    2   - 
Stressproblematik   X  Totalt sex intervjuade personer 

Bearbetning av data 
Mina frågeställningar har fått utgöra mall för hur jag har bearbetat materialet. Jag har försökt 
att sortera informationen efter dem och därefter grupperat data av samma slag inom respektive 
fråga. De redovisade resultaten utgör således endast en variant av en typ av uttalande där det 
ibland funnits flera som haft samma åsikt, men i dessa fall har jag försökt att göra detta 
explicit. 
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Metodkritik 
Ett problem som kan uppstå när man som forskare har befunnit sig på fältet och så att säga 
blivit ”en av dem”, är att man blir hemmablind och det blir svårt att förhålla sig kritisk. Som 
undersökningsredskap är jag inte neutral och får svårt att förhålla mig objektiv till det jag 
skall undersöka tack vare min egen medverkan i den samma. Men som jag tidigare beskrivit 
kan detta i vissa fall även vara en fördel för undersökningen. Även i till synes mer neutrala 
sammanhang är det som forskare näst intill omöjligt att göra anspråk på ren objektivitet, det är 
en paradox enligt Alvesson & Deetz (2000). Forskaren är en del av en socialt konstruerad 
värld och det som i många fall uppfattas som en neutral och distanserad ståndpunkt blir där-
med en särskild delad ståndpunkt, menar de. ”Den egna livshistorien, tillhörigheten till ett 
särskilt forskarsamhälle och erfarenheter ur vardagen präglar ens tankar om forskningsämnet. 
De inverkar på de frågor som ställs, det språk som används och följaktligen de resultat som 
frambringas” (ibid:74).  
 
Ett annat problem är att intervjuer är mycket tidskrävande, vilket har medfört att jag varit 
tvungen att begränsa antalet. Det finns också alltid en risk att respondenten svarar på ett sätt 
som de tror att forskaren förväntar sig. Jag har försökt att eliminera detta genom att klargöra, 
före intervjuns början, att det är viktigt att belysa både positiva och negativa aspekter. Jag har 
därför bett respondenterna tala från hjärtat och vara så uppriktiga de kan. Dessutom har jag 
återigen försäkrat anonymitet, att de inte kommer att vara synliga som personer i uppsatsen.  
 

Resultat 
Respondenterna som deltagit i denna studie har på ett mycket frikostigt sätt delat med sig av 
sina liv och erfarenheter från träningen. Med tanke på vad jag ovan sagt om ”att vara en av 
dem”, så tror jag att det har varit gynnsamt för intervjusituationen. Respondenterna har fritt 
kunnat tala om Qigong, dess terminologi och inte behövt begränsa sig på grund av att inter-
vjuaren inte förstår eller tycker att olika begrepp är ”konstigt”. När jag nu presenterar 
resultaten från dessa intervjuer har jag valt att använda mig av många citat istället för att 
göra egen analys av data, detta för att göra materialet så levande som möjligt för läsaren. 
Citaten redovisas så textnära som möjligt, utifrån transkriberingen, men jag har ibland stuvat 
om något för att göra dem mer läsvänliga utan att förändra dess innehåll eller innebörd, det 
har då handlat om att orden byter plats eller att vissa upprepningar har uteslutits. I de fall 
där många respondenter är av samma eller liknande åsikt har jag valt att presentera något 
enstaka citat som är representativt även för de övriga.  

Bakgrundsdata 
Vad som framkommit vid mina sex intervjuer är att alla varit regelbundna i sin träning. Jag 
antog att det skulle förhålla sig så eftersom de jag valt ut deltog återkommande på kurser, men 
hur deras egentliga träningsbild såg ut visste jag inte. De intervjuade har tränat Zhineng 
Qigong under 1 ½, 4, 4, 5, 5 respektive 9 år. Alla försöker träna varje dag, en del tränar både 
på morgonen och på kvällen, medan andra föredrar längre pass t.ex. på morgonen eller på 
kvällen. En av respondenterna tyckte det varierade men det blev alltid som minimum en Lyft 
Upp Qi eller en La Qi per dag, vilket är namnen på de två huvudövningar som tränas inom 
Zhineng Qigong-skolan. De flesta av dem försöker dessutom närvara på kvällsträningar, en 
eller två kvällar i veckan ”för att ta del av Qifältet” som de uttrycker det, utom en person som 
bor på en ort där det inte finns några gemensamma kvällsträningar. De är också alla aktivt 
deltagande på helgkurser och träningskurser av samma anledning, nämligen Qifältet. 
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Fysisk aktivitet. 
Fem av sex personer har tidigare haft ett liv med mycket fysisk aktivitet, vilket de uttryckte på 
följande sätt: 
  

Jag har alltid idrottat ända sedan jag var jätteliten. Det mesta har jag prövat på och 
sedan bytt, tills jag skadade min handled, då fick jag lägga av. 

 
Jag har varit jättefysiskt aktiv, hållit på med de flesta sporter friidrott, Kung Fu, 
pingis, tennis, jag älskar att röra på mig, så det fysiska tror jag har varit det lättaste 
i Qigongen. 
 
Jag har tränat både gympa och gym i tio år, men innan det var jag helt ointresserad 
av all typ av sport och hatade skolgymnastiken. Slutade med denna träning för ett 
par år sedan eftersom jag blev mer stressad av det. 

Tidigare erfarenheter av österländsk träning 
Två av dessa respondenter, som tidigare alltid varit fysiskt aktiva, hade en längre tid tränat 
andra former av österländsk träning innan de började med Zhineng Qigong. Den ena har 
mediterat regelbundet två gånger om dagen i tjugo år och även tränat en mycket fysisk yoga 
som ett sätt att hålla kroppen igång. Av de övriga hade några prövat lite olika yoga- och 
meditationstekniker både på egen hand och hos olika lärare eftersom intresset för österländsk 
filosofi hade funnits hos en del av dem. Men det är inte något som utvecklats vidare utan mer 
haft betydelsen av vilken annan fysisk aktivitet som helst: 
 

Jag tränade karate när jag gick i grundskolan…det var en kille från orten som höll 
i det, så det var inte någon asiat som förde in mycket andra grejer utan bara ben… 
vi såg det bara som fysisk aktivitet, inte så mycket filosofi och sånt. 
 
Jag tränade Kung Fu i två år, det var lite våldsamt, men kul när deras mästare kom 
dit två gånger per år.  

Varför började man träna Zhineng Qigong? 
Alla förutom de två som tränat meditation och yoga en längre tid, började träna Zhineng 
Qigong på grund av problem av något slag. Men även dessa två personer hade problem, fast 
det var inte den primära orsaken till varför de valde att börja träna med EZQC. Deras önskan 
var att hitta en lärare som motsvarade deras förväntningar, vilket tidigare lärare inte hade 
kunnat. En av dem som började på den tiden då det inte fanns så mycket Qigong i Sverige, 
hade sett en annons och den andra började på rekommendation av en vän: 
 

Upptäckte efter att jag tränat meditation en tid att det inte hände så mycket, 
effekterna blev inte de som jag hade hoppats. Jag upplevde inte heller att lärarna 
motsvarade den bild jag hade, vad jag hade läst om hur en bra lärare skulle vara. 
När det hände någonting och man ställde frågor så kändes det inte riktigt rätt. 
Därför fortsatte jag att söka efter en metod med en bra lärare och hade tur att hitta 
EZQC. Men jag ville också komma till rätta med lite problem, bl.a. rygg-, nack- 
och spänningsproblem som jag har provat många olika metoder och behandlings-
former för t.ex. sjukgymnastik, massage, naprapat m.m. Jag hade en tanke om att 
jag kanske skulle kunna få hjälp med det efter att jag hade varit i Kina och sett 
många äldre kineser träna Qigong eller Taiqijuan, olika långsamma rörelser och 

 18



jag tyckte det var intressant att se hur smidiga de här gamla människorna var, det 
var inspirerande. 
 
Ren slump att det blev EZQC, en vän hade gått sommarkurs och det tyckte jag lät 
gediget. Jag har mediterat sen-82 och har mått bra av det, men med åren kom jag 
att vilja ha något annat, men visste inte riktigt vad jag sökte. Det grundar sig i 
någon känsla av att livet måste vara någonting mer än att bara äta, sova och jobba. 
Det fanns inte heller de lärarna eller den skolan i Sverige och jag har inte haft för 
avsikt att åka någon annan stans för att utvecklas, för det kan jag tänka mig att det 
finns, jag har ändå velat ha ett normalt liv. När jag började träna hos EZQC höll 
jag fortfarande på med en Yogaform som jag tyckte väldigt mycket om, men jag 
kände att de inte stämde överens och så handlade det också om att det i Yogan, 
med de lärarna i Sverige, inte fanns den kunskapen, den gedigna uråldriga kunska-
pen, kunskapen om mänsklig utveckling. Den tyckte jag fanns inom Qigongen 
genom Su Dongyue och det kändes att det här var värt att göra helhjärtat, så då 
valde jag det då. 

 
De övriga började, har det visat sig, på grund av olika problem av både fysisk och mental art. 
De hade alla utom en blivit rekommenderade den här Qigongskolan av vänner eller familj. Av 
dem var två mödrar vilka ivrigt uppmuntrat sina barn att pröva: 
 

Min mamma tjatade på mig, hon hade stukat sin fot och hade svårt för att gå och 
haltade fram. Hon deltog på en helgkurs och när hon kom hem så kunde hon an-
vända foten som vanligt. Då blev man lite nyfiken. Sen åkte hon på sommarkurs 
och kom hem som en helt annan människa, hon hade så mycket energi att det bara 
strålade om henne och då blev jag ännu mer nyfiken. Jag hade gamla idrottsskador 
men ville också hitta ett sätt att hantera vardagen, jag hade sökt något åt det här 
hållet men inte hittat något som passat. Jag trodde instinktivt att det måste finnas 
ett sätt att hela kroppen själv, att inte behöva ta en massa mediciner och gå till 
läkare som ändå inte kan göra så där jättemycket i slutändan och här verkade det 
finnas både det fysiska och mentala. 
 
Att jag hamnade här berodde på min mamma, men också delvis på att jag alltid 
varit intresserad av österländsk filosofi, jag tycker de verkar förnuftiga. Jag har 
haft allergi som jag åkt in till akuten för några gånger, astma och eksem över hela 
kroppen sedan jag var liten och prövat alla traditionella och även skumma grejer, 
varit på hälsohem m.m. Det finns ingenting sjukvården kunde göra utan de säger 
att, alla har sagt till mig att det finns ingenting man kan göra åt det, man kan be-
handla med kortison för att hålla det nere, men man kan aldrig ta bort det. Jag 
skulle aldrig kunna ha djur och måste ha ett rent jobb. När min mamma tyckte jag 
skulle gå var jag jätteskeptisk och tänkte att det finns så många Qigongsorter och 
om det är ett anslag i lilla X-stad så är det nog inte bra, men efter föreläsningen 
blev jag jätteintresserad. 

 
Av de övriga intervjuade var huvudanledningen hos en av dem att personen behövde någon-
ting som genererade ett större lugn, efter en svår tid på arbetet och privat. Enligt samhällets 
normer var personen att anse som frisk, hon arbetade, men var väldigt stressad och mådde inte 
så bra, senare blev hon dock sjukskriven för sin extrema trötthet: 
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Under hösten då jag började gå på Drop In, så hade jag i ett halvår verkligen 
försökt att kämpa hårt för att hålla mig flytande trots infektioner och annat. Jag 
hade mycket kontakt med sjukvården för jag var sjuk jämt, mycket infektioner. 
Jag hade kanske tolv urinvägsinfektioner under två års tid, oräkneliga hals- och 
luftvägsinfektioner och har alltid varit orolig och känt ångest.  

 
Den sjätte intervjupersonen började på grund av mycket svår sjukdom och var väldigt dålig. 
Läkarna ansåg på grund av diagnosen, primärt en progressiv MS, att det inte var någon större 
idé med rehabilitering. Diagnosen betyder att man gradvis blir sämre hela tiden och har man 
tappat vissa förmågor så kan man inte bli bättre. Kanske ytterst lite om man tränar riktigt 
mycket, men inte avsevärt bättre, enligt den intervjuade: 
 

Jag hade provat akupunktur, men jag hade nästan gett upp. På en föreläsning pra-
tade jag med Master Su Dongyue och han tyckte att jag skulle börja träna, han sa 
väl till och med att träna du ett år så skall du se att du mår mycket bättre. Jag trod-
de inte på det men tänkte att det skadar ju inte att försöka. Uppenbarligen så fick 
man ingen hjälp ifrån sjukvården, de sa att det finns ingenting som du kan göra 
här. Det är samma idag, även om jag blivit bättre så finns det inte någonting mer 
att erbjuda. Neurologisk rehabilitering, det finns nästan inte.  

Vad är det som gjort de intervjuade motiverade att träna? 

Snabba effekter  
Alla respondenter nämner och upplever att de väldigt snabbt har sett eller fått effekter av 
träningen, både fysiska och/eller mentala sådana, och detta har varit väldigt motiverande och 
inspirerande för att fortsätta att träna. Effekterna har kommit redan under första helgkursen 
vilket har haft stor betydelse för att vilja ge träningen en chans, men de talar också alla 
genomgående om sin första sommarkurs som det stora genombrottet. Som en respondent 
uttryckte sig: 
 

Det finns ett före och efter första sommarkursen, det finns ett före och efter andra 
sommarkursen, det finns ett före och efter varje sommarkurs, men just första var 
så himla påtagligt. 

Fysiska effekter 
De fysiska effekter som deltagarna har upplevt kom snabbt och har varit av olika slag. Det har 
varit effekter på kroppsliga symptom eller handikapp på grund av sjukdom, gamla skador 
eller spänningar på grund av stress eller annan påverkan. 
 

De fysiska effekterna kom redan på min första kurs, jag började med en nio dagars 
sommarkurs. Det spelade stor roll för motivationen att jag märkte effekt snabbt, 
jag var lite desillusionerad på mina tidigare erfarenheter då jag hade provat vissa 
behandlingar, tekniker och även terapier, tyckte jag stod och stampade. 
 
När jag hade pollenallergi så var det att jag mådde bra när jag gjorde det precis 
just då, det var extremt motiverande. 

Mentala effekter 
Psykiskt upplevde alla respondenterna ett större lugn ganska snart och använder sig av olika 
formuleringar för att uttrycka, som jag tolkar det, ett ökat välbefinnande: 
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På min första kurs när jag på lunchen gick ut för att äta min medhavda matsäck i 
en skogsdunge, kände jag en slags glädje som jag kom ihåg från när jag var liten. 
Jag var tillfreds med att vara just där och då, att inte göra någonting annat än att 
gå och sätta mig i en skogsbacke och äta lunch. Jag tänkte, men Gud det var länge 
sen jag hade den här känslan. Jag kom ihåg den från när jag var liten, den här 
nöjdheten, tillfreds på något sätt. Åh, då slog det mig att det är klart att det måste 
vara en effekt av att jag stått därinne och tränat halva förmiddagen, det har ju hänt 
någonting eftersom jag inte har känt så här på år och dar. Det var ett sådant där 
igenkännande som var härligt. 
 
Första kursen, det kändes väldigt skönt att vara där. Det påverkade mig 
känslomässigt och mentalt, det jobbade inombords lite grann. Det kändes som det 
här behöver jag göra mer, det här behöver jag. 
 
Redan under första dagen på min första helgkurs så upplevde jag att jag fick en 
väldigt stor känsla av lugn, som förmodligen kanske inte var så stor om jag jämför 
med hur jag känner idag. Men det var så att jag nästan undrade ifall det här, är det 
här bra. Det var faktiskt den upplevelsen jag hade, jag visste inte om det var riktigt 
bra eftersom jag var så ovan vid det. Det här har jag absolut aldrig upplevt av 
någon annan form av fysisk träning, meditation eller Yoga och om man tolkar det 
positivt så vill man ju gärna uppleva det igen. 
 
Jag vill bli bättre och jag känner ganska väl att jag blir mycket piggare av det, jag 
märker inte fysiskt att jag blir bättre dag för dag, men jag märker tydligt att jag 
blir piggare. När jag började kunde jag kanske stå och diska i tre minuter, sen var 
jag trött och då fick jag sätta mig i soffan i två timmar. Jag trodde inte att jag 
skulle klara av att gå kurs, sen visade det sig att jag stod upp i två dagar, satt bara 
när vi inte tränade. Sen trodde jag att jag skulle få igen det när jag vaknade på 
måndagen, trodde att jag skulle bli liggandes en vecka. Men på måndagen var jag 
faktiskt piggare än vad jag var på fredagen. Då kände jag att det här är någonting 
som…det är någonting. 

Kontinuerligt nya effekter 
Men det är inte bara de snabba resultaten som motiverar, en respondent uttrycker sig så här: 

 
Motivation är ju att, jag känner att det är så otroligt spännande, det händer ju 
saker, alltså, hela tiden. Nästan dagligen upplever jag saker och ting annorlunda, 
jag förhåller mig till saker och ting annorlunda och det ändras hela tiden, det är 
jättespännande. 

En annan: 
När jag ser tillbaks, historiskt, så kan jag se att det skett väldigt mycket positiva 
förändringar, det gör mig motiverad att träna och även om det finns perioder då 
det känns tung så vet jag att jag kommer igenom det. 

Långsiktig investering och friskare ålderdom 
Ett ytterligare argument som dyker upp hos ett par av respondenterna är tanken på en rik 
ålderdom. Då menar de inte rik i pengar, pengar kan inte köpa hälsa, utan att få möjligheten 
att leva ett fullödigt liv på sin ålderdom. Dessa tankar lyfts hos både respondenter som är 
mycket unga och som är något äldre: 
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Att få behålla hälsan och lära mig mer om livet, jag ser det som en långsiktig in-
vestering istället för ett pensionssparande. 
 
Jag föreställer mig att jag får vara friskare när jag är gammal. Så ibland tänker jag 
på det som en pensionsförsäkring. 

Gruppträning 
Gruppträningen har varit viktig för de deltagande, med gruppträning menas de kvällsträningar 
som man har möjlighet att deltaga på efter att man genomgått en helgkurs/grundkurs. När de 
intervjuade har lyft gruppträningen som en motiverande faktor, har det inte i första hand varit 
vad vi normalt förknippar med gruppens betydelse för motivation, det sociala stöd som denna 
interaktion kan generera, utan den har getts en annan betydelse. Det som framkommer som 
viktigast då det gäller att delta i gruppträningen, har varit att träningen blir så mycket starkare 
och effektivare i Qifältet. Det har varit och är starkt motiverande för respondenterna och 
utgjort drivkraft för att delta i dessa träningar. Det är dock en av respondenterna som har svårt 
med filosofin och begrepp som Qifält, men den intervjuade märker ändå att gruppträningen 
ger positiva effekter. Med tiden har dock även det sociala stödet kommit att få större 
betydelse för några. Det är också ett tillfälle då man kan få prata om Qigong med andra som 
delar samma intresse och där man talar ”samma språk”. Det kan vara svårt för utomstående 
(en som inte tränar) att förstå, när man pratar om centrala begrepp som Qi, Qifält osv. En 
annan effekt av att närvara på gruppträningarna har varit att det ökar träningsmotivationen 
under övriga veckodagar. 
 
Qifältets betydelse är en viktig del och ett centralt begrepp inom EZQC. Många deltagare 
känner ganska snart att träningen blir något mer än det dagliga utövandet på egen hand och 
detta har beskrivits på följande sätt av några av respondenterna: 
 

Det har jag känt från början att gruppträningen ger så mycket mer och någonting 
annorlunda än vad den dagliga tragglingen gör. Så fort jag var i en gruppträning så 
var det starkare eller jag kände mig mer påverkad av Qigongen. Jag har inte 
missat en grupp eller helg någonstans i närheten, just för att det är en sådan 
förstärkare av effekten. 
 
Från början var det nog för att träningen blev starkare, man kände ju ingen av de 
andra, det sociala har blivit mer med tiden. 
 
Sen vet jag inte varför det är bra för mig eller vad det är som ligger bakom. När de 
(de andra deltagarna) pratar om filosofin bakom, så vet man inte, om inte jag vet 
själv så har man svårt att tro på vissa sådana saker. Men jag känner väldigt tydligt 
att det är bra, men varför det är bra det vet jag inte. Egentligen behöver man inte 
bry sig, jag frågar mig själv; Gör det här dig bättre, ja, men fortsätt då. 
 

Social gemenskap och socialt stöd är en annan aspekt av gruppträningen som med tiden 
kommit att få allt större betydelse. Den gemenskap man upplever och de relationer man har 
till andra deltagare är av en annan karaktär än det ”vanliga” sociala livet i den privata sfären: 
  

Det är en samhörighet och det är fascinerande att det är en massa människor från 
olika miljöer och typer som jag inte skulle komma i kontakt med annars, men som 
är jättetrevligt att ha någonting gemensamt med. Man pratar sällan jobb som man 
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gör i andra sammanhang, det är jätteskönt, man har andra gemensamma nämnare. 
Det är ett sympatiskt umgänge mellan människor i Qigong som jag uppskattar. 
 
Man kan inte prata Qifält med folk som inte tränar Qigong, det nämner jag aldrig 
nåt om. Det är lätt att man missförstår och att det blir konstigt, jag tror folk tycker 
det är mystiskt och främmande. Det tyckte jag själv innan jag började träna, jag 
tyckte det lät helknasigt. Det går inte att förklara innan man prövat på, då får folk 
hellre börja träna och upptäcka det själv. 
 

Gruppträningen har också gett draghjälp och hjälpt till att hålla motivationen uppe för att 
fortsätta träna hemma på egen hand. 
 

När man stod där hemma och tränade kunde det lätt bli att man tappade…Åh, nu 
orkar jag inte träna idag. Så gick man på kvällen och då fick man lite, ja men det 
kändes ju bra det här. Då fick man lite mer och orkade lite mer. Jag gick också på 
mycket helgkurser/grundkurser i början, en helgkurs blev verkligen en sån skjuts 
framåt, det kändes som en vitaminkick varje gång efter en sådan kurs, till skillnad 
mot allt annat som jag gjorde. Om jag gjorde något roligt i en timma eller två 
någon dag så tog det på mig istället, så jag kunde inte glädjas åt det som var roligt. 
Men av Qigongen kände jag att jag fick mer än vad det tog. 

Andras positiva resultat 
Genom att delta på kurser och träningar menar många intervjupersoner att de inspireras av 
vad andra uppnår med sin träning. Alla deltagare är där med sina specifika problem och med 
sina olika förutsättningar. Metoden man tränar stärker hela människan, enligt EZQC (2005) 
vilket får som följd att olika resultat eller effekter uppnås beroende på de individuella 
förutsättningarna. Några menar att när man får höra om någon som fått positiva förändringar 
gläds man å den personens vägnar samtidigt som det kan inspirera till hopp om egna 
förbättringar och kommande resultat:  
 

Första helgkursen lusläste jag alla planscher16 överallt, då var det vissa personer 
som inspirerade väldigt mycket faktiskt och jag tänkte: Har det hänt så mycket 
med dem då måste det kunna hända en massa med mig. Och med vissa som man 
sett och följt under ett tag, när det är påtagligt och man verkligen ser skillnaden. 
När man ser någon som inte kunde gå förut och nu går utan rullator, då är det 
häftigt. 

 
Ett par av de intervjuade upplevde det dock ganska provocerande i början när det talades om 
så kallade ”cases”, ung. fallstudier eller andras tidigare uppnådda effekter, som två 
respondenter uttryckte det: 
 

Första kursen jag var på så blev jag nästan förbannad på Dongyue Su som stod 
och malde om sina cases och folk som…jag kände att jag var redan motiverad att 
vara där, jag kände att jag skulle övertygas fast jag redan var övertygad liksom. 
Då tyckte jag, men gud vad han tjatar, att det var en pedagogik som inte funkade 
på mig just då. Så småningom har jag lärt mig, nej inte lärt mig, nu uppskattar jag 
det för det är så himla härligt att höra människors berättelser mera och jag blir 

                                                 
16 Inplastade artiklar där deltagare delar med sig av sina uppnådda resultat och effekter från träningen, samt 
tidningsartiklar från olika orter. Syftet är att skapa tilltro till metoden, få förståelse för att Zhineng Qigong kan 
hjälpa oss att förbättra livet och hälsan som helhet, oberoende av problematik. 
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rörd av dem. Jag tycker det är härligt med människor som kommer till insikt om 
saker och ting och som verkligen blir hjälpta av att stå och träna Qigong. 
 
Man kan bli väldigt berörd när folk berättar om sin situation, men ibland kan jag 
också bli så trött på att allting är så väldigt positivt, man kan bli så här; oj nu är 
det en sån här frälsningslära, men det är ganska sällan som jag känner så, oftast så 
uppskattar jag ärlighet. Det känns mindre frälsningsmässigt efter att man tränat ett 
tag, samtidigt så får man ju själv bidra. Tycker man att det låter som alla bara 
säger en massa bra saker får man väl själv tillföra att det inte alltid är så lätt, eller 
så där. Då måste man lyfta fram det, då kan man ju balansera det själv om man 
tycker att allt låter så rosenrött. 

Behaglig träning 
En faktor som nämns av flera respondenter och som kanske motiverar och bidrar till att man 
fortsätter att träna är att själva träningen med tiden upplevs som mycket behaglig och att den 
ger bättre förutsättningar för att klara av dagen på ett bra sätt, dagen blir inte lika bra om man 
hoppar över träningen på morgonen eller hoppar över att träna en dag. Som ett par 
respondenter uttryckte det: 
 

Det är väldigt enkelt att bara ställa sig och träna, själva träningen är också be-
haglig att göra, så det gör att man faktiskt längtar efter sina träningspass, man vet. 
 
Man har inget val, tränar jag inte en dag så märker jag av det redan nästa dag. Jag 
är tröttare, jag är mera okoncentrerad och hela köret. Ibland så tänker jag att, nä nä 
jag är så trött, jag tränar inte ikväll…sen så vaknar jag på morgonen, typ tre tim-
mar senare än vad som var planerat, så då förlorar man ju bara tid på att inte träna. 

Vilka effekter har träningen med Zhineng Qigong gett?  
När jag frågat deltagarna om vilka effekter de fått av träning med Zhineng Qigong är det 
tydligt att de flesta av respondenterna tycker att träningen haft genomgripande effekter på hela 
individen/organismen, ”jätteeffekt” som en uttryckte sig och en annan ”det är verkligen allt 
mellan himmel och jord, det är det som är så svårt att ta på, jag kan inte riktigt få grepp om 
hur mycket det påverkar, tror jag” och en tredje ”det finns så mycket så man skulle kunna 
prata en timma om bara resultat och effekter, tänker man efter så hittar man hundra miljoner 
saker till (förutom de nämnda)”. De uppvisar en tydlig samstämmighet om Zhineng Qigong 
som ett ypperligt komplement till vanlig sjukvård och alla utan undantag har nämnt både 
fysiska och mentala effekter av träningen. Det är inte bara ett konstaterande utan de betonar 
att det verkligen hänt mycket mentalt och lyfter en rad olika fysiska effekter på de mest skilda 
områden. En respondent uttryckte sig: ”Qigongen har varit som en terapi, en väldigt effektiv 
terapi, samtidigt som kroppen fått många förbättringar.”  
 
Träningen upplevs som en spännande resa, en fortgående process som hela tiden genererar 
nya erfarenheter och nya förändringar och förbättringar, även efter många år av träning. En 
intervjuperson tyckte att det finns en del kvar, trots alla förändringar som hittills skett, och att 
det är spännande att se vad framtiden för med sig, ”det har hittills bådat så väldigt gott då”. 
De intervjuade har haft olika problematik som de fått hjälp med, men en gemensam faktor är 
att alla upplever, förutom de egna individuella resultaten, ett väldigt stort lugn av träningen, 
ett lugn som går djupare än någonting tidigare.  
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Allmänna effekter  
Träningen har lett till ett bättre och friskare liv för alla respondenterna. För några har detta 
kommit som en överraskning: 

 
Tycker att jag lever ett liv nu som stämmer bättre med hur jag vill leva. Känner att 
man fått ett effektivt redskap. 
 
Jag har ju i mina resultat blivit mycket friskare också, fast det var ju inte riktigt 
det som jag hade tänkt mig, det fick jag på köpet som bonus. 

Fysiska hälsoeffekter 
Som jag tidigare nämnt så har de fysiska hälsoeffekterna varit av olika slag, en del responden-
ter har blivit av med gamla krämpor och skador:  
 

Det första som hände när jag precis alldeles hade börjat träna och gick den första 
sommarkursen var att jag på de nio dagarna blev väldigt bra i korsryggen, min 
svank försvann. Dessa problem hade jag sökt alla möjliga behandlingar för 
tidigare. 
 
Det första som hände var handleden, den blev bra efter en sommarkurs och den 
skulle aldrig ha blivit bra, 7 % invalid. Det var så roligt nu i julas, då gjorde jag en 
handvolt och det har jag inte gjort på sju år, det var så jag skadade handleden. Min 
kompis var med och hon sa; ’Men Herre Gud, du kan ju inte göra någon handvolt, 
din handled är ju trasig, Du brukade ju alltid ha den i bandage, vad är det nu’. Det 
var lite häftigt faktiskt. 
 
Åh, det var något mer. Jo men PMS, åh Herre Gud, förut så kunde jag ha sådana 
där riktiga PMS dagar, typ en vecka, som nu drar jag för gardinerna och stänger 
av telefonen och så väntar jag på att det skall gå över och så ligger man i sängen 
en vecka ungefär, verkligen helt totalt off och sedan mensvärk i ett par dagar. Det 
var ungefär som att bädda ner sig i soffan, äta chokladpudding och titta på Big 
Brother, verkligen helt död. Det har också försvunnit. Ibland så kan jag känna av 
det lite grann dagarna före, på en skala mellan ett och tio, kanske ett om det var 
nio innan. Jag har lätt tjänat en vecka. 
 
Jag har haft ont i en höft sen jag var liten, där pirrar det jämt, den är bättre och det 
är lättare att få bak höften nu. 
 
Det är några fingrar som jag alltid är kall om och de pirrar alltid när jag är i Qi-
fältet, många sådana där grejer som jag egentligen inte upplevt som problem 

 
Andra har blivit av med sjukdomar och infektioner, vilka alla mer eller mindre varit av 
kronisk art, det vill säga att det inom den befintliga sjukvården inte funnits några kända 
verksamma behandlingar för att åtgärda eller bota dessa: 
  

På första sommarkursen försvann urinvägsinfektionen och jag har inte haft det sen 
dess. Den kom tillbaka hela tiden och läkarna kunde inta göra något åt det, de 
visste väl inte och hittade inte något fel.  
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Jag är av med alla mina infektioner, jag har inte haft en bihåleinflammation på två 
år och jag har haft det sedan-82. Alltså inte en enda, och jag hade åtminstone en 
åtta… och blev aldrig riktigt bra emellan och käkade penicillinkurer gång på gång 
på gång. Har tagit och genomgått alla... opererats, spolats, jag har skrapats, ja alla 
medicinska behandlingar som finns mot kronisk bihåleinflammation utan resultat. 
Det är så klart, det är en effekt som Qigongen har haft, jag har mediterat och yogat 
men det har inte heller haft någon effekt på just den sidan. 
 
Allergin var det första jag märkte. Oj, det var inte så mycket hösnuva i år, och 
nästa år ingen hösnuva alls och så nästa var det ingen heller. Vad skönt, det var 
värt de där timmarna jag stått och tränat. 
 
Matallergi och pälsdjurallergi, jag var allergisk mot alla pälsdjur men det fungerar 
bra nu. Gräspollen och björkpollen, lite kvalster och viss matallergi; fisk, moröt-
ter, äpplen och jordnötter, det har byggts upp pö om pö, det har tagit ett tag innan 
jag verkligen har förstått det, att allt har försvunnit. 
 
Eksemet kommer och går men oftast så är det borta och det känns väldigt skönt. 
Mest var det på händerna, det var sprickor och det sprack och kliade massor, vil-
ket gjorde att jag blev irriterad, om jag var stressad så rev jag. Jätteskönt att slippa 
det, jag har bara lite fnas kvar runt handlederna. 
 
Mindre förkyld, jag kan visserligen uppleva att jag ibland är allvarligt förkyld men 
det går snabbt igenom, som en snabbspolad förkylning. Jag kan så att säga ha bi-
håleinflammation i tre timmar, det låter ju roligt och sen så har jag något annat i 
några timmar. Hostan som jag förr kunde ha i fyra månader är nu två veckor 
kanske. 

 
Balansen är något som många deltagare generellt upplever förbättringar på, det finns dock 
balansproblem som orsakas av sjukdom och som utvecklats till att bli ett mer eller mindre 
fysiskt handikapp, vilket kan upplevas som begränsande för den drabbade: 

 
En sak jag är helt hundra på att Zhineng Qigong har hjälpt mig med är balansen. 
Det har varit så himla tydligt, speciellt på sommarkursen i somras. När jag kom 
dit så stod jag 10-20 cm isär med fötterna och på nio dagar kunde jag stå helt ihop 
med fötterna. Det är ett betyg på att träningen fungerar, den ger resultat.  
 
Motoriken har varit väldigt dålig, jag har inte kunnat, haft svårt för att äta, träffade 
inte munnen riktigt. Det kallas ataksi, att man inte kan styra armar och ben riktigt 
rätt. För ett och ett halvt år sedan hade jag tappat kontrollen, idag så känns det 
som jag har fått tillbaka den där kontrollen, det tror jag mycket är den här 
träningen. 

 
En mer vanlig form av balansförbättringar lyder:   
 

Bara en sån här fånig effekt som att jag går in på en buss och bussar kränger ju 
alltid och jag håller balansen, jag behöver inte hålla i mig. Jag tänker då att i nästa 
liv skall jag bli surfare, då slår jag två flugor i en smäll, både balansen och vattnet. 
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Mentala effekter 
Även de mentala effekterna kan delas in i olika grupper, det framträder vissa likheter i inter-
vjuerna, de talar t.ex. alla om ”genomgripande mentala effekter”. Det kan då handla om att de 
på olika sätt upplever ett större lugn, vilket även har gett effekter på oro och ångest: 
  

Jag känner mig lugnare och det har inte känts så någon gång förut nästan, efter-
som jag i princip alltid varit orolig och känt ångest, det har varit stor, positiv 
förändring och det har kommit och överraskat mig. Jag har överraskat mig själv 
genom det här. Det låter väl lite konstigt, men genom att det går så djupt både i 
kroppen och själen, det är inte bara intellektet. Alla vet väl intellektuellt att man 
bör varva ner och koppla av, men när det inte går då, om man inte har något verk-
tyg att hantera det på djupet, då fungerar ju inte allt det där som man egentligen 
har insikter om. Speciellt träningarna på sommarkurserna, så blir jag liksom över-
raskad av hur stabil jag är, när jag vet att jag normalt borde reagera på ett annat 
sätt, och det är genomgripande. Då har jag förstått att jag kommit en liten bit, 
spännande att tänka sig hur det blir efter fem år till, om tio år, om trettio år. 
 
Jag har haft väldigt mycket rädslor, det hör förmodligen ihop med oro. Jag har 
inte klarat av att bada i havet eller i en sjö. Men för tre år sedan badade jag för 
första gången i livet och njöt av det. Det har inte saknats möjligheter, men det har 
saknats vilja, jag har inte kunnat, jag har fått panikångest, har inte kunnat andas, 
det var väldigt stark ångest. Även andra rädslor som blev värre av ångest har blivit 
bättre. 
 
Det är en resa. Man kan aldrig få för mycket av det här lugnet. Jag tror att alla 
behöver lära sig mer om att vara närvarande. 
 

Det upplevda lugnet har också gett effekter på stress, upplevd stressnivå och stresstålighet. De 
intervjuade upplever att de kan hantera sitt liv och stress mycket bättre: 
 

Efter första sommarkursen så hade jag fått tålamod, jag har aldrig haft tålamod, 
inte för fem öre. 

 
Stressnivån har gått ner något otroligt, fast jag kan fortfarande vara stressad men 
det är andra saker som gör mig stressad, jag kan hantera det mycket bättre. Jag gör 
mycket saker idag som jag inte kunnat göra förut och är mer medveten än tidigare. 
 
Jag märker stor skillnad på min stresstålighet, alltså det är jättestor skillnad. 
  
Det finns ett före och efter första sommarkursen, jag fick helt andra intressen. 
Från att ha varit jätteaktiv och idrottat och hitan och ditan, så blev jag fågelskå-
dare (fniss). Åh, jag ville gå ut i skogen och sitta på en stubbe och titta på fåglar, 
åååh vad mysigt. Jag började spela piano och alla sådana där saker som jag inte 
kunnat göra förut för att jag var alldeles för mycket uppe i varv, det var lite 
häftigt. 

 
Andra mentala effekter är att man känner sig starkare som människa, har fått bättre 
självkänsla och självkännedom, har helt enkelt blivit en nöjdare människa: 
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Jag kan behålla lugnet lite oftare i situationer där jag förut kunde bli jättefrustrerad 
och man får både bättre självkännedom och förstår mer varför andra människor 
beter sig på ett visst sätt. 
 
Mycket nöjdare med livet precis som det är, förut så tyckte jag att livet skulle se ut 
si eller så och hade en massa åsikter om hur livet skulle vara för att vara bra. Folk 
behöver inte vara annorlunda än vad de är, jag har mer fördragsamhet med män-
niskor och deras olika sätt att vara. Förr var jag mer inriktad på att hitta fel. 
 
Förut var jag mycket mer beroende av människors gillande, alltså inte jätte-
beroende, mer att jag funderade på hur jag skulle framföra mig och förhålla mig. 
Jag är mycket spontanare nu, jag planerar nästan inget alls. Jag har inte det be-
hovet längre, jag är inte lika beroende av hur andra människor uppfattar mig, det 
är ju upp till dem och det kan ju inte jag råda över, den friheten måste man ju få 
ha. Jag är lite mer självständig än förut. 
 
Orkar och vågar ta tag i saker som man kanske inte riktigt orkat med förut på 
grund av att man inte vågat eller trott sig klara av det eller helt enkelt att man inte 
haft energi, blivit starkare som människa.  
 
Jag tycker att jag har blivit en bättre version av mig själv. Jag vill inte påstå att jag 
inte alls uppskattade mig själv förr, eller snarare så här att det kanske var mitt 
problem att jag inte uppskattade mig själv. Bättre självkänsla, självförtroendet har 
varit väldigt vacklande men nu är det lite mer överrensstämmande också. 
 
Det viktiga är egentligen inte att jag är så himla mycket friskare eller så mycket 
bättre människa, utan att jag kan hantera det här som är livet och det känns lättare 
nu. 
 
Jag tycker att jag är mycket starkare som människa, jag har ett större självför-
troende och jag har blivit mer social, öppen, glad, oroar mig mindre, krånglar inte 
till saker lika mycket och sover bättre. 
 

I likhet med respondenten ovan är det fler som upplever att sömnen har blivit bättre:  
 
Sömnen är också så självklart att det blivit bättre så det glömmer jag bort att säga. 
Det har gått gradvis under den här tiden. Jag sov kanske fem-sex timmar per natt 
och det var ingen bra kvalitet, jag var i princip vaken i huvudet hela tiden, dygnet 
runt i flera år. 
 

Ytterligare en effekt som är vanligt förekommande är att man lättare kan hantera sociala 
situationer, man blir mer öppen och tillgänglig för andra: 
 

Sen så, ganska påtagligt, jag vägrade att prata inför folk, jag bara vägrade. Det var 
inte bara lite obehagligt, utan snarare att jag fick undvika seminarier och föreläs-
ningar för jag vägrade, jag tänkte inte prata. Också efter första sommarkursen, 18 
dagar17 så hade det i alla fall kommit till det stadiet att det var jätte, jätte, 
jättehemskt, men det går. Efter det har det trappats ut och för ett år sen så ledde 

                                                 
17 18 dagar är det samma som två sommarkurser, steg 1 och steg 2 på vardera nio dagar. Man kan delta på båda 
kurserna, vilket ger som resultat att man kan träna utan avbrott i 18 dagar. 
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jag en debatt inför 150 personer. Det är vad som har hänt på tre år, från att 
fullständigt ha vägrat till att, okey det går, det är en sådan påtaglig grej! 
 
Klarar sociala situationer bättre, jag är inte lika inbunden och så, har lite lättare att 
vara spontan mot andra och skäms inte så mycket över saker och ting socialt. 

Negativa effekter 
Träningen kan ibland ge upphov till reaktioner, både mentala och fysiska. Reaktionerna 
påminner ibland om det sjuka, men tränar man Zhineng Qigong är det istället ett led i 
tillfrisknandet. Det behöver inte alltid vara så att man får reaktioner men det kan inträffa. Vid 
dessa tillfällen är det extra viktigt att ha en bra lärare som kan hjälpa till och förklara vad det 
är som händer: 

 
Kanske man kan känna ibland att om man varit på ett speciellt sätt som människa i 
hela sitt liv och förändras, så kan det, ibland så kan det kännas lite läskigt. Att 
man förväntar sig av sig själv och att andra förväntar sig… att man skall ta mer 
ansvar i sitt liv. 
 
Att det gör ont och att man blir ledsen ibland. Det är inte alltid så, det är ungefär 
som om man är snäll mot träningen så är den snäll tillbaks. Jag kan se rätt positivt 
på det ändå, för det känns som om jag blir av med något. 
 
Min mens har gjort uppehåll på grund av stress. Det har blivit bättre (fått tillbaka 
sin mens) men jag har fått nya varianter på mensvärk som jag aldrig upplevt förut. 
Det är jävligt jobbigt när det händer, ursäkta svordomen, men jag kan tänka mig 
att det är någonting som håller på att hända. Det är jobbigt med de här om det nu 
är reaktioner eller vad det är, det är ibland svårt att se det positiva i det. 

Svårigheter eller hinder med att träna 
Är det då positivt hela tiden? Finns det inga svårigheter eller något negativt med att träna, 
frågade jag dem. Det fanns egentligen ingenting, de flesta intervjuade kunde inte komma på 
någonting utan fick tänka till ett tag. Det kändes som att jag forcerade dem en aning, att de 
trodde sig vara tvungna att hitta något. Här följer några inlägg om svårigheter med eller 
möjliga hinder för att träna. 
 
Tid upplevs många gånger som en bristvara, i ett samhälle där allt snurrar allt snabbare och 
där kraven på individen blir större på effektivitet och flexibilitet, så även för mina 
respondenter:  
  

Jag får trixa mer för att få ihop träningen, jag går upp väldigt tidigt för att få stå 
ifred. 
 
Tid är en grej, tid och pengar ibland, men det är mer planering som jag behöver 
träna på, annars är det väldigt lätt, man behöver bara en liten yta. 
 

Pengar är en annan komponent som påverkar och oavsett om man tränar för att utveckla sig 
som människa för sitt höga nöjes skull eller om man tränar för att bli av med sjukdomar eller 
andra krämpor som man inte kunnat få hjälp med av hälso- och sjukvården eller på annat håll, 
så måste man bekosta träningen själv. Respondenterna i denna studie tycker dock att den 
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ekonomiska insatsen är ringa i förhållande till vad man får ut av träningen, trots att de flesta 
inte anser sig vara välavlönade: 
 

Det är en ekonomisk kostnad eftersom jag ser det lite grann som en del av sjuk-
rehabiliteringen och går på väldigt många kurser. Det är ett litet hinder, men jag 
vet att det gör gott och då får jag ta den kostnaden. Skulle önska att det täcktes av 
våra socialförsäkringar, håller på att undersöka det för tillfället, framförallt då med 
sommarkurserna i åtanke.  

 
Men det finns också de som anser att de varken förlorar tid eller pengar, tvärtom: 

 
Det är ju bara fördelar, för annars så hade man ju inte tränat. Man tjänar ju tid, 
mycket tid och pengar sparar man ju också. När man flängde omkring hos läkare 
var tredje vecka och sjukgymnaster och hela köret, mediciner, vitaminer och allt 
det där. Förut så proppade man i sig alla möjliga saker, men nu ingenting alls. 
Förkylningar och sådana saker händer så sällan nu, så då behöver man inte köpa 
en massa. Det är ingenting jag brukar gå och tänka på men i längden så tjänar man 
helt säkert en massa pengar och man får andra intressen, lite billigare nöjen. 
 

Att förändra sin livsstil och sitt beteende är svårt och vissa gånger upplevs det svårare än 
andra:  
 

Numera så kan jag faktiskt inte hitta så mycket hinder, möjligtvis latmasken, den 
kan ibland få mig att vilja hoppa över träningen. 
 

Vi begränsas också av den rådande kunskapssynen här i väst, vi är formade och präglade av 
vårt samhälles syn på hälsa och sjukdom. Vi är lärda att vissa saker skall vara på ett visst sätt, 
vilket kan vara begränsande för oss, men är man tillräckligt öppen så kommer man så 
småningom till insikt, genom träningen och egna erfarenheter, om filosofin bakom Qigong: 
 

Jag har stött på tanken om att jag är för sjuk för att träna, har haft jättemycket 
problem med kronisk bihåleinflammation tidigare. Det är egentligen det som har 
varit min stora, har försämrat min livskvalité, men som jag nu är av med. I början 
kände jag att; åh, jag hade en infektion och ont i huvudet, nä det är nog inte så bra 
att träna men så kom jag till insikt om att det faktiskt är det …det går liksom snab-
bare över eller vad det nu är som händer. Den insikten hade jag inte i början. Vila 
och sjukdom hör ju ihop och jag tror att jag är jättepräglad på det.  
 
Från början var det kanske svårt att ta till sig den här kunskapen, att förstå. Jag 
kanske inte alltid förstod när det var någonting som hände. Men då hade man ju 
tillgång till att ställa frågor. Det jag hade läst om hur en riktigt bra lärare var är att 
han skulle ha kommit väldigt långt i sin egen utveckling, så att han direkt skulle 
förstå eller veta var just den eleven befinner sig i sin träningsprocess och då också 
kunna ge rätt råd. En sån lärare har oftast tränat sedan barnsben och har fått 
mycket kunskap och erfarenheter av att undervisa också. Det inverkade också när 
jag fastnade för den här Qigongskolan och med tiden har jag fått det bekräftat 
också. Den här kunskapen är inte så utbredd i Väst som i Öst och det kan göra det 
svårt för oss att förstå den kunskap. 
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Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att lyfta och diskutera de resultat som framkommit i min 
undersökning. Jag kommer att försöka besvara mina frågeställningar: Om träning med 
Zhineng Qigong hos European Zhineng Qigong Center kan ge positiva effekter på vår hälsa 
och i så fall vilka? Varför valde man att börja träna Zhineng Qigong? Hur blir man moti-
verad att träna? Jag skall försöka att teoretiskt förankra mina resonemang utifrån mina 
intervjuer och de iakttagelser jag gjort i träningsmiljön. Ytterligare en fråga som kan vara 
intressant att få svar på är varför det fungerar? Varför får man effekter av denna träning? 

Hälsobegreppet 
Jag använder begreppet hälsa en hel del i denna uppsats, dels i rubriken på försättsbladet men 
även senare i arbetet. Här talas om Qigong som en naturlig väg till bättre hälsa, deltagarnas 
effekter på hälsan som helhet och fysisk och mental hälsa och innan jag går vidare i diskus-
sionen finner jag det på sin plats att förhålla mig till begreppet hälsa och vad det står för. Det 
finns olika sätt varpå man använder termen hälsa oavsett om det handlar om somatisk hälsa, 
psykisk hälsa eller totalhälsa enligt Brülde & Tengland (2003). Ibland kan det referera till en 
persons manifesta hälsotillstånd, dvs. det man kan observera och som visar sig vid just det 
aktuella tillfället, den såkallade dagsformen eller det kan referera till den grundläggande 
hälsan. Den sistnämnda kan sägas utgöra grundskyddet hos individen, om den grundläggande 
hälsan är god utesluter det inte att man kan drabbas av sjukdom men kanske inte i så hög grad 
som den som har en sämre grundläggande hälsa, en sämre sådan skulle också kunna leda till 
för tidig död. Brülde & Tengland (2003:178) menar att ”hur god grundläggande hälsa man har 
verkar alltså delvis handla om saker som hur stresstålig man är och hur stor motståndskraft 
man har mot sjukdom, men även om hur försvagad man blir när man drabbas av en sjukdom 
och hur snabbt man återhämtar sig när man blir sjuk”.  
 
För att kunna uttala sig om den grundläggande hälsan har förbättrats eller inte anser jag att det 
bör föreligga en längre tid för observation. Därför tolkar jag statistik från tidigare projekt eller 
längre kurser som förbättring av det manifesta hälsotillståndet, eftersom tidsrymden endast är 
mellan 9 dagar upp till tre månader då utvärdering gjorts och då uttryckt som bättre allmän 
hälsa. Kopplar jag detta resonemang till mina respondenter så kan man däremot säga att de 
alla fått en bättre grundläggande hälsa eftersom de gör återkopplingar som går flera år bakåt i 
tiden. Mina respondenter förklarar detta med att de sällan eller aldrig numera är sjuka eller 
drabbas av infektioner eller förkylningar. Ett par av de intervjuade kan se en radikal skillnad 
då de hade ett utgångsläge med återkommande förkylningar och kronisk bihåleinflammation 
eller andra infektioner innan de började träna. En av dessa personer kan fortfarande bli 
förkyld ibland men hon kallar det för en ”snabbspolad förkylning”, det är snabbt övergånget. 
En av de första effekter många upplever brukar vara att man får ett stärkt försvar mot 
sjukdomar, det märks kanske först och främst på att man är mer sällan eller aldrig förkyld. 
Respondenterna har även fått effekter på andra sjukdomar och mentala aspekter som kan 
sägas påverka den grundläggande hälsan enligt ovan. Med utgångspunkt i resultaten så kan 
man säga att de intervjuade både fått bättre grundläggande hälsa vilket får som följd att även 
den manifesta hälsan blivit bättre. 
 
När det gäller hälsodefinitioner finns många olika sätt varpå man kan definiera hälsa men det 
är framförallt tre synsätt som dominerar (Brülde & Tengland 2003):  
 

1. Den biomedicinska modellen där hälsa ses som avsaknad av sjukdom, där hälsa då är 
att inga ”apparatfel” finns. Denna definition är atomistisk eller reduktionistisk och 

 31



reducerar människan till delarna och helheten faller i skuggan och modellen anses av 
många som förlegad, enligt författarna. 

2. Hälsa som funktionsförmåga, vilket här har betydelsen av hur personen fungerar som 
helhet, såväl fysiskt som psykiskt och socialt under många typer av omständigheter 
om dessa förutsätts vara någorlunda normala. Detta utgör en central tanke inom 
holistiska teorier om hälsa. 

3. Hälsa som välbefinnande, behöver inte ha något att göra med om man upplever sig ha 
hälsa som helhet i ovanstående betydelse utan mer om man upplever ett visst behagligt 
mentalt tillstånd. Man skulle i vissa fall kunna säga sig ha välbefinnande och samtidigt 
kunna ha ohälsa.  

 
När jag förhåller mig till hälsobegreppet är det framförallt en kombination av de två sista 
synsätten som finns i åtanke när jag talar om hälsa och som stämmer med min egen grundsyn. 
En holistisk grundsyn där delarna måste förstås i relation till helheten, inte tvärtom. Det är 
människan som helhet, i sin kontext som sätts i fokus och där även en dimension av 
välbefinnande finns med. Den biomedicinska modellen med sin fragmenterade kunskapssyn 
rimmar dåligt med min egen uppfattning om vad hälsa är, även om den också har sin 
legitimitet i vissa fall. Men i ett längre och större perspektiv tror jag mer på de två tidigare 
nämnda. Den holistiska grundsynen överensstämmer till viss del också med hur jag uppfattar 
att man i andra kulturer som exempelvis Kina ser på hälsa, där människan länge ansetts vara 
mer än summan av dess delar. Hälsa och sjukdom definieras här inte bara på en fysisk nivå 
utan genom att studera sambanden kropp, sinne18 och energi.  Detta sätt att definiera 
människan, att förutom kropp och sinne även införliva livsenergi, vinner terräng även i vår 
kultur och flera forskare delar idag denna syn, men då oftast utanför sjukvården. 

Vilka hälsoeffekter har träning med Zhineng Qigong gett? 
Efter att ha studerat resultaten från mina intervjuer är min tolkning att träning av Zhineng 
Qigong med EZQC har haft effekter på hälsan som helhet för mina respondenter, både den 
fysiska och den psykiska hälsan har påverkats ganska radikalt, enligt dem. Eftersom jag själv 
tränat metoden under många år och fått genomgripande effekter av den, framstod inte detta 
som något anmärkningsvärt för mig. Vad jag däremot inte kunde veta var om andra personer 
hade gjort liknande erfarenheter av träningen, som jag. Enstaka effekter hos deltagarna, på de 
mest skiftande områden, har inte varit svårt att iaktta under åren, men någon djupare bild om 
vad var och en fått ut av sin träning har inte framkommit tidigare. Denna uppsats är ett försök 
att närmare beskriva de mångskiftande och varierande effekter som ett fåtal personer erhållit 
från träning med EZQC och som förhoppningsvis kan ge hopp och vara till hjälp för andra 
personer i samma situation eller leda till vidare forskning på området. 

Mentala effekter och stress  
Trots att intervjuunderlaget endast bestod av sex personer har effekterna ändå varit väldigt 
varierande. De mentala effekterna har emellertid varit ganska enstämmiga, fast deltagarna 
använt sitt eget personliga sätt för att uttrycka vad jag tolkar som positiva kognitiva (bättre 
minne, ökad koncentration, tänker klarare osv.) och mentala förändringar, och att de fått en 
högre livskvalité. En del effekter går att koppla direkt till stress och coping19, medan andra 

                                                 
18 Jag använder mig av ordet sinne som motsvarighet till engelskans ord mind, ordet själ eller ande är här inte 
tillräckligt. Sinne skall dock inte förväxlas med de fem sinnena vilket är något annat. 
19 Coping – Det samlade begreppet för psykologiska anpassningsstrategier för att hantera kortsiktiga och kanske 
ibland livslånga svårigheter (Rydén & Stenström 2000). 

 32



mer handlar om ökad empowerment20 och en mer positiv självbild. En del är en direkt respons 
på någon annan, som att man fått andra intressen kan ha som orsak att man har blivit lugnare 
och ger sig tid för annat i livet, enligt den intervjuade själv. De upplevda mentala effekterna 
förklaras som: Mental förändring (händer något hela tiden), andra intressen, förstår andras 
beteende bättre, mer social, mer öppen, gladare, klarare, nöjdare med livet, starkare som 
människa, större självförtroende, bättre självkännedom, ser mig själv tydligare, mer själv-
ständig, säger mer vad jag tycker, kan behålla lugnet oftare i frustrerande situationer, hanterar 
jobbiga situationer bättre, stressnivån har gått ner något otroligt, stresstålig, fick tålamod. 
 
Alla respondenterna upplever att de har fått ett större lugn, ett lugn som går djupare än något 
annat tidigare. De har blivit stresståligare och kan hantera det som är livet bättre. Det finns 
idag både en medicinsk och en psykologisk modell som kan förklara vad stress är. I den 
psykologiska modellen är utgångspunkten att stress uppstår i samspelet mellan individ och 
omgivning. Flera samtida stressforskare påpekar att individens varseblivning, tolkning och 
motivation har stor betydelse för vilken den slutliga reaktionen blir. Det är inte bara hur vi har 
det utan också hur vi tar det som får betydelse (Levi 2001). Dessa mentala reaktioner får 
också betydelse för kroppsliga funktioner, en ny typ av sjukdomar framträder som kan 
relateras till psykosociala problem (Währborg 2002; Perski 2002). I detta sammanhang blir 
individens förmåga att använda sig av rätt copingstrategi21 viktigt och en förutsättning för en 
bibehållen hälsa. Intervjupersonernas förmåga att hantera och bemästra stress har enligt dem 
själva blivit mycket bättre. Som en respondent uttryckte sig: ”det är jättestor skillnad”. Vad 
innebär det att hantera och bemästra stress bättre?  
 
De intervjuade har förändrat sitt sätt att reagera på olika yttre och inre stimuli i grunden, de 
kan behålla lugnet på ett helt annat sätt i situationer där flera tidigare reagerat med frustration 
eller genom att bli arga, ilskna, irriterade, oroliga eller framkallat ångest. Man tar inte in eller 
bryr sig inte riktigt lika mycket nu, respondenterna upplever att de kan hantera den dagliga 
stressen inte bara bättre utan mycket bättre. De har blivit jämnare i humöret, har större tolerans 
och fördragsamhet med andra, kan hantera livet bättre och är nöjdare. Även sättet att agera har 
blivit annorlunda. En respondent uttryckte att hon i stressade situationer tänker på 
”Qigongsättet” och använder det som ett verktyg ”jag tar det med ett leende så är det svårt 
att stressa upp sig”. När de intervjuade idag uttrycker att de stressar så lägger de inte samma 
värderingar i det som tidigare, hela deras agerande har i grunden förändrats menar de, men 
eftersom vi människor inte lever isolerade utan i ett socialt sammanhang gör sig verkligheten 
ibland påmind och en viss stress infinner sig fortfarande ibland hos några av dem, trots att de 
är mer stresståliga nu. Men det blir bättre för varje år som går, tyckte någon och med tiden är 
jag övertygad om att även den stressen kommer att försvinna. Även från projekt och längre 
träningskurser har utvärderingar visat att ungefär 75 % av deltagarna upplever att de känner 
sig mindre stressade efter genomgången kurs/träning (EZQC 2005).  
 
Jag tycker att det finns all anledning att ta till sig dessa uppgifter inom stressforskningen. Om 
jag hade varit stressforskare skulle jag hoppa jämfota av lycka om jag hade kunnat presentera 
liknande siffror. Redan i dag använder man sig av Qigong (en annan metod), bland annat 
Karolinskas stressmottagning, IPM. En av mina respondenter har haft förmånen att få delta i 
en grupp ledd av Perski på stressmottagningen och den intervjuade har enbart goda vitsord att 
ge den behandling hon genomgått med gruppterapi. Den Qigong som erbjöds genom 
sjukgymnastiken var inte systematisk utan bara lite grann då och då och den var inte lika 
                                                 
20 Diskuteras längre fram i detta kapitel under egen rubrik. 
21 Det är vanligt att vi använder en mängd olika copingstrategier i kombination och ingen kan sägas vara bättre 
än en annan. 
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uppskattad som det övriga programmet. Om man inte redan gjort det tror jag att det skulle 
vara en vinst att se över valet av metod och reflektera över vad en bra Qigongmetod skulle 
kunna tillföra till övrig behandling. 

Sömnförbättringar  
De intervjuade har också påpekat att de fått bättre sömn, bättre kvalitét på sömnen. Samma 
sak har framkommit på projekt och träningskurser, som exempel från tidigare redovisade 
projekt med Stena Line uppger 88 % att de fått förbättringar på sömnen efter nio dagars 
träning. Sömnen är som Shakespeare uttryckte det Nature’s soft nurse – naturens milda 
sköterska (Perski 2002). Den är också ett av de största mysterierna och en viktig variabel för 
återhämtning och återuppbyggnad och långvarig sömnbrist kan få ödesdigra konsekvenser. 
Enligt Perski (2002), kommer den forskning som pågår med säkerhet ”att visa att störning i 
djupsömnen förmodligen är den länk som betyder mest för kopplingen mellan negativ stress 
och allvarliga stressjukdomar” (ibid:148; Åkerstedt & Kecklund 2002). Nervsystemet och 
endokrina systemet måste ständigt vara påkopplade för att vi skall kunna existera och därför 
sker regenerationen och återbyggnaden i dessa system endast under korta stunder på dygnet 
när vi sover eller när vi verkligen är ostörda.  

Lugn och ro 
Rörelserna och övningarna är en del i Qigongträningen men den verkliga träningen ligger i att 
försöka behålla lugnet i vardagen och det kan vi alla träna på utan att ha gått någon kurs. 
Perski (2002) menar att arbetet med att återställa balansen i stressituationer bara i liten grad 
påverkar kroppen, medan huvudet, det vill säga storhjärnan, arbetar för fullt med att lösa 
problemen och Währborg (2002) menar att hela hjärnan kommer till användning när vi 
hanterar potentiella hot mot vårt välbefinnande eller vår existens. Vår organism är väl rustad 
och avancerad för att klara dessa påfrestningar, enligt dem. Men om vi ser till den sjukdoms-
problematik vi har idag, så klarar uppenbarligen inte alla av det. Perski (2002) menar att det 
kan vara klokt att lära sig en teknik för att uppnå själslig ro och det finns idag flera metoder 
att tillgå för att uppnå detta syfte. Men han tillägger att det krävs övning för att uppnå verklig 
sinnesfrid, vilket jag är benägen att hålla med om. Att i vardagen behålla det lugn som uppnås 
av träningen, att inte låta sig störas, kräver många år av träning. Från mina intervjuer har det 
visat att Zhineng Qigong skulle kunna vara en av de metoder Perski talar om, ett verktyg för 
att uppnå sinnesfrid. Respondenterna poängterar också att lugnet kommit att överraska och det 
har kommit snabbt, redan på första grundkursen för många av dem. 

Empowerment 
Respondenterna ger alla en bild av ökad kontroll och inflytande i sina liv, de har blivit 
starkare som människor, fått större självförtroende, har bättre självkännedom, är mer själv-
ständiga, är mer sociala och mer öppna. Träningen med Zhineng Qigong har som syfte att 
stärka och utveckla hela människan, vilket också resultaten av intervjuerna bekräftar. I den 
meningen betraktar jag träningen som en strategi för att uppnå empowerment, ett begrepp som 
har använts allt mer sedan sent 60- och tidigt 70-tal. Det är svårt att direkt översätta empower-
ment till svenska varför det engelska ordet oftast är det som används. Det skulle kunna 
översättas till egenmakt, självförstärkning, vardagsmakt, bemäktigande eller maktmobilise-
ring, och är utan tvekan ett positivt laddat ord enligt Tengland (2004). ”Att känna att man har 
kontroll över situationen och möjlighet att påverka” ger en ungefärlig bild av vad som menas 
med empowerment enligt Rydqvist & Winroth (2002:212). En känsla av handlingsförmåga 
och att det finns handlingsutrymme är ett annat sätt att uttrycka samma sak (ibid.). Begreppet 
empowerment kan antingen referera till ett mål eller till ett tillvägagångssätt eller en process 
(Tengland 2004). 
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Målen skulle kunna vara förmåga, kunskap, autonomi (frihet) eller självkänsla. Förmåga kan 
innebära att man ökar en individs inre fysiska eller psykiska förmåga att uppnå saker i livet. 
Kunskap kan vara av olika betydelse, men ett mål kan vara att få kunskap om sig själv som 
människa. Autonomi är att ha förmåga att välja självständigt, att vara självbestämmande. 
Självkänsla skulle kunna vara det samma som att få ökad mental hälsa, antingen som en ökad 
förmåga att handla eller genom att den utgör välbefinnande (ibid.). De mål som empowerment 
som process förväntas leda fram till skall utformas av individerna själva, men att den ökade 
förmågan eller makten direkt eller indirekt leder till social förändring är en nödvändighet för 
att man skall kunna tala om att ha fått kontroll i sitt liv. En känsla av kontroll är inte det 
samma och kan inte sägas vara knuten till en faktisk förmåga (ibid.).  
 
Empowerment som process är först och främst ett sätt för professionella att arbeta. Det 
handlar om att överlåta makten och initiativet till dem man arbetar med. I grunden finns en 
humanistisk människosyn och enligt Rogers (1977 se Tengland 2004) är grundtanken att 
människan har en konstruktiv drivkraft som kan hämmas eller förvridas på olika sätt, i första 
hand av dåliga uppväxt- eller miljöförhållanden. Lösningen är att skapa en miljö där utsatta 
personer själva kan formulera sina problem och så småningom lösa dem. Rogers menar att 
lyckas man med detta så kommer individen (eller gruppen) att förändras och utvecklas i en 
konstruktiv riktning. Självkänslan kommer att öka, förmågan att ta ansvar och lösa eventuella 
problem kommer att öka, men även den egna toleransen mot andra och förmågan att själv 
kunna bidra till ett positivt klimat. (ibid.).  
 
I mina respondenters fall har de sammantaget uppnått förbättringar inom alla de fyra punkter 
ovan som skulle kunna utgöra mål för empowerment. Dessa mål har inte varit något klart 
uttalat från början utav någon av dem, utan har blivit en positiv ”bieffekt” av träningen. I ett 
par fall har man dock uttalat att man hade en tanke om att få lära sig mer om livet och vad det 
innebär att vara människa, vilket skulle kunna falla under punkten kunskap ovan. Med dessa 
kriterier i åtanke utgör således träningen och träningsmiljön ett indirekt sätt att utöva och 
uppnå empowerment. Man skulle kunna säga att empowerment både som mål men också som 
process, enligt ovanstående förklaring, implicit ligger i verksamheten. Även om mina 
respondenter inte har haft ett klart uttalat mål om empowerment, så har man ändå genom att 
börja träna denna metod givit sig själva möjligheten därtill. Självkänslan har ökat och ett 
större ansvarstagande i sina liv har uppnåtts och de säger sig alla ha blivit mer sociala och 
”mer fördragsam mot omgivningen”, som en respondent uttryckte det. Träningen är en 
självträningskonst och det har varit ett eget arbete, med indirekt hjälp av Qi-fältet och 
gruppen, och vilka målen än har varit för att börja träna, sjukdom eller att utvecklas som 
människa, så har den utformats av individerna själva, allt i enlighet med filosofin bakom 
Tenglands (2004) förklaring ovan av empowermentbegreppet.  
 
Miljön utgörs av helg- och träningskurser som man kan delta på efter eget initiativ, skillnaden 
är att man inte arbetar med individen eller gruppen på ett sådant sätt som vanligen förknippas 
med empowerment som process, där professionella inom socialt arbete, folkhälsoarbete, 
omvårdnad och samtalsterapi har en ledande roll. Här är det individen själv som har 
huvudrollen i sitt eget ”drama” och den mesta tiden i träningsmiljön består av just träning. 
Empowerment sker, enligt min mening, genom att träningen tillför individen mer Qi vilket 
påverkar de fysiska men också de mentala funktionerna och enligt mina respondenter 
påverkar det även de kognitiva processerna, inte genom terapi. En respondent likställde dock 
effekterna från träningen med traditionell terapi. Ett pedagogiskt stöd i processen får man 
givetvis av ledare inom organisationen i de fall man behöver det, det kan handla om mentalt 
stöd och om att få tillit till och bli trygg i träningen, men det egentliga arbetet gör individen 
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själv med hjälp av sin träning och Qi-fältet. En viktig pedagogisk roll har dock Su Dongyue 
genom att vara en förebild för många och genom sina föreläsningar, som framförallt 
förekommer på sommarkurserna, försöker han lyfta individen till att ta kontroll över sitt liv, 
vilket skulle kunna jämställas med de professionella Tengland (2004) talar om.  

Fysiologiska effekter 
Förutom de mentala effekter jag här tagit upp har respondenterna fått en mängd olika för-
bättringar och effekter på sjukdomar och andra fysiska problem. MS, motorik, balans, trötthet 
är mycket bättre, matallergier såsom gluten, soja och laktos är borta, matallergier såsom fisk, 
morötter, äpplen och jordnötter är borta, allergier såsom hösnuva (gräspollen, björkpollen, 
kvalster) och pälsdjur är borta, eksem är borta, skadad handled är bra, värken i korsryggen 
borta, svank försvann, ischias är borta, höftbesvär borta, värk i nacke och axlar är borta, 
kronisk bihåleinflammation är borta, återkommande urinvägsinfektioner är borta, mens-
truation har återkommit, PMS är mycket bättre, bättre hållning, mjukare i kroppen, mera ork, 
bättre kroppskännedom för att nämna något. Många av effekterna delas av flera personer och 
en och samma person kan ha fått effekter på flera områden. Trots att mina intervjuer är 
relativt få till antalet visar de ändå på komplexiteten av träningseffekter som kan uppnås.  
 
Att man kan få mentala effekter av att träna Qigong som att bli lugnare har många idag 
förstått och har lätt att förhålla sig till, men kanske däremot inte hur djupt det kan påverka om 
man tränar en kraftfull metod. De fysiska effekterna är nog det som är svårast för utomstående 
att ta in, enligt en respondent. Att Zhineng Qigong kan påverka sjukdomar, varav många 
anses som kroniska eller skador i rörelseapparaten och skelettet och förbättra immunförsvaret, 
ja allt hos människan är svårt att förstå för de flesta som inte har prövat träningen. Det 
stämmer inte med vårt sätt att förhålla oss till- och vår kunskap om sjukdom/ohälsa eller vår 
rådande världsbild. Det upplevs ibland som rena fantasier eller som att man ”kryddar” sina 
uttalanden. Men har man med egna ögon fått se och fått vara med och uppleva de mest 
otroliga tillfrisknanden, är det naturligt att man vill berätta och dela med sig av dessa 
erfarenheter, på grund av att de just är ”fantastiska”. Även om naturligtvis inte alla upplever 
lika fantastiska effekter (eller synliga effekter) så är det i första hand inte de ordinära 
resultaten som blir samtalsämnet. Med tiden har dock alla mina respondenter blivit mer 
försiktiga med vad de säger, ”för att inte framstå som rabiat”, som en uttryckte det.  

Varför fungerar Qigong? 
Det vore förmätet att påstå att jag inom ramen för denna uppsats skulle kunna besvara en 
sådan komplex fråga. Mina kunskaper och erfarenheter räcker inte där till. Vad jag däremot 
kan göra är att lyfta några olika aspekter, utifrån mina erfarenheter och begränsningar, som 
var och en eller sammantaget skulle kunna utgöra en bidragande faktor till varför det 
fungerar. 

Qigongens egen förklaring 
Varför fungerar då träningen? Förklaringen är väldigt enkel, trots komplicerade samband, 
enligt Su Dongyue och EZQC, ”vi behöver mer Qi”. Träningen och övningarna hjälper oss att 
få mer Qi och i Zhineng Qigong är även Qifältet av avgörande betydelse för de effekter som 
kan uppnås. Som jag tidigare nämnt så påverkar lärarens Gung Fu22 Qifältet, men det tål att 
nämnas igen då det idag förekommer olika aktörer som lär ut denna metod. Resultaten kan bli 
mycket olika, beroende på läraren, varför man bör vara lite kritisk i sitt val. Förutom att 
tillföra Qi, reglerar man och kultiverar (förfinar) man sin Qi med hjälp av träning och Qifältet.  
                                                 
22 Ung. förmåga att träna Qigong. 
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Genom träningen och rörelserna tillför man mer Qi och kroppen blir mjukare. Detta påverkar 
så att cirkulationen av både Qi och blod underlättas, en effekt av detta är att hjärtat behöver 
arbeta mindre. Ökad cirkulation kan upplevas som väldigt behagligt23. Bättre cirkulation ger 
också bättre förutsättningar för Qi att nå ut i kroppens alla delar, precis som blodet. Som jag 
tidigare nämnt24 har kroppen, enligt det österländska synsättet, ett energisystem, kanaler där 
det strömmar Qi. En enkel förklaring, enligt EZQC, är att det ibland kan uppstå blockeringar i 
detta system, av olika orsaker, som förorsakar fysiska eller psykiska sjukdomar eller 
symptom. Genom att tillföra mer Qi ger man möjlighet för dessa blockeringar att så 
småningom försvinna. För att lättare förstå kan man tänka sig en vattenslang där det blivit ett 
brott (slangen har vikt sig). Genom att öka trycket på vattnet får man slangen att räta ut sig 
och brottet är borta. Det samma gäller de blockeringar som uppstår i energiflödet, med ett 
tillräckligt högt tryck av Qi försvinner blockeringen, detta gäller såväl mentala som fysiska 
blockeringar. 
 
Det är inte bara blockeringar som kan generera sjukdomar, sjukdomar eller skador kan också 
omvänt utveckla blockeringar. Många deltagare upplever ibland, av träningen, en känsla i 
områden där de kanske skadat sig för många år sedan, kanske i tidig barndom Denna känsla 
betyder att det inte varit riktigt läkt fast man levt i en tro om att så varit fallet. En av mina 
respondenter upplevde en pirrande känsla i en höft i vilken hon haft ont sedan hon var liten. 
Höften har blivit bättre och hon har blivit mer rörlig och kan lättare föra den bakåt nu. En 
annan blev av med sin skada i handleden, vilken var klassad som 7 % invaliditet, vilket är två 
av alla exempel på gamla skador som börjat läka ut i samband med att man börjat träna 
Zhineng Qigong.  
 
Enligt EZQC är meridiansystemet ett totalt kontrollsystem som påverkar alla övriga system i 
kroppen: blodsystemet, nervsystemet, lymfsystemet osv. det påverkar även vår rörelseapparat, 
skelett och våra vitala funktioner, det vill säga hela organismen, hela människan både fysiskt 
och mentalt. Totalt kontrollsystem får för mig betydelse av att allt påverkas, att allt och alla 
funktioner samverkar som en helhet. Det är något som blivit väldigt tydligt, både för mig och 
andra, när man har tränat Zhineng Qigong och fått ta del av de mest skiftande förbättringar.  

Placebo 
Våra förväntningar har stort inflytande över vårt tänkande och därmed uppfattningen om vår 
omvärld. Placebo kan sägas vara hjärnans förväntningar inför en behandling, om man testar 
ett nytt läkemedel bör det vara effektivare än placebo dvs. sockerpiller. Vi människor är 
duktiga på att suggerera oss själva och placebo är en läkande kraft som uppvisar stor variation 
och obestämbarhet (Gerne 2000). För att studera placeboeffekten måste man, enligt Hedlund 
(2000), använda sig av både ganska luriga och kluriga metoder. Det handlar om att studera 
effekten av ”ingenting”, vilket inte låter sig göras hur som helst. Men resultaten från ett antal 
studier tyder dock på att det skulle vara försökspersonernas förväntningar som ger upphov till 
effekt.  
 
Inom skolmedicinen har placeboeffekten som en tillgång delvis varit outnyttjad hittills. I 
medeltal har placeboeffekten i randomiserade läkemedelsstudier visats vara ca 30 procent25 
(Gerne 2000). Läkemedelsindustrin använder sig av den hela tiden. Vita tabletter har en 
                                                 
23 Ett annat exempel på när cirkulationen ökar, och som upplevs som behagligt av många, är när man fått 
massage. 
24 Se avsnittet Qi och meridianer. 
25 Detta kan jämföras med att ca 95 procent upplever effekter av sin träning med Zhineng Qigong enligt EZQC, 
med hänvisning till gjorda studier på Hua Xia Zhineng Qigong Trainingcenter i Kina. 
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måttlig placeboeffekt medan färgade tabletter26 har en mycket bättre effekt. Om de dessutom 
görs med hörn stiger effekten ytterligare, men den bästa effekten får man med kapslar som 
innehåller massor av färgade kulor. När det blir riktigt allvar tar man fram injektionerna, vilka 
har de överlägset bästa placeboeffekterna bland läkemedlen (Hedlund 2000). Eftersom en stor 
del av placebo bygger på förväntanseffekt kan även muntlig information ge effekt. Inom 
kirurgi med så kallade blindoperationer, har man visat på en kraftig placeboeffekt (Gerne 
2000). Placeboeffekten vid läkemedelsbehandling klingar, med få undantag, av med tiden. 
Men kirurgi har en så kraftig placeboeffekt att den verkar vara i evighet, eller åtminstone i ett 
par år (Hedlund 2000). De tidigare vanliga kirurgiska ingreppen vid magsår bekräftar också 
denna tes. Numera vet man att magsår beror på bakterier och att därför 80 procent av patien-
terna blev bra på grund av operationen låter därför osannolikt (Gerne 2000). 

Respondenternas förväntningar 
Med denna förklaring av placebo kanske det ligger nära tillhands för en oinvigd att koppla 
effekterna av träningen i denna studie, till just placebo. Kommentarer som ”man måste tro på 
det” är vanliga och något som en Qigongutövare ofta möter, så även mina respondenter. Att 
placebo skulle vara orsaken till varför det fungerar kan inte vara en förklaring27, men att helt 
bortse från den psykologiska effekten, som placebo innebär, går inte heller. Det kan aldrig 
vara negativt att ha en positiv inställning till träningen och därigenom kanske få snabbare eller 
bättre resultat, precis som vid förskrivning av läkemedel eller annan behandling, men det kan 
inte vara hela orsaken till varför det fungerar. Den psykologiska effekten kan dock inte 
uteslutas och kan vara en del i varför Qigong fungerar likväl som det kan vara en del i varför 
läkemedel fungerar. 
 
Respondenterna i denna studie har över lag varit positiva till träningen när de startade och 
naturligtvis haft vissa förväntningar på den. Med detta i åtanke kanske man kan förvänta sig 
att en del av effekterna skulle kunna förklaras och härledas till placebo. Men så enkelt är det 
inte. De har inte alla börjat med en önskan om tillfrisknande från sjukdom eller krämpor och 
många av effekterna från träningen har därför kommit att överraska dem. Det är också helt 
uteslutet (enligt dem själva) att tillfrisknandet hade kunnat ske utan Qigongträningen. Många 
av dem hade kroniska och långvariga problem, varför tanken om ett eventuellt tillfrisknande 
inte fanns som alternativ när de startade. I de fall där intervjupersonerna hade som mål och 
förväntningar att bli av med någon viss åkomma eller problem har träningen överträffat dessa 
förväntningar ”hundrafalt”, som någon uttryckte det. Man har förutom effekt på det aktuella 
problemet fått en lång rad med ”bonuseffekter” på andra sekundära åkommor eller tillstånd. I 
vissa fall var det till och med så att man inte förrän i efterhand, i takt med att hälsan 
förbättrats, upplever och förstår hur ”illa” det varit ställt tidigare eller hur man hade anpassat 
sig till det ”sjuka” och hur detta tillstånd normaliserats. De intervjuade påtalar även den 
direkta respons som infunnit sig på olika symptom när de ställt sig att träna. Dessa symptom 
har haft stora variationer, allt från svåra mentala tillstånd som kraftfull ångest, smärtor i 
rörelseapparaten, smärtor på grund av sjukdom (tex. magen), astma- eller allergianfall m. m. 

Vetenskaplighet, ett måste? 
Det är inom skolmedicinen viktigt att kunna påvisa att erbjuden behandling bygger på 
vetenskap eller väl beprövad erfarenhet och detta borde inte vara mindre viktigt då man 
rekommenderar Qigong. Det råder idag, i Sverige, en ganska stor förvirring om vad som är 

                                                 
26 I behandling av ångest har man sett att blå eller gröna placebotabletter är mer ångestlindrande än röda eller 
gula (Gerne 2000). 
27 Med hänvisning till den grundforskning som gjorts på möss och celler och där resultaten varit signifikanta. 
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Qigong och vad som kännetecknar en ”riktig” Qigongmetod. Förutsatt att man funnit en bra 
metod och lärare borde kriteriet ”väl beprövad erfarenhet” vara uppfyllt med råge, om man ser 
till de tusentals år av erfarenheter som ligger till grund för Qigong. En viss försiktighet och ett 
kritiskt förhållningssätt kan ändå vara bra att ha, när man väljer metod, för att inte bli lurad 
enligt EZQC (2005). Det har ingen betydelse hur en metod framställs för att övertyga om sin 
giltighet och överlägsenhet, man måste kunna visa på metodens effektivitet, vilket enkelt 
skulle kunna göras med forskning och vetenskapliga test. Eftersom kunskapen om Qigong är 
relativt låg här i Väst kan dessa test vara ett sätt att hjälpa oss att förstå vad denna träning kan 
tillföra till redan befintliga metoder. Det finns även ett värde i att pröva olika metoder för att 
utesluta placebo eller psykologisk påverkan. I min mening borde detta vara extra viktigt då 
Qigong rekommenderas till personer med nedsatt hälsa eller sjukdom. I de fall tankar finns 
om implementering av Qigong, som en alternativ metod inom sjukvården, är det i enlighet 
med ovan nämnda praxis, ett måste att man kan påvisa lämpligheten av att rekommendera en 
viss metod/lärare. 
 
Hur man testar metoderna är en metodologisk fråga som jag inte tror är helt enkel, men inte 
heller speciellt svår att lösa om tillräckliga resurser tillsätts. Vissa försök har gjorts, varav 
några kort redovisas i denna studie under avsnittet ”Forskning om Qigong”. Det är egentligen 
ingen skillnad när man gör tester på Qigong jämfört med annan forskning, resultaten skall 
vara replikerbara28. Replikation kan enligt Bryman (1997) vara en väg för att avgöra i vilken 
utsträckning resultaten är tillämpliga och giltiga även i en annan situation. Grundläggande 
medicinsk forskning inom Qigong saknas i Sverige idag men i Kina var Zhineng Qigong en 
av de första Qigongskolorna som framgångsrikt genomförde grundläggande medicinsk 
forskning (se tidigare avsnitt). 
 

Stresshantering 
Man har med vetenskapliga test kunnat visa att när man tränar Zhineng Qigong påverkas den 
elektriska aktiviteten i hjärnan. Den moderna tekniken har gjort det möjligt att med EEG29 
mäta denna aktivitet, vad vi i dagligt språkbruk kallar hjärnvågor. Det mest vanligaste är att 
man med EEG mäter de fyra grundläggande delta-, theta-, alfa- och beta- vågorna och dessa 
mäts då i Hz. (NE 1991). En av de enklare övningarna inom Zhineng Qigongskolan har 
använts i test för att mäta effekten på hjärnan, enligt EZQC30. Man har mätt hjärnvågorna 
under träning och det har visat sig att redan efter två minuters träning börjar hjärnan 
producera fler alfa- vågor. 
 De fyra olika sorters basvågorna är bra för olika saker och leder till olika 
medvetandetillstånd, enligt Berger (2005). 
  
• Delta, förekommer bara under djupsömn (sömnstadie 3 och 4). 
• Theta, förekommer då man är sömnig eller under lätt sömn (sömnstadie 1 och 2). 
• Alfa, förekommer i vaket tillstånd, då man har en avslappnad och obesvärad pigghet. 
• Beta, förekommer i stressfyllda, spända situationer och då man har svårt för att fokusera 

och koncentrera sig. 
 

                                                 
28 Replikerbar = Att replikera eller upprepa ett tidigare forskningsresultat uppfattas ofta som det karaktäristiska 
för naturvetenskapen, ett synsätt som forskarna själva ställer upp på (Bryman 1997). 
29 EEG – elektroencefalografi, metod att registrera den elektriska aktiviteten i hjärnans, främst hjärnbarkens 
nervceller (Nationalencyklopedin 1991). 
30 Uppgift från föreläsningar med EZQC 1996-2005. 
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Alfavågor kommer och går, under djupsömn finns inga alfavågor. Kontentan av att ha fler 
alfavågor skulle kunna innebära mindre spänningar, oro och stress och i motsvarande grad 
starkare immunförsvar, enligt Berger (2005) och det är något som är bra för alla. För att 
kunna få till kreativ inspiration behöver hjärnan kunna producera massor av alfavågor. 
Personer utan kreativitet producerar inte några alfavågor när de ställs inför ett problem och de 
har därför svårt att leverera lösningar. Forskare har visat att elitidrottsmän har en mycket hög 
produktion av alfavågor precis innan en topprestation, nybörjare eller medelidrottare visar inte 
denna förändring vid tävling, men den går att träna upp (ibid.). 
 
Stressen orsakar både ett psykiskt och ett fysiskt lidande. Vi reagerar på livets mångskiftande 
påfrestningar ofta efter att vi först har tolkat situationen31, vi påverkas också av våra minnen 
och förväntningar. Genom vår tolkning av ett eventuellt hot ger hjärnan order genom fram-
förallt tre viktiga signalsystem, nervsystemet, insöndringskörtlarna (hormoner) och immun-
systemet. Psykosociala faktorer behöver inte ha en framträdande roll vid alla former av sjuk-
domar som kan kopplas till stress som högt blodtryck, blodpropp, struma, astma etc. Vid en 
del av dem är det dock möjligt och ibland till och med mycket troligt att det spelar huvudrol-
len som sjukdomsorsak. Någon roll spelar de dock alltid genom att vi tolkar vad vi utsätts för 
och hur vi upplever vår sjukdom (Levi 2001). Genom mina respondenters utsago har tränin-
gen med Zhineng Qigong gett djupgående effekter på hur man hanterar, bemöter och upplever 
stress och annat i livet.  
 
En förklaring till detta, enligt mig, skulle kunna vara att hjärnans vågor påverkas enligt ovan 
och att detta inte bara leder till det stora lugn som de intervjuade upplever utan indirekt också 
påverkar hur man tolkar, upplever och hanterar situationer. Förändrade hjärnvågor påverkar 
vårt medvetandetillstånd, genom att ett större lugn infinner sig. En förmodad effekt, som jag 
ser det, är att mindre stress och större lugn borde fungera omvänt till ovanstående förklaring 
och ge direkta positiva återverkningar i organismen där fysiologiska förändringar börjat ske 
med stress som orsak, eftersom stresspåslaget upphör. Detta lyfts även av EZQC32, hjärnan, 
genom att man reducerar stresspåslaget (behåller lugnet), får tid att ta hand om det den 
egentligen skall göra. Även Währborg (2002) och Perski (2002) menar, att vi använder 
hjärnan för fullt till att hela tiden försöka återställa balansen och reducera potentiella hot mot 
vårt välbefinnande vid stressituationer, vilket skapar hjärnstress. Ett större lugn borde göra att 
vi fungerar bättre både fysiskt och psykiskt, vår överbefälhavare (hjärnan) får tid att åtgärda 
andra hot mot vår organism. 
 
En annan slutsats jag drar och en tänkbar alternativ förklaring till varför träningen leder till 
minskat psykiskt men också fysiskt lidande skulle kunna vara, som nämnts i tidigare avsnitt, 
att Qi påverkar alla system samtidigt, att det är ett övergripande kontrollsystem. Förutom 
förändrade hjärnvågor och större lugn skulle det kunna innebära att Qi direkt påverkar de 
signalsystem vi har för ordergivning från hjärnan. Det skulle också kunna innebära att 
träningen påverkar själva sjukdomen eller skadan direkt eftersom det, enligt EZQC, påverkar 
även övriga system och stärker vitala funktioner i kroppen. Det skulle kunna vara en 
förklaring till varför även skador i exempelvis skelett, muskulatur eller annat som normalt inte 
förknippas med stress, läker ut eller förbättras. Det betyder i så fall att träningen går två vägar, 
dels genom att sinnet blir lugnare och dels genom en direkt påverkan på funktionen. En 
intressant hypotes för vidare forskning, kanske? 

                                                 
 
37 Se kapitlet, Mentala effekter och stress, s.40. 
32 Uppgift från föreläsningar med EZQC  1996-2005. 
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Gruppens betydelse 
I Zhineng Qigong är som jag tidigare sagt Qifältet ett centralt begrepp och när jag har frågat 
respondenterna om gruppens betydelse så är det framförallt Qifältet de kommit att tänka på i 
första hand, att träningen blir starkare i grupp. ”Så fort jag varit i en gruppträning så var det 
starkare eller jag kände mig mer påverkad av Qigongen”. Det har inte varit gruppen i 
egenskap av socialt stöd som haft störst betydelse till en början. 
 
Att tillhöra en träningsgrupp, tror jag, kan ha stor betydelse för hur man kommer att förhålla 
sig till sig själv och till sin träning. Inställningen påverkar hur man tränar och hur stor 
träningsinsatsen blir, vilket i sin tur påverkar de effekter man kan få utav träningen. Alla 
grupper har en historia och deltagarna kommer till gruppen med en viss inställning, vissa 
förhoppningar. Kommunikationen utgör det viktigaste verktyget i en grupps samarbete och 
speglar gruppens atmosfär. Gruppsammanhållning är en annan faktor och beror på ifall alla 
erkänner de gemensamma målen. Normer är en annan variabel och människosynen ytterligare 
en. Människosynen har en stor kraft att påverka, enligt Lennéer-Axelson & Thylefors (1991).  
 
Deltar man på träningskurserna, jag tänker främst då på de längre sommar- och vinter 
kurserna där man lever och tränar tillsammans under en längre tid, men också på de projekt 
som genomförts, så kan man säga att det finns ett gemensamt mål, alla är där för att genom 
träning utvecklas på ett eller annat sätt och gruppsammanhållningen märks här väldigt tydligt. 
Det behöver inte vara så att man känner varandra speciellt väl, vilket kan vara svårt med så 
stora grupper som dessa kurser utgör, men man har en samhörighet genom träningen och en 
sympatisk inställning till varandra som märks väldigt tydligt, vilket även mina respondenter 
framhåller. Atmosfären kännetecknas av ett lugn och en tillåtande attityd, inga pekpinnar utan 
individen tillåts växa i sin egen takt. Men det finns ändå någonstans normer som reglerar 
deltagarnas uppförande, man stör inte de andra i sin träning utan tvärtom man hjälper 
varandra framåt till större förståelse för vad träningen innebär och vad den kan tillföra. Jag 
håller med Lennéer-Axelson & Thylefors om att människosynen är viktig och EZQC präglas 
av en humanistisk människosyn, vilket smittar av sig på gruppen.  
 
En annan aspekt av gruppen är det sociala stöd den utgör, vilken i sin tur är en enskilt, viktig 
variabel som påverkar hälsan. Någon som bryr sig, som bekräftar, ger stöd och uppskattning, 
hjälper oss att orientera oss i omvärlden och tolka den, uppmuntrar, lyssnar, tröstar, ger ett 
praktiskt handtag (Levi 2001). En av mina respondenter uttryckte det som: ”Så kämpar man 
på tillsammans och när man ser folk som har det kämpigt, då vet man att nu händer det saker 
här och nu, det är stöttande också med grupperna, man får stöd”. En reflektion jag gjort, både 
från intervjuerna men också från mina egna erfarenheter är att träningsgruppen verkligen 
utgör ett stort stöd i den process som träningen innebär. Ibland är det som den intervjuade 
ovan säger ”kämpigt” och stödet från gruppen kan då stärka den egna identiteten genom 
uppmuntran men även av att man ser och identifierar sig med andra i en liknande situation. 
Det blir på så sätt ett kollektivt ”kämpande” och man hämtar kraft och inspiration i det och 
varandra, enligt mig. Levi (2001) menar att vi mår bättre och tål mer om vi har någon som 
ställer upp för oss. Men också när vi själva har någon att ställa upp för. När vi inte bara får 
utan också ger – socialt stöd. Detta är något som är självklart på dessa träningskurser och 
denna tanke ligger också i linje med filosofin inom Zhineng Qigong, genom att göra något för 
andra, att hjälpa andra människor öppnar man sitt hjärta vilket är en del i Qigongträningen, 
enligt dem. Det sociala stödet har också uppmärksammats i stressteorier av bl.a. Karasek och 
Theorell. De lyfter det sociala stödet, i Krav – Kontroll – Stödmodellen, som en viktig 
buffrande effekt vid situationer då kraven blir för höga och kontrollen för låg (Levi 2004).  
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Detta sammantaget är något man kan få ut av träningen i grupp. Det stöd som 
träningsgrupperna utgör tror jag är ovärderligt och kan vara en faktor som har en positiv 
påverkan för fortsatt träning och det har med tiden kommit att betyda mer för de intervjuade, 
samtidigt som det ger en chans att få ”prata Qigong” med andra som talar samma språk. Man 
präglas av gruppen och dess historia, normer och värderingar förs över, genom ledare och de 
som tränat längre, vilket gör att man kanske är mer träningsmotiverad när man kommer hem, 
vilket indirekt påverkar och resulterar i bättre utfall från träningen. Zhineng Qigong är en 
självträningskonst och skulle fungera även om man inte hade en grupp, men gruppen och 
gruppträningen kan utan tvivel göra det hela mycket lättare. Framförallt blir träningen starkare 
och den kan inspirera till att man tränar mer och oftare vilket påverkar de resultat man får. 

Hur blir man motiverad att träna? 

Passar inte alla 
Teoretisk sett skulle alla kunna träna Zhineng Qigong, det finns inga egentliga fysiska hinder 
för att man inte skulle kunna utföra denna träningsform, enligt EZQC. Men trots den goda 
passformen för alla varierande tillstånd kan man ändå inte säga att träningen passar alla. 
Zhineng Qigong är en självträningskonst och det krävs en personlig träningsinsats för att få ta 
del av de effekter som kan uppnås och ett känt faktum är att alla inte vill träna av olika 
anledning. Olika människor värderar olika saker. Hälsa är inte något statiskt begrepp enligt 
Seedhouse (2004) och vi har alla olika uppfattningar om vad hälsa är och de villkor som leder 
oss dit.  För en del kan delar av vägen till hälsa istället vara vägen till depression, sjukdom 
eller misslyckande enligt honom. För professioner som arbetar med hälsofrämjande arbete är 
det ändå inte etisk försvarbart att hävda att ett sätt att förstå hälsa är den enda rätta vägen eller 
att det skulle vara bättre än ett annat (ibid.). 
 
Ett centralt tema på min utbildning har handlat om förändring och förändringsarbete och svå-
righeten med densamma. Individen förväntas idag ta ett allt större eget ansvar för sin hälsa 
och mina respondenter har genom att börja träna Zhineng Qigong öppnat en möjlighet för 
detta och det har dessutom gått ganska bra för dem. Med tanke på hur svårt det kan vara att få 
till ett förändringsarbete var det därför intressant att få mina respondenters bild av detta, av 
vad som motiverat dem att träna.  

Health Believe model 
Health believe- modellen är en psykosocial modell vilken utvecklades av de fyra 
psykologerna Hochbaum, Kegeles, Leventhal och Rosenstock för att förutsäga vilka 
bevekelsegrunder vi människor har för att ägna oss åt egenvård och sjukdomsförebyggande 
beteenden (Rydén och Stenström 2000). 
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upplevd risk att drabbas av 
ett problem 

Upplevt allvar av de 
konsekvenser problemet får 
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Upplevda hinder för att 
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Upplevda hot 

Förväntade 
vinster

 
Self-efficacy 

upplevd förmåga 
att utföra en 

handling 

 
Bild. Health believe model (Nutbeam och Harris 1999). 
 
Enligt health believe- modellen är individen benägen att vidta förebyggande åtgärder, söka 
vård eller följa ordinationer om personen tycker sig ha motiv för att göra detta. Ett sådant 
motiv kan vara att den egna hälsan uppfattas som viktig. Sannolikheten ökar ytterligare för 
åtgärder om personen anser att det föreligger en risk för t.ex. sjukdom eller att den sjukdom 
som redan existerar kan förvärras. I dessa eller liknande sammanhang där det krävs personliga 
insatser eller uppoffringar (vilket det gör när man skall träna Qigong, det kräver både tid och 
ansträngning för att utföra övningarna) är det vanligt att man jämför de kostnader och vinster 
som förknippas med insatserna eller uppoffringarna. Om man upplever att det man vinner 
genom att träna, genom att vara regelbunden och ”följsam” till träningsråden, dvs. utverkar 
compliance, överstiger de kostnader som kan uppstå om man inte tränar, då ökar sannolik-
heten till att följa de råd man får. Omedelbara vinster är också mer effektiva än de som ligger 
längre fram i tiden. Om jag kopplar detta resonemang till min studie så har alla mina 
respondenter upplevt förändringar på sin första kurs, vilket de själva upplever som en 
motivationsfaktor som varit viktig, vilket stärker denna tes. Ett par av respondenterna kan 
dessutom se träningen som en investering i kommande hälsovinster, en frisk ålderdom, som 
en form av pensionsförsäkring (förväntade hälsovinster) (ibid.;Nutbeam & Harris 1999).  
 
Denna modell ska enligt Bandura (1977 se Ryden och Stenström 2000) även kopplas till det 
han kallar ”self-efficacy” hur väl man tror sig klara av att utföra en viss handling eller ett visst 
beteende. Man kanske har skapat en stark tilltro33 till att Zhineng Qigong skulle kunna vara 
bra, men man tror inte att man själv har kapacitet att klara av att utföra övningen. Detta är ett 
mycket vanligt argument bland personer med olika sjukdomar i ett initialt skede då de skall gå 
sin första kurs. Så var det också för den respondent som började på grund av sjukdom. De 
flesta jag sett genom åren med denna problematik, så även min respondent, blir mycket 
förvånade av att det går så bra, de klarar som i intervjupersonens fall av betydligt mer än vad 
som annars brukar vara möjligt för dem. Detta förklaras av EZQC som en effekt av Qifältet34. 
 
Men hur går det för dem som inte är lika motiverade som mina respondenter? Genom åren har 
jag sett många som börjat träna men fallit ifrån, det är långtifrån alla som fortsätter för att så 
småningom bli regelbundna trots omedelbara vinster. En del har varit sjuka eller haft skador 
och varit i stort behov av hjälp, andra kanske inte har mått riktigt lika dåligt. Ett faktum är att 
de har tagit sig tid att investera i en grundkurs, både ekonomiskt och med egen tid, varför man 
skulle kunna tro att de befunnit sig på handlingsstadiet enligt den transteoretiska förändrings-
                                                 
33 Denna tilltro har vuxit fram, oftast genom information om metoden antingen genom föreläsningar eller 
bekanta, ibland både och. 
34 Se tidigare kapitel om Qifältet. 
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modellen35. Med hjälp av health believe- modellen skulle man kunna tänka sig att de 
omedelbara vinster de fått från sin första kurs (där så varit fallet) skulle utverka motivation för 
att fortsätta träna. Så enkelt är det dock inte, det finns en mängd olika saker som inverkar på 
om man skall fullfölja en beteendeförändring (i detta fall börja träna som en daglig rutin) och 
eftersom health believe- modellen är en psykosocial modell står det klart att även andra 
faktorer påverkar ett agerande mot ökad hälsa (ibid.). 
 
En sådan faktor skulle kunna vara att det finns anledning till att inte vilja förändras mot något 
friskare. Med sjukdom kan följa, vad Brülde & Tengland (2003) benämner, vissa 
sjukdomsvinster. Det kan vara förmåner från samhället såsom ”olika former av hjälp, stöd och 
resurser som man inte har tillgång till som frisk” eller i form av att man blir ompysslad av 
nära och kära, får sympati, omsorg och omtanke (ibid:20). De menar också att vi förväntar oss 
mindre av sjuka människor, det ställs mindre krav, och att det är tillåtet att lämna sina sociala 
roller, ta time-out (ibid.). Som en av mina respondenter uttryckte: det ställs större krav och 
kräver mer ansvar från individen själv när man förändras, vilket kan upplevas som ”jobbigt” 
om man varit på ett speciellt sätt tidigare.  
 
Att förändras betyder i detta fall, om jag kopplar det till health believe modellen, att man får 
väga de vinster som följer av sjukdom mot de vinster som följer av att förändras mot något 
friskare. Det är inte säkert att det är det sistnämnda som alltid blir det som eftersträvas. För 
många har sjukdomstillståndet blivit en del av identiteten, därför tror jag att vissa personer 
skulle behöva coachning och hjälp för att se de möjliga vinster som kan genereras av en 
förändring. Jag tror inte heller att någon medvetet väljer detta alternativ utan snarare att det 
blir en konsekvens av den situation man befinner sig i, man anpassar sig och följer sin 
sjukdom. Jag har dessutom mött människor som i början av ett friskare liv fått problem med 
all tid som frisätts när man inte längre är sjuk, vilket ytterligare kan försvåra och skapa en ny 
identitetskris.  

Varför man började träna Zhineng Qigong 
Alla mina respondenter hade sjukdomar, varav en del kroniska och/eller besvär från det vi 
kallar rörelseapparaten och skelettet innan de började träna Zhineng Qigong. De hade prövat 
allt som fanns att tillgå inom den vanliga vården utan resultat. Läkarna var, enligt dem, öppna 
med skolmedicinens begränsningar, men trots det rekommenderades inte någon av dem 
alternativ/komplementära metoder. På eget initiativ prövade flera av dem ändå andra 
alternativa metoder/behandlingar för att komma tillrätta med sina problem, men utan 
varaktiga resultat. Varför de började träna med EZQC var kanske därför inte en slump för alla 
respondenterna, men inte heller ett val baserat på kunskap om metoden. De sökte alla av olika 
anledning en metod för att komma vidare eller för att få hjälp med sin unikt specifika 
situation. Några blev rekommenderade Zhineng Qigong av närstående medan andra själva 
hittade till EZQC genom ett anslag eller en notis som fångade uppmärksamheten och vilken 
uppfattades som seriös. Men det som bäddade för fortsatt kontakt med EZQC och varför man 
började träna och fortsatte att träna Zhineng Qigong var bemötandet och deras omedelbart 
positiva upplevelse av träningen. 

Framtida forskning  
Att läkarna inte har rekommenderat något alternativ i mina respondenters fall kan ha många 
orsaker. En orsak kan vara att enligt Socialstyrelsen får läkare endast ge råd under följande 
                                                 
35 Transteoretiska förändringsmodellen innebär en succesiv förflyttning genom de fem olika stadierna 
förnekelse-, begrundande-, förberedelse-, handlings-, och aktivitetsstadiet (Faskunger 2004). 
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förutsättningar: alla konventionella metoder ska ha prövats, patienten ska själv aktualisera 
frågan och metoden i fråga skall anses ofarlig. Vilket enligt Ramel (2002) är en 
häpnadsväckande försiktig hållning. Det skulle också kunna bero på att många läkare saknar 
tillräckligt med kunskaper för att ge råd, vilket jag själv tror är orsaken. Ramel menar att det 
vore ”rimligt att låta läkaren själv avgöra om han eller hon har kompetens nog att ge 
vägledning i den alternativmedicinska snårskogen” (ibid:3967).  
 
Det kanske inte riktigt är så enkelt som Ramel menar. För att man som läkare besitter en viss 
sorts kunskap om människan behöver inte det, per automatik, betyda att man har tillräcklig 
med kompetens för att avgöra vad som är bra eller dåligt då det gäller 
alternativ/komplementära metoder. Man kanske tror sig om att ha kunskaper om området i 
fråga, men det behöver inte betyda och är inte detsamma som att han eller hon har det. Tex. är 
det vanligt att man generaliserar då det gäller Qigong och likställer olika metoder med 
varandra. Om då effekterna uteblir vid prövning av en metod blir konsekvensen att man 
förkastar Qigong som ett alternativ och går därmed miste om de effekter som mer effektiva 
metoder skulle kunna generera till eller tvärtom man kanske förväntar sig för mycket.  
 
Ett exempel på detta är det projekt (tidigare omnämnt) av Wennerberg, Ahlström och 
Gunnarsson på patienter med muskeldystrofi. I deras studie framgår inte vilken metod som 
har använts, vad den heter eller vad som kännetecknar den. Det är ungefär som att säga att 
man i en studie använt sig av medicin, men inte talar om vilken medicin man använt och det 
hade inte varit accepterat i en vetenskaplig studie. Det är en brist i deras redovisning och kan 
bero på att kunskaper saknas om att Qigong inte är en homogen grupp av metoder. Av samma 
anledning är det inte heller möjligt att dra de generella slutsatser som görs, nämligen att 
Qigong inte skulle vara verksamt för denna patientgrupp, ”att qigong träning inte påverkar 
själva muskelsjukdomen, men att övningarna möjligtvis kan minska konsekvenserna”, det 
sistnämnda på grund av att balansen kvarstod som oförändrad och detta kan vara av visst 
värde (Wennerberg, Ahlström och Gunnarsson 2004:186). Utifrån deras studie, vill jag 
framhålla, går det endast att dra slutsatsen om att den form av Qigong som användes vid 
tillfället ifråga hade denna effekt, både vad gäller de positiva som de uteblivna effekterna.  
 
Deras slutsatser visar på brister i förkunskaper om Qigong och konsekvenserna av ett sådant 
ställningstagande kan bli att man låter bli att testa ytterligare metoder på samma patientgrupp, 
av vilka några troligen skulle ge andra och bättre effekter. Jag måste ändå, trots detta, ge en 
eloge till omnämnda, de har visat på nytänkande och har pekat på bristerna då det gäller 
forskning inom alternativ/komplementär medicin och också på att det finns ett etiskt ansvar 
för den som utövar en metod att lyfta både begränsningarna och nyttan med den. De har 
genom sitt projekt kanske öppnat upp för vidare forskning inom området och de menar också 
att det är angeläget att fortsätta utvärdera behandlingar för lindring av kroniskt sjuka 
patienters tillstånd, där etablerade metoder ej kan ge bot. Varför måste det vara där etablerade 
metoder ej kan ge bot, undrar jag? Om enkla rörelser kan hjälpa patienten att bli frisk, är då 
inte det bättre eller att föredra, i de fall patienten själv vill, än att man skall äta mediciner med 
biverkningar? Varför inte använda de olika metoderna parallellt och komplementärt? Jag tror 
att ett möte mellan de skilda traditionerna har stora potentialer att befrukta varandra och leda 
till framtida möjligheter och framgångar. 
 
Denna syn delas för övrigt av fysikern Roy Rustum (2002), han menar att tiden har kommit 
för kemister, biologer och fysiker att börja titta på de data som presenteras om energier – Qi 
inom alternativmedicinen, med ett öppet sinne. En tyst revolution har inträffat i de mest 
högindustrialiserade länderna. Det är användningen och acceptansen av olika healingtekniker 
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av en stor del av världens befolkning. Dess användare är ofta ekonomiskt välbeställda och 
högutbildade. Rustum menar att det i Väst inte längre går att ignorera eller tala nedsättande 
om den medicin eller de healingmetoder som används av hundratals millioner människor i 
andra kulturer. Det finns berömda äldre vetenskapsmän som utan något som helst vinst eller 
professionellt egenintresse och med överhängande risk för sitt rykte som vetenskapsmän har 
uppfattningen att det är främst av två huvudorsaker som man bör visa intresse för dessa nya 
data. (ibid.) 
 

1. Naturligtvis är det inom vetenskapen oacceptabelt att förkasta nya resultat eller 
koncept, varför vetenskapen bör uppmärksamma dem. Det är inte endast spekulationer 
utan oberoende högteknologiska data från medicinsk verksamhet (medicine practice) 
från olika delar av världen. För dessa vetenskapsmän framstår dessa presenterade data 
som fröet till nästa vetenskapliga genombrott och de skulle kunna vara ett tecken på en 
revolutionerande upptäckt av samma dignitet som kvantfysiken var när den 
upptäcktes/presenterades. 

2. Det finns också en mer krass orsak för att visa intresse. Med all säkerhet kommer 
upptäckterna inom detta fält att utgöra ”århundrades upptäckt”. Härav skulle 
vetenskapsmän med lite framförhållning och fantasi kunna närma sig, vad som med all 
säkerhet kommer att bli framtidens forskningsfält. Ett område med revolutionerande 
vetenskaplig potential. (ibid.) 

 
Gunnarsson och Wennberg (i Hedbäck 2002) är överens om att det är svårt att få pengar till 
forskning då det gäller komplementär- alternativmedicinska metoder. De som beviljar pengar 
tillhör etablerade forskargrupper som vill satsa på säkra kort, inom etablerade fält, menar de 
(ibid:3924). Samma negligerande erfarenheter lyfter Rustum (2002) då det gäller gransk-
ningssystemet för publicering i vetenskapliga tidskrifter, från att ha haft en djup nyfikenhet 
för nya fakta har den etablerade vetenskapen kommit att bli en försvarare av en tro, en konser-
vator av dagens teorier. Granskning sker endast om nya resultat överrensstämmer med 
nuvarande teorier, vilket ger den etablerade vetenskapen ett agerande som kan karaktäriseras 
som ”paradigmpolis”, menar han. Universum är ändlöst och detta dogmatiska (ensidiga) 
förhållningssätt innebär slutet för filosofiska upptäcktsfärder, enligt Rustum och kan 
jämställas med när Galileos biskopar och kardinaler vägrade att titta i teleskopet, för att det 
inte stämde med deras självbelåtna dogmatism. Om vetenskapen skall kunna återerövra sin 
position som mästare på upptäckter, innovatör och  nytänkare så måste vi alla stå fast vid den 
regel som gjorts explicit av män som Aristoteles till Walter Lippmann36 –  ”the facts are the 
first principles of science”, menar han  (ibid:377). 
 
För att få ökad kunskap om vad Qigong är, vilka metoder som är verksamma och vad man 
skall rekommendera, behövs forskning. Detta blir än viktigare eftersom läkare i Sverige 
numera har möjlighet att skriva recept på fysisk aktivitet, FaR, och rekommendera lämplig 
aktivitet för personer med nedsatt hälsa. Qigong tillhör definitivt en fysisk aktivitet som skulle 
kunna platsa i detta sammanhang. Men för att få del av de vinster och mångskiftande effekter 
som en bra Qigongmetod ger möjlighet till och inte stanna vid enbart de effekter ”vanlig” 
fysisk aktivitet kan ge, är det lämpligt att läkaren vet vad han/hon skall skriva på receptet, 
vilken Qigong han/hon skall rekommendera.  

                                                 
36 Walter Lippman, En av USA:s mest inflytelserika och respekterade journalister och politisk filosof (NE). 
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Sammanfattande kommentarer 
Tidigare studier (kvantitativa) har visat att träning av Zhineng Qigong med European Zhineng 
Qigong Center har haft effekt på skilda variabler såsom upplevd förbättrad allmän hälsa, 
stress, smärta, sömn, depression, energinivå, koncentration, medicinering, astma- och allergi, 
migrän m.m. Grundforskning på att träningen har goda effekter på bl.a. inflammation, cancer 
och inlärningsförmåga. Här har jag använt en kvalitativ metod, med intervjuer har jag haft 
intentionen att gå bakom statistiken och få en mer nyanserad bild av hur enskilda deltagare 
upplever sin träning, varför de började, effekter och vad som motiverar till fortsatt träning. 
 
Den information som uppkommer genom en kvalitativ undersökningsmetod, med begränsat 
antal intervjupersoner, kan inte ligga till grund för statistiska generaliseringar och uttalanden, 
utan är endast giltiga för de personer som ingått i den aktuella studien. Då de resultat som 
framkommer här styrks och bekräftas av tidigare gjord forskning, vågar jag ändå göra vissa 
generaliseringar. Det är därför möjligt att anta att liknande resultat skulle kunna gälla för en 
större population, under förutsättning att man, som mina respondenter, tränar Zhineng Qigong 
regelbundet med EZQC. Både de personer som ingått i denna undersökning och de som ingått 
i tidigare studier, har således aktivt utövat träning under reglerade former en kortare tid eller 
tränat regelbundet under en längre under tid. 
 
De flesta respondenterna började på grund av sjukdom och sökte ett alternativ till vanlig 
sjukvård, då det inte längre fanns någon hjälp att få från densamma. Flera har samtidigt eller i 
första hand sökt en metod för att utvecklas som människa och lära mer om livet. På frågan om 
mina respondenter fått effekter av träningen, blir svaret ja, alla har upplevt djupgående 
effekter, vilket styrker min egen upplevelse av träningen. Effekterna har varit skiftande på 
grund av de intervjuades olika problematik vid träningsstart, men gemensamt för dem alla är 
att de upplever ett mycket större lugn, de har fått bättre självinsikt, självkänsla m.m. De har 
blivit starkare som människor, fått större egen kraft att hantera livet, ett annat förhållningssätt 
till stressen i samhället och blivit mer sociala, som en respondent uttryckte det ”en bättre 
version av mig själv”. Detta bekräftar vad som allmänt förknippas med Qigongträning, att 
träningen kan generera ett större lugn. Några respondenter förstärker upplevelsen av detta 
lugn, genom att tillägga att det går djupare än något de tidigare upplevt. ”Det är något som 
händer med en, som gör att man ser på sig själv på ett annat sätt, på ett klarare sätt”. Vilket 
även påverkar hur man ser på sig själv i sjukdomssituationer, enligt en respondent. Förutom 
de mentala effekterna har de intervjuade fått effekter på en mängd olika fysiska sjukdomar 
och åkommor, varav vissa har betraktats som kroniska och andra varit mer eller mindre 
handikappande. Det är de mångskiftande effekterna som har motiverat till fortsatt träning och 
att det händer något hela tiden, upplevs som otroligt spännande. ”Det känns helt omöjligt att 
sluta träna, det finns faktiskt inte, det är inte aktuellt, man är helt körd.” 
 
På grund av mina respondenters genomgripande effekter har träningen med Zhineng Qigong 
påverkat och förändrat deras liv radikalt, vilket har överraskat. Livet idag upplevs av dem som 
lättare, ljusare, intressantare och lite klarare. De har en mer positiv inställning till saker och 
ting, vilket gör det lättare att se möjligheterna oftare än motsatsen, mycket mer hopp och 
mycket mer livsglädje. Livet hänger ihop och känns mer meningsfullt, det är lättare att leva. 
Några av respondenterna uttrycker glädje över att Su Dongyue kom hit till Sverige och ser 
honom som en stor inspirationskälla. Respondenterna upplever honom som en mycket 
kompetent lärare, hans sätt att undervisa och leda känns lugnt och tryggt. 
 
Jag hoppas att denna studie har medverkat till att ge en vidare bild av vad Qigong är. Att den 
skulle kunna vara ett bidrag och en hjälp i debatten om implementering av alternativ/komple-
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ment till vanlig vård. Hur rehabilitering skulle kunna utvecklas för att bättre svara på den 
komplexa sjukdomsproblematik vi har idag. Om denna uppsats uppfyller detta, lämnar jag till 
läsaren att bedöma. Utifrån de resultat som framkommit här skulle Zhineng Qigong med 
EZQC kunna utgöra ett lämpligt komplement till vanlig sjukvård eller vara ett verktyg i olika 
rehabiliteringsinsatser, i vissa fall kompletteras med t.ex. ett pedagogiskt program för att få 
bättre följsamhet. Währborg (2002) menar att förståelsen för framtidens sjukdomar sannolikt 
kommer att ta fasta på människan i sitt sammanhang. Resultaten i denna undersökning har 
visat att respondenterna fått ett bättre försvar att hantera sig själva i detta sammanhang.  
 
Jag tror att Zhineng Qigong har potential att i framtiden ingå som ett alternativ/komplement 
till vanlig vård för den som vill ta ett större egenansvar och då även kunna ingå i vårt 
socialförsäkringssystem. Ett sådant initiativ skulle dessutom kunna leda till mer jämlika förut-
sättningar för att kunna ta det egenansvar för sin hälsa som efterfrågas idag. Ekonomiska 
resurser kan vara ett hinder för de socioekonomiskt mest svaga grupperna i samhället för att ta 
detta ansvar, varför det från politiskt håll kan finnas anledning att agera. Även om mina 
respondenter inte anser det vara speciellt kostsamt med tanke på de vinster man gör, så kan 
det ändå vara betungande för många. För att nå en ökad jämlikhet i hälsa måste alla ges 
samma möjligheter och idag råder inte jämlika förutsättningar att köpa de hälsovinster som 
kan uppnås genom alternativ/komplementära metoder eftersom dessa inte ingår i vårt 
”system”. Detta är först och främst ett politiskt ansvar och med tanke på den höga belastning 
hälso- och sjukvården har och den ekonomiska situation som råder i vårt land (sjukvårdens 
budget), tror jag att man skulle kunna göra stora besparingar genom att stödja denna form av 
träning. En av mina respondenter som tidigare var stamkund på ”sjukhuset” i staden X, har 
inte varit på återbesök på fyra år sedan sin första sommarkurs. Vilket betyder att personen 
besparat samhället och sig själv många svenska kronor jämfört med vad den tidigare vården 
kostade. Ytterligare forskning är dock nödvändig för att klargöra nyttan för enskilda 
patientgrupper och för att pröva det som framkommit här och i tidigare studier, nämligen att 
denna träning har potential till att utveckla hela människan, oberoende av problematik. 
Patientgrupper som skulle kunna vara aktuella med tanke på våra stora folkhälsoproblem är de 
med hjärt- och kärlsjukdomar, stressrelaterad- och psykisk ohälsa , rörelseorganens 
sjukdomar, tumörer (cancer av olika slag), skador (bl.a. whiplash), sjukdomar i 
andningsorganen, men också neurologiska sjukdomar, diabetes, reumatiska sjukdomar, 
eksem, inflammatoriska eller andra kroniska sjukdomar m.m. 
 
Här avslutar jag med förhoppning om att de som läst denna uppsats har fått nya tankar kring 
hälsa och sjukdom, nya insikter om hur vi på ett naturligt sätt, genom rörelse, kan stärka våra 
vitala funktioner och därigenom använda kroppens egna resurser till läkning, både mentalt 
och fysiskt. Qigong skall dock inte jämställas med det vi vanligen kallar fysisk aktivitet 
eftersom övningarna, förutom att träna kropp och sinne, har som syfte att hjälpa utövaren att 
öka och kultivera sin Qi (ung. livsenergi), vilket kan påverka oss än mer. Jag hoppas också att 
någon fått uppslag till ny spännande forskning, oberoende av disciplinstillhörighet. Jag tror 
nämligen, i likhet med Rustum (2002), att detta kommer att bli nästa genombrott i 
forskningssammanhang. Han menar att de effekter som kunnat observeras utgör en 
”guldgruva” för vidare forskning. Men framförallt hoppas jag att fler skall få möjlighet att 
träna för att må bättre och håller här med Ramel (2002) om att det viktigaste måste vara att 
befolkningen får en så adekvat, effektiv och säker vård som möjligt, inte vad den kallas. Ett 
citat från en av mina respondenter får sätta punkt och avsluta denna uppsats. Tack. 
 

Man har ju inte råd att inte prova, det är en jätterisk man tar om man inte provar, 
om det nu fungerar. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

Intervjufrågor, med eventuella tilläggsfrågor 
Ålder:         Kön: 
1. Hur länge har du tränat? 
2. Hur (ofta) tränar du – intensitet och regelbundenhet? 
3. Har du varit fysiskt aktiv tidigare i ditt liv? 
4. Har du tränat någon annan form av österländsk träning (meditation, yoga, kampkonst etc.) 
5. Varför började du träna Qigong?  

- Varför valde du Zhineng Qigong med European Zhineng Qigong Center? 
- Om, sjuk, har du mött förståelse eller motsättning för din träning från sjukvården? 
- Din omgivning? 

 
6. Vad motiverar dig att träna och att bli ev. regelbunden i träningen,  

- Har det varit så hela tiden? 
- Har gruppträningen haft någon betydelse för ökad motivation? 
- Har andras positiva resultat haft betydelse som förebilder, så kallade cases? 

 
7. Vilka svårigheter och hinder med att träna har du mött, upplevt? 

 - tidsfaktorn, ekonomi, egen tid m.m  
 
8. Tycker du att träningen med Zhineng Qigong har gett några effekter, och i så fall 

vilka effekter? 
här vill jag ha uttömmande svar om allt från litet till stort, positivt – negativt? 

 
9. Hur lång tid tog det innan du märkte ev. effekter?  

- Har det haft betydelse för din motivation och att du fortsatt 
- Är det skillnad om du tränar mycket eller lite 

 
10. Hade dessa förändringar kunnat ske utan att du tränat Zhineng Qigong? 

-Har några objektiva tester gjorts, läkarkonsultation 
 
11. Har detta förändrat eller påverkat ditt liv och vardag? 

- I så fall hur? Tex. med förändrad livsstil, personlighet, självbild, familjeliv, socialt...? 
 
 
12. Skulle du rekommendera andra träning med Zhineng Qigong? 

- Till vem? 
- Varför? 
- Kan du se något hinder för att inte alla skulle kunna träna? 

 
13. Vilket  eller vilka användningsområden kan du se för Qigong? 
 
14. Vilken nytta/värde ser du av Qigong? 

- För individen? 
- För samhället? 

 
15. Hur skulle du beskriva ditt liv idag, jämfört med innan du började träna Zhineng Qigong? 
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Bilaga 2. Utskick inför intervjuer 
 
 
 
Hej,  
Tack för att Du vill ställa upp på intervju. Det är av stor betydelse för mig att du har möjlighet 
och tar dig tid för detta, din insats är ovärderlig. Jag har fått önskemål om tid till förberedelse 
från några av mina respondenter (intervjupersoner). Därför sänder jag ut mina huvudfrågor till 
samtliga, för att ni alla ska få samma möjlighet att fundera över dem i lugn och ro och kanske 
skriva stödord som hjälp i intervjun, om ni känner för det.  
 
Du kommer inte att synas i uppsatsen utan vara helt anonyma. Därför ber jag dig att försöka 
vara så uppriktig som möjligt, tala från hjärtat. Lyft både positiva och negativa aspekter, där 
det finns sådana. 
 
Tack på förhand 
Kate Ohlsson 
Student på programmet i Hälsopromotion 
C-uppsats i pedagogik 
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Bilaga 3. Forskning med Zhineng Qigong 
Nedan följer exempel på prisbelönt grundforskning genomförd av Qigongmästare Su 
Dongyue, grundare av och ledare för European Zhineng Qigong Center, Sverige. Vid ”First 
World Traditional Medicine Conference” 1994 blev en av hans rapporter belönad med ”Bästa 
vetenskapliga rapport” (EZQC 2005). Forskningen och experimenten är gjorda på möss, 
vilket är bruklikt inom grundforskning. 
 
Cancer

Titel Effects of Zhineng Qigong on Sarcoma (S-180) 

Qigongmästare Su Dongyue  

Professor Li Mei et al 

Institut Institute of Basic Medical Sciences, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing, P. R. China 

Publiserat "Oriental Science Qigong" #1, 1993 

Resultat S-180 was significantly inhibited by Zhineng Qigong. The inhibition rate was 84.4% (p<0.001). Both 
light and electron microscope showed that the tumor cells degenerated. 

Priser Prisbelönat av The International Somatic Science Conference (USA, May 1995). 

 
Inflammation

Titel Effects of Zhineng Qigong on Experimental Inflammation and Neutrophil Chemiluminescence 

Qigongmästare Su Dongyue  

Professor Chen Xiangyin 

Institut Institute of Basic Medical Sciences, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing, P. R. China 

Publiserat "Journal of Microcirculation" (China), # 3, 1993 

Resultat The results showed that Zhineng Qigong could significantly inhibit carrageenan-induced rat paw edema 
(p<0.01) and stimulate neutrophil CL in vitro (p<0.01). 

Priser Bästa vetenskapliga rapport från The First World Traditional Medicine Conference (USA, april 1994) 

 
Minne och förmåga till inlärning

Titel Effect of Zhineng Qigong on Receptor activity of Brain Synaptic Membranes in rats. 

Qigongmästare Su Dongyue  

Professor Zuo Pingping 

Institut Institute of Basic Medical Sciences, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing, P. R. China 

Publiserat "Oriental Science Qigong" # 3, 1993. 

Resultat The receptor of rat brainsynaptic membranes can succsessfully recieve the information of Zhineng 
Qigong, cerebral cortex and hippocampus (both have close relation to learning and memory) and the 
function of M-receptor were enchanged by increasing the affinity with their ligand. 

Priser Bästa vetenskapliga rapport från The International Somatic Science Conference (U.S.A., May 1995). 

Källa: EZQC (2005 
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