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Sammanfattning: Den här studien fokuserar på komplementärmedicin ur fyra informanters 

perspektiv och med kopplingar till aktuella vetenskapliga diskussioner och strömningar. 

Bakgrunden till studien är en ökande användning av komplementärmedicin i samhället och 

livliga debatter kring dess vetenskapliga status. Syftet är att genom kvalitativa metoder 

belysa viktiga aspekter av informanternas användning av komplementärmedicin. Mycket 

uppmärksamhet ägnas åt informanternas syn på de olika metodernas effektivitet, hur denna 

definieras och vilka konkreta resultat informanterna strävar efter eller upplever.  

 

 

Abstract: This study focuses on complementary medicine from the perspectives of four 

informants, and with reference to topical scientific discussions and currents. The back-

ground of this study is to be found in the growing use of complementary medicine in the 

society. The main goal is to shed light on important aspects of the informants’ use of com-

plementary medicine. Much attention is focused on their views regarding the efficacy of the 

various methods, how it is defined and what concrete results they are striving for, or ex-

periencing. 
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Förord 
 
Många vänliga själar har bidragit till denna studie, från vänner och universitetspersonal till 

pratglada främlingar. Inledningsvis vill jag tacka mina informanter för deras tid, tålamod 

och öppenhet. Det är inte alltid lätt att exponera sina åkommor för andra, och därför är jag 

mycket tacksam för deras förtroende. Jag önskar dem all lycka i deras sökande efter hälsa 

och balans. Jag vill också tacka min handledare Helle Rydström för hennes synpunkter och 

tips. 

 

Ett stort tack till Marja-Liisa Honkasalo och Anette Wickström från Institutionen för hälsa 

och samhälle och alla andra som var med om att organisera en mycket intressant och 

inspirerande kurs i medicinsk antropologi våren 2007.  

 

Opponeringen av denna uppsats var en konstruktiv och trevlig upplevelse, och för detta vill 

jag tacka Björn Alm, Åsa Nilsson-Dahlström och min opponent Jenny Gleisner. 

 

Ni andra vet vilka ni är.  

 

Sist men inte minst vill jag tacka dig som har bestämt dig för att läsa denna studie.  

Trevlig läsning. 
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Inledning 
 
Mitt intresse för komplementärmedicin är lika gammalt som mitt intresse för antropologi i 

stort. Redan under de tidiga tonåren fascinerades jag av de många kulturellt och idémässigt 

varierande metoder som människan tillämpar för att hela sin fysiska och andliga varelse. 

 Min inkörsport till antropologin var böcker om shamanism, häxkraft, healing och andra 

liknande behandlingsformer. Detta intresse kom snart att omfatta i stort sett alla former av 

medicin som faller utanför ramen för västerländsk biomedicin av det enkla skälet att det 

okända eller det icke-accepterade är lockande. Det okända är dock inte lika okänt länge, 

och det håller sakta men säkert på att bli accepterat. Både på Internet och på ens lokala 

biblioteks anslagstavla kan alla nuförtiden utan vidare hitta erbjudanden om helgkurser, 

behandlingar eller utbildningskurser i komplementärmedicin. Gula sidorna kryllar av 

utövare som erbjuder ett brett utbud av både certifierade och ocertifierade behandlingar. 

 Men det som är mest revolutionerande med denna utveckling är att landstingen sedan 

några år tillbaka utbildar sin personal i komplementärmedicin. Ett exempel är mitt eget län 

Östergötland där en landstingskurs i komplementärmedicin har varit tillgänglig sedan 

hösten 2006. Kursen är, enligt de ansvariga, ett försök att bemöta patienternas ökande 

intresse för och erfarenhet av komplementärmedicin genom att öka kunnigheten bland 

framför allt beslutsfattare och vårdpersonal. Komplementärmedicinens status och 

förekomst har ökat dramatiskt sedan mitt intresse väcktes för ca tio år sedan, och denna 

studie syftar till att uppmärksamma denna förändring, detta paradigmskifte som speglar 

förändringar i människors syn på hälsa.  

Problemformulering & teori 
 

Mot bakgrund av det faktum att bruket av komplementärmedicin är en ökande trend är det 

intressant att betrakta denna utveckling ur ett kulturellt perspektiv. Enligt Marc Micozzi 

kan man tala om ett medicinskt paradigmskifte, eftersom komplementära behandlingar 

inkorporeras alltmer i den konventionella medicinen, och han menar att antropologin och 

andra sociala vetenskaper utgör det främsta verktyget för en gedigen förståelse av den 

biomedicinska modellens begränsningar (Micozzi 2002: 398).  
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 Adler menar att vi endast kan förstå komplementärmedicin och de betydelser som 

människor ger komplementärmedicinen genom att betona vikten av deltagarnas synsätt och 

förståelse (Adler 1999: 219). Genom att använda ostrukturerade eller semistrukturerade 

intervjuer får informanterna en chans att beskriva sina föreställningar och handlingar med 

hjälp av sin egen logik och terminologi. Detta emiska perspektiv är det enda sättet att på ett 

noggrant sätt förstå varför individer söker sig till komplementärmedicin (ibid.). 

 Jag vill med denna studie dels ge en grundläggande presentation av 

komplementärmedicin ur ett sociokulturellt perspektiv och dels på djupet undersöka fyra 

informanters syn på komplementärmedicin såväl som konventionell medicin. 

Tyngdpunkten ligger på effektivitet och hur informanterna anser att man bör gå till väga för 

att uppnå optimala hälsoeffekter. Hur ser de på och definierar effektivitet i medicinska 

sammanhang, och hur vill de att deras besvär ska bemötas för att garantera en effektiv och 

tillfredsställande behandling? Det är utifrån denna kärna som jag även kommer att beröra 

andra närbesläktade frågeställningar, med utgångspunkt i aktuell forskning om 

komplementärmedicinens position i dagens samhälle.  

Metod 
 

Denna studie bygger på semistrukturerade intervjuer med fyra informanter. För att avgränsa 

urvalet har jag valt att fokusera på fyra personer inom universitetsvärlden, tre studenter och 

en doktorand. Urvalet består av de fyra första som visade intresse och som ansåg sig ha 

tillräckligt mycket tid. Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer med ett fåtal 

informanter och därför kan inga generella slutsatser dras utifrån det insamlade materialet. 

Informanternas synsätt och upplevelser kan inte sägas representera hela samhället. Å andra 

sidan erbjuder denna studie en värdefull inblick i resonemang som kvantitativa studier 

sällan fångar upp. Studiens bristande bredd kompenseras alltså av dess djup. Kvalitativa 

metoder ger informanterna en chans att inte bara besvara bestämda frågor utan att även 

beröra ämnen som de anser vara viktiga, och att vara så utförliga som de känner för att 

vara. 

 Intervjuerna har genomförts mellan januari och augusti 2007, och alla informanterna 

har intervjuats två gånger. Att alla fyra informanterna är verksamma inom 

universitetsvärlden bygger på min vilja att avgränsa urvalet till en specifik grupp i 

samhället som trots sin inbördes diversitet befinner sig i ungefär samma situation i livet. 
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Mitt urval speglar också den typiska demografiska bilden av komplementärmedicinens 

användare i Sverige och övriga Skandinavien, som bland annat har klarlagts av Hanssen et 

al (2007) och som gör gällande att majoriteten av användarna är kvinnor och personer med 

högre utbildning. Denna studie kan således betraktas som en kvalitativ undersökning av de 

typiska användarna av komplementärmedicin.  

 Deltagande observation har inte varit genomförbar på grund av studiens begränsade 

tidsramar. Flera av informanterna mådde nämligen bra när intervjuerna genomfördes och 

att invänta varje informants nästa besök hos den aktuella komplementära behandlaren var 

inte en realiserbar uppgift.  

 

Om informanterna 
 

Till denna studie har fyra studerande personer intervjuats ingående. Nedan följer en kort 

beskrivning av varje informant. Inom varje beskrivning presenterar jag också de former av 

komplementärmedicin som informanten har tagit del av, vilket eller vilka hälsoproblem 

informanten har sökt behandla samt hur jag har gått tillväga för att komma i kontakt med 

informanten.  

 

Anita 

Anita är 33 år gammal och bor i Kalmar sedan 8 år tillbaka med sin man där hon forskar 

inom biokemi. Tidigare har hon bl.a. bott i Göteborg och i USA där hon var verksam vid ett 

internationellt forskningscentrum som gästforskare med sin man, som också är doktorand 

inom samma fält. Anita är bland annat intresserad av motion, musik, film och matlagning. 

Hon har haft återkommande huvudvärk sedan fyra år tillbaka som hon uteslutande har 

behandlat med akupunktur, då hon inte anser att medicinering är ett lockande alternativ för 

henne. Anita har jag värvat via personliga kanaler, och hon har intervjuats två gånger, i 

april och juli 2007. 

 

Gabriel 

Gabriel är 35 år gammal och studerar för närvarande franska vid Linköpings universitet. 

Han har tidigare studerat ryska, svenska och filosofi och har bland annat bott i Schweiz, 

Frankrike och f.d. Jugoslavien. Hans intressen är bl.a. uteliv, film och litteratur. Gabriel har 

värvats via personliga kanaler och han har erfarenhet av kiropraktik. Anledningen till hans 
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användning av komplementärmedicin är återkommande och förlamande smärta i nedre 

ryggen. 

 

Ida, 

Ida är 25 år gammal. Hon bor och studerar pedagogik i Linköping, men hon är 

ursprungligen från Dalarna. Hon har bott i Linköping i ca 3 år, och hon har tidigare läst på 

lärarprogrammet i Falun. Hennes framtidsplan är att bli fritidspedagog och hon är bl.a. 

intresserad av musik och djur, i synnerhet hundar och hästar. Ida har provat många olika 

typer av komplementärmedicin, ”det mesta” som hon själv uttrycker det, och hon tar bland 

annat upp akupunktur, akupressur, kinesiologi och homeopati som exempel på de former av 

komplementärmedicin som hon har mest erfarenhet av. Hon har främst använt sig utav 

komplementärmedicin för att komma till bukt med sina eksem. Jag kom i kontakt med Ida 

via en nära vän som hon arbetade med under våren 2007, och hon har intervjuats vid två 

tillfällen, i april och maj 2007. 

 

Lena 

Lena är 23 år gammal och är född och uppvuxen i Linköping. Hon studerar psykologi för 

närvarande, men funderar på att byta till andra kurser inom en snar framtid. Hon arbetar 

som personlig assistent och jobbar även på ett gruppboende. Hon gillar musik och går 

regelbundet på konserter. Andra intressen är fotboll, uteliv, meditation och motionsträning. 

Sitt intresse för andlighet har hon fått från sin far och hon har provat på många olika typer 

av komplementärmedicin, främst för att åtgärda sina sömn- och stressrelaterade problem. 

Bland dessa kan homeopati och kristallterapi nämnas. Lena har värvats via en annons. 

 

Disposition 
 

Jag inleder denna studie med att formulera huvudsakliga frågeställningar och ett urval av 

viktiga teoretiska underlag. Därefter presenteras en avgränsning av studiens omfång och 

definitioner av viktiga begrepp som kommer att användas. En kortfattad genomgång av 

tidigare forskning inom det komplementärmedicinska området följer, varpå presentationen 

av det insamlade materialet och dess kopplingar till befintlig kunskap om ämnet inleds. Det 

första kapitlet erbjuder grundläggande insikt om vad komplementärmedicin är, hur det 

definieras, tolkas och upplevs av informanterna, dess status i Sverige och hur informanterna 
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kom att använda sig av det. Det andra kapitlet utgör studiens kärna och tar upp effektivitet. 

Detta kapitel inleds med en genomgång av effektivitetens betydelse. Därpå följer ett 

underkapitel som undersöker informanternas definitioner av effektivitet, åtföljt av ett 

kapitel som undersöker trons betydelse för komplementärmedicinens effektivitet. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring informanternas syn på och upplevelser av de 

komplementära behandlingarnas resultat.  Det sista kapitlet presenterar informanternas 

synsätt kring hälsa. Ett vanligt förekommande tema i informanternas allmänna resonemang 

kring hälsa tas upp, nämligen sambandet mellan kropp och själ, och det slutligen undersöks 

synsätt kring själva bemötandet av patienter. 

Definitioner och avgränsningar 
 

Det finns många perspektiv på de medicinska system som faller utanför ramen för den 

västerländska biomedicinen, och ännu fler definitioner som syftar till att fastställa dessa 

systems gemensamma grund. Därför är det viktigt att alla begrepp som används i detta 

sammanhang är tydliga och avgränsade. De vanligaste begreppen som är aktuella inom 

forskningsvärlden är KAM, komplementär och alternativ medicin, (Eisenberg & Woteki 

1996; Kelner et al 2000; Crellin & Ania 2002 ; Tovey et al 2004 etc.) alternativ medicin, 

(Tyler 2000; Burton Goldberg Group 1997; Fugh-Berman 1997; Fontanarosa 2000 etc.) 

integrativ medicin1 (Weil 2004; Lee & Kligler 2004, Baer 2004 etc.) och holistisk medicin 

(Salkeld 2005; Altenberg 1992; Jardine 2002 etc.).  

 Jag kommer dock att använda mig utav begreppet komplementärmedicin som av 

Maddalena (1999) definieras som ”alla medicinska vårdmetoder som inte är beroende av 

allopatisk medicin”. Vidare menar Maddalena att det endast finns en medicin och att 

termen komplementär är passande eftersom icke-allopatiska behandlingsmetoder i 

praktiken kompletterar allopatiska metoder. Eklöf och Kullberg (2004) skriver i sin rapport 

att begreppet komplementärmedicin har fått en ökad användning under det senaste 

decenniet, dels för att alternativa metoder i takt med läkarnas och sjukvårdspersonalens 

ökande användning de facto har blivit komplementära metoder, men också för att begreppet 

komplementärmedicin syftar till att tona ner motsättningar mellan etablerad och icke-

etablerad medicin (Eklöf & Kullberg 2004: 9). 

                                                 
1 Integrativ medicin anses av de flesta vara en form av alternativ medicin men tas här upp som en egen 
kategori eftersom den förespråkas av många inflytelserika namn såsom Andrew Weil. 
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 Det synsätt som begreppet komplementärmedicin har kommit att representera är enligt 

min uppfattning väldigt gynnsamt för antropologin, och andra sociala vetenskaper för den 

delen, eftersom det inte är undersökarens ansvar att kategorisera medicin som accepterad 

eller alternativ, utan endast beskriva hur den uppfattas av mottagare, utövare eller 

utomstående, samt vilken kulturell kontext den är verksam i. Den etablerade skolmedicinen 

kommer jag att beteckna som konventionell medicin eller som biomedicin.  

 Det finns strömningar i västvärlden som söker förskansa uppfattningen att vetenskapligt 

beprövad medicin är den enda formen av medicin värd namnet2, men denna studie syftar 

inte till att undersöka medicinska metoders vetenskapliga status eller konkreta fysiologiska 

effektivitet. Effektiviteten tas upp framför allt ur informanternas perspektiv, och med 

kopplingar till andra studier där mottagare av komplementärmedicin kvalitativt eller 

kvantitativt har undersökts i fråga om framgång eller motgång. Jag kommer inte heller att 

fokusera på utövare av komplementärmedicin, vare sig i mitt eget material eller i referenser 

till andra, utan endast mottagare, då detta arbete kopplar till uppfattningar om hälsa och 

medicinsk effektivitet och förutsätter att informanten är mottagare av läkande metoder.  

Tidigare forskning 
 

Enligt Adler avslöjar studier om komplementärmedicin den reduktionistiska, medicinska 

modellens bristfällighet och hon anser att antropologisk efterforskning är nödvändig, både 

för en gedigen förståelse av de begränsningar som nuvarande medicinska modeller har, 

men också för att nya modeller ska kunna konstrueras (Adler 2002: 412).  

 

Komplementärmedicin har studerats ur många olika synvinklar. Waldram (2000) har skrivit 

om effektivitet i samband med etnomedicin, hur och av vem effektivitet definieras samt hur 

man definierar patienter i diverse medicinska sammanhang. Waldrams huvudsakliga poäng 

i denna medicinskt antropologiska studie är att det inte finns någon entydig definition av 

effektivitet, och att restriktiva, biomedicinskt grundade definitioner endast skadar vår 

förmåga att förstå både biomedicinens och den traditionella medicinens helande potential 

(Waldram: 2000: 604). En studie med samma utgångspunkt, nämligen att biomedicinen inte 

har monopol över termen effektivitet, har genomförts av Barnes (2005) med fokus på 

amerikansk akupunktur och dess effektivitet och mening.  

                                                 
2 Här kan tongivande namn inom den medicinska sfären som Marcia Angell och George D. Lundberg nämnas. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marcia_Angell
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 Michelle Albus har undersökt patienternas syn på komplementärmedicin i Ecuador. 

Enligt henne är systematiska undersökningar av resultat nästan helt frånvarande i den 

antropologiska litteraturen och studier av behandlingarnas effektivitet ur patienternas 

perspektiv är väldigt begränsade och endast aktuella sedan en kort tid tillbaka (Albus 2007: 

94).  

Vad är komplementärmedicin? 
 

Studier om sjukdom och healing har länge försett antropologer med möjligheten att 

kontemplera kring olika metoder som människor tillämpar för att förstå och bemöta 

motgångar (Hunt & Mattingly 1998: 267). Adler menar att det endast är termerna som 

beskriver dessa behandlingsmetoder som är nya men att metoderna i sig har tillämpats av 

människor under en lång tid. Hon ser tillämpningen av komplementärmedicin som 

komplexa och överlagda försök från patienternas sida att integrera till synes ömsesidigt 

uteslutande hälsotraditioner (Adler 2002: 412-413).  

 Komplementära terapiformer innefattar ett brett spektrum av synsätt och praktiker. Ur 

ett historiskt perspektiv kan man säga att komplementärmedicin kan definieras som 

utövanden som inte accepteras som korrekta eller tillbörliga, och som inte överensstämmer 

med åsikter som delas av den dominerande gruppen av medicinska utövare i samhället 

(Eisenberg & Woteki 2003: 1). Denna definition bygger på ett motsatsförhållande och gör 

gällande att det som inte inryms i den etablerade medicinen i samhället i själva verket är 

komplementärmedicin. Flera av mina informanter definierar komplementärmedicin just 

utifrån dess relation till konventionell medicin. Så här svarade Anita när jag bad henne 

förklara vad komplementärmedicin var, enligt hennes uppfattning:  

 

”Komplementärmedicin ser jag som ett annorlunda sätt att behandla 

kroppen, annorlunda i förhållande till det konventionella, västerländska 

tillvägagångssättet. Jag upplever att konventionell medicin fokuserar 

alltför mycket på själva sjukdomstillståndet. Det är sjukdomen som skall 

behandlas först och främst och inte människan i sin helhet. Det känns 

ibland att sjukdomen är någon slags ”enhet” som är avskild från själva 

människan. Komplementärmedicin verkar ha mera av en helhetssyn på 

människan.” 
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Tendensen att associera komplementärmedicin med traditioner som på ett eller annat sätt 

står i kontrast till den accepterade, rådande medicinen är tydlig och stark i Anitas definition. 

Komplementärmedicin definieras i förhållande till någonting, och Anita definierar detta 

någonting som ett ”traditionellt, västerländskt tillvägagångssätt”   

 Att komplementärmedicinen uppfattas som den konventionella medicinens motvikt 

framgick av alla informanters sätt att resonera. När Lena tillfrågades om samma sak, det 

vill säga hur hon skulle beskriva eller definiera komplementärmedicin, svarade hon på 

samma kontrasterande sätt: 

 

Helhetssynen är det som utmärker komplementärmedicin. Till skillnad 

från den vanliga vården, som ignorerar den underliggande orsaken och 

fokuserar på att försöka bota symptomen. Det är så jag ser det. De 

vanliga läkarna ser inte eller vill inte se människan bakom symptomen. 

 

Denna uppfattning att den traditionella medicinen behandlar symptomen, det vill säga en 

sjukdoms kroppsliga yttringar, medan komplementärmedicinen syftar till att åtgärda 

sjukdomens underliggande orsak delas av alla mina informanter och utgör en röd tråd i 

deras resonemang kring komplementärmedicin. Alla mina informanter delar uppfattningen 

att konventionell vård fokuserar alltför mycket på symptomen och ibland ignorerar det 

underliggande problemet. Möjligen kan Gabriel betraktas som ett undantag. Visserligen 

menar han att komplementärmedicinen säger sig fokusera på orsaken, men han ställer sig 

tveksam till dess reella möjlighet att hitta denna orsak. Ida anser att det är svårt att 

definiera komplementärmedicin. Jag fick en stark känsla av att hennes breda erfarenhet av 

många olika typer av behandlingar har gjort komplementärmedicin till ett nästintill 

normativt och självklart fenomen i hennes liv. Dessutom anser hon att skillnaderna mellan 

olika komplementära traditioner ibland är alldeles för stora för att det ska finnas ett 

gemensamt begrepp som förenar dem. Men även hennes sätt att resonera visar tydliga 

tecken på att även hon ser komplementärmedicin som den konventionella medicinens 

motvikt: 

 

Jag tycker det verkar som att inom den vanliga vården vill man snabbt 

få bort symtomen och struntar i orsaken. Jag har till och med fått det 

som svar av en läkare en gång. Jag frågade varför jag hade mina eksem 
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och om det inte gick att bota. Då svarade han att inget går att bota, man 

tar bara bort symtomen. Man botar inte cancer, man tar bra bort 

tumören 

 

Ida berättade detta med påtagligt missnöje och med inslag av stark skepticism, som att hon 

inte trodde sina egna ord. Hon sökte hjälp och ville ha en lösning på besvär som hon mer än 

gärna vill bli av med, men istället fick hon en förklaring som hon uppenbarligen tolkade 

som brutalt ärligt och nästintill cyniskt. Idas frustration exemplifierar en etablerad trend 

bland moderna västerländska patienter, såsom de beskrivs av Kelner & Wellman. 

Författarna menar att moderna patienter i allt större utsträckning vägrar acceptera läkarnas 

påståenden att ”ingenting kan göras”, och att känslan av att läkarna nedvärderar sina 

patienter och behandlar dem som fall, snarare än som individer, är utbredd bland 

patienterna (Kelner & Wellman 2000: 67). 

 Enligt Adler har en precis definition av komplementärmedicin varit föremål för 

kontroversiella debatter på senare tid på grund av en ökad uppmärksamhet från både 

lekmän och forskare. Hon anser att den bästa definitionen har utarbetats av National Center 

for Complementary and Alternative Medicine, och så här lyder den: 

 

Komplementär och alternativ medicin (KAM) är en bred domän av 

helande resurser som omfattar alla hälsosystem, modaliteter och 

utövanden och deras medföljande teorier och trossystem, förutom de 

som ingår i det politiskt dominerande hälsosystemet i ett specifikt 

samhälle eller i en specifik kultur i en specifik historisk period. KAM 

inkluderar alla utövanden och idéer som av utövarna definieras som 

sjukdomsförebyggande, sjukdomsbehandlande eller hälsofrämjande. 

Gränserna inom KAM och mellan KAM och det dominanta systemet är 

inte alltid skarpa eller fixerade. 

(egen översättning, Adler 2005:215) 

 

Trots att denna definition reserverar sig för suddiga gränser och överlapp mellan 

komplementärmedicin och konventionell medicin kan man även här se att det förstnämnda 

definieras utifrån det som det utgör ett komplement till. Komplementärmedicin är således det 

som för stunden inte omfattas eller accepteras av det dominerande medicinska systemet. 
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Lagar och status i Sverige  
 

Det är viktigt att beskriva den sociopolitiska kontext inom vilken svensk 

komplementärmedicin verkar i form av lagar och bestämmelser för att informanternas 

situation ska framträda i sin helhet. Samhällets officiella kategorisering av och inställning 

till komplementärmedicin är en viktig faktor som kan både underlätta och försvåra sökandet 

efter komplementära behandlingsmetoder.  

 Enligt Stepan (1985) finns det fyra distinkta tillvägagångssätt som reglerar utövande av 

medicin. 

 

- Det monopolistiska systemet, inom vilket endast utövandet av 

vetenskapligt belagd medicin betraktas som lagligt, och som förtrycker 

andra former av medicin med lagliga medel och påbud. 

- Det toleranta systemet, där endast utövandet av vetenskapligt belagd 

medicin erkänns, men där utövande av olika former av 

komplementärmedicin åtminstone tolereras av lagen. 

- Det inkluderande systemet, där både vetenskapligt belagd och 

komplementärmedicin erkänns som komponenter av vårdsystemet. 

- Det integrerade systemet, där aktiv integrering av två eller flera system 

existerar inom en och samma etablerade och erkända service.  

 

Sverige kännetecknas av ett blandat licenssystem. Alla har rätt att behandla patienter, vilket 

påminner om ett tolerant system, men vissa medicinska behandlingar får endast utövas av 

licensierade läkare, och otillåtet utövande av dessa behandlingar kan leda till åtal, vilket 

påminner om ett monopolistiskt system (Maddalena 1999: 150).  

 I Sverige har användningen av komplementärmedicin varit omfattande sedan länge. 

1989 genomfördes en omfattande undersökning av statistiska centralbyrån som visade att 

var femte vuxen hade erfarenhet av komplementära behandlingar. Utav dessa uppgav 40 

procent att deras intresse för komplementära lösningar handlade om ett missnöje med den 

konventionella vården, och 70 procent ansåg att de hade blivit hjälpta av dessa 

komplementära behandlingar. Den mest använda formen av komplementärmedicin i 

Sverige är kiropraktik, följd av akupunktur, naturopati och örtmedicin (Ibid.). Eklöf och 

Kullberg skriver i sin rapport att komplementärmedicin har varit föremål för flera initiativ 

till ändrad lagstiftning på senare år, i form av motioner och beslut i riksdag och regering 



 16 

(Eklöf & Kullberg 2004: 12). Dock är det fortfarande lagen (1998: 531) som reglerar 

utövande av komplementärmedicin. Enligt den ska all behörig sjukvårdspersonal bedriva 

sin verksamhet i enlighet med beprövade vetenskapliga metoder, och i lagens fjärde kapitel 

kan man läsa vilka sjukdomar som endast får behandlas av behörig personal. Exempel på 

dessa är cancer, diabetes och epilepsi.3  

 På initiativ av Landstingsförbundet genomfördes 2001 en kartläggning av landstingens 

användning av komplementärmedicin. Rapporten slog fast att användningen av 

komplementärmedicin var omfattande i den svenska sjukvården. Några av rapportens 

slutsatser följer nedan: 

 

o Det förekommer tillämpning av olika komplementära metoder inom 

landstingen. 

o De komplementära metoderna tillhandahålls av flera yrkesgrupper 

inom hälso- och sjukvården. 

o Kunskapen tillgodoses genom ökad forskning och utbildning inom 

ämnet. 

o Behov finns av ökade finansiella resurser för forskning och 

utbildning, samt kompetensstöd för forskningsprojekt. 

o Frågorna kring komplementärmedicinen ses som en nationell 

angelägenhet och någon form av nationell samordning ses som 

positivt inför det fortsatta utvecklingsarbetet. (Boivie 2001: 27) 

 

Komplementärmedicinens utbredning och framför allt inflytande har alltså ökat stadigt. 

Redan 1989 hade var femte vuxen erfarenhet av komplementärmedicin och idag betraktas 

komplementärmedicinen och den forskning och utbildning som bedrivs för att dra nytta av 

dess potential som en nationell angelägenhet.  

 

Vägen till komplementära metoder 
 

Mot bakgrund av att komplementärmedicin innefattar ett otal varierande hälsotraditioner 

förväntade jag mig att höra helt olika berättelser om hur komplementärmedicin blev ett 

intressant alternativ för mina informanter. I viss mån hade jag rätt eftersom fyra helt olika 

                                                 
3 Lagen i sin helhet finns på http://lagen.nu/1998:531 
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människor som inte känner varandra omöjligen kan ha kommit i kontakt med 

komplementärmedicin på exakt samma sätt. Men som detta kapitel kommer att visa på ett 

tydligt sätt finns det en gemensam faktor i alla fyra informanters berättelser, en faktor som 

kopplar till denna studies kärna och till självaste essensen i mina informanters strävan efter 

hälsa.  

 När jag frågade Ida om hennes första kontakt med komplementärmedicin och hur denna 

gick till svarade hon så här: 

 

Jag kände andra som hade erfarenhet, det var via min mamma och 

hennes kompisar som jag kom in på det, inte via någon klinik eller så.  

Jag känner inte till alla metoder, men jag blir också skeptisk till alla de 

här metoderna. Det har blivit lite för stort, som att alla kan läka. Det 

finns säkert många skojare också, jag går inte till vem som helst Jag slår 

inte upp gula sidorna. Men om man har hört att någon är duktig så 

kanske man kan tänka sig att prova. 

 

Att hitta ett intressant och lovande alternativ var alltså ingen banal uppgift för Ida, och detta 

understryker hon genom att påpeka att det inte är via Gula Sidorna som hon söker efter hälsa 

utan snarare via andra som har erfarenhet. Hon uttrycker också skepticism till det faktum att 

det finns många metoder och många människor som påstår sig kunna läka andra och som 

kanske är ”skojare”. Hennes normer och krav som konsument har alltså att göra med 

effektivitet och resultat, eller som hon uttrycker det ”om man har hört att någon är duktig så 

kanske man kan tänka sig att prova.”. Hon förklarade också att hon i bästa fall kunde få 

mjukgörande salvor mot sina eksem på vårdcentralen men att hon aldrig fick något hopp om 

att bli av med sina besvär medan komplementärmedicinen erbjöd just detta, en lösning på de 

underliggande problem och brister som ansågs orsaka hennes eksem.  

 När Anita började få huvudvärk berättade en kompis för henne att hennes man hade haft 

huvudvärk och blivit hjälpt av en akupunktör. När Anitas ordinarie läkare tog upp läkemedel 

som kunde leda till ”en uppsjö av bieffekter”, som hon själv uttryckte det, beslutade hon sig 

för att ge akupunkturen en chans. Men det var inte bara bekanta som tipsade om 

akupunkturens effekt mot huvudvärk. Även hennes läkare lutade åt att akupunkturen kanske 

var en bra början, innan läkemedel eventuellt skulle övervägas. Så här berättar hon: 
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”Hos den vanliga läkaren, som först ville skriva ut ett läkemedel mot 

huvudvärk, så kände jag att han med var lite tveksam med tanke på den 

listan med bieffekter som följde med läkemedlet. Jag fick ett intryck av 

att läkaren själv tyckte att det var en bättre idé att testa akupunkturen 

först och sen överväga läkemedlet, i fall det inte funkade.” 

 

Anitas väg till komplementärmedicin, det vill säga akupunktur i hennes fall, var alltså 

tvådelad och frammanad av både privata och offentliga influenser. Med tanke på de 

motsättningar som existerar mellan biomedicin och komplementärmedicin4 kan det tyckas 

märkligt att en läkare på en vårdcentral skickar en remiss till en akupunktör, men faktum är 

att akupunkturen, tillsammans med massage, tillämpas i de flesta landsting.5 I sin 

undersökning om de komplementära behandlingsformernas utbredning konstaterar Marianne 

Boivie att komplementärmedicin har svårt att hävda sig inom den offentliga vården på grund 

av det som vissa kritiker uppfattar som en brist på vetenskapliga grunder, men att den icke 

desto minde förekommer inom den offentliga sjukvården (Boivie 2001: 26). Vissa former av 

komplementärmedicin ingår alltså numera i den offentliga vårdens medicinska utbud, men 

skepticismen gentemot dem är långt ifrån bortblåst.  

 Under mina intervjuer med Gabriel blev jag medveten om ännu en viktig dimension i 

sammanhanget, nämligen nationella skillnader. Denna aspekt är inte en del av denna studies 

omfång, men när Gabriel berättade för mig att han inte visste att kiropraktik betraktades som 

en komplementär behandlingsform och inte en del av den vanliga vården kunde jag inte låta 

bli att förvånas. Det faktum att det som vi i Sverige uppfattar som komplementärmedicin har 

                                                 
4 Richard Dawkins är en av många etablerade och inflytelserika förespråkare av sträng, ateistisk 

vetenskap som anser att det endast finns en typ av medicin, nämligen vetenskapligt underbyggd 

sådan. I sin bok A Devil’s Chaplain utesluter han inte möjligheten att några av de komplementära 

terapiformerna faktiskt har en effekt, men han menar att allt som framgångsrikt beprövas och bevisas 

automatiskt adopteras av ”mainstream” medicinen och behöver inte gå under namn som ”alternativ” 

eller ”komplementär” längre. (Dawkins 2003) 

 
5 2002 meddelande Sveriges Kommuner och Landsting i ett pressmeddelande att 16 landsting, det 

vill säga alla landsting som hade svarat på enkäten, uppgav att de använder sig av Akupunktur och 

Massage. Det kan nämnas att 13 av 16 landsting tillämpade qigong, tai chi, och basal 

kroppskännedom och att sju av landstingen använder sig av bl.a. musik- och ljusterapi, klinisk 

hypnos och yoga. Hela pressmeddelandet och rapporten som det bygger på finns på 

http://www.skl.se/artikel.asp?A=5322&C=2124 
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en helt annan status i ett förhållandevis näraliggande land som Schweiz6 är en antydan om 

den enorma kulturella diversitet som präglar människans hälsa. Så här berättar Gabriel om 

sina första kontakter med kiropraktik: 

 

Det var via den vanliga medicinen som jag kom in på det (kiropraktik). 

Min vanliga läkare rekommenderade en kiropraktor eftersom jag hade 

problem med ryggen. Jag hade problem med nedre delen av ryggen som 

gjorde mig helt förlamad i perioder, och det fanns inga läkemedel som 

kunde hjälpa. När det var som värst så kunde jag inte gå en hel månad. 

Om jag förstod det hela rätt så var kiropraktiken en del av den officiella 

medicinen. Det var i alla fall den uppfattningen jag fick när jag bodde i 

Schweiz. För mig är det en helt ny information att det räknas som en 

alternativ form av behandling. Jag fick en remiss av en läkare som 

gjorde att jag hamnade hos en kiropraktor. Jag vet inte om han var 

medicindoktor men han hade en doktorstitel, det vill säga han hette dr. 

någonting. 

 

Gabriels introduktion till komplementärmedicinen skedde alltså helt och hållet via 

skolmedicinen. Eftersom inga läkemedel kunde lindra hans smärta hade läkaren inget annat 

val än att hänvisa honom till en kiropraktor. Hans berättelse är ett tydligt exempel på hur 

komplementärmedicinen tar vid där skolmedicinen slutar.  

 Lena, vars introduktion till komplementära behandlingar föranleddes av ångest, stress 

och sömnproblem, såg en chans att lära känna sig själv och sina brister på ett sätt som hon 

inte ansåg vara möjligt inom den reguljära vårdens ramar. Hon berättar: 

 

Jag fick en panikattack för ett antal år sedan när jag jobbade mycket 

och hade mycket på gång i livet. Jag visste inte vad det var när det 

hände mig. Jag blev rädd och ringde min far som berättade vad det var 

och han tyckte inte att jag skulle åka till akuten utan istället försöka hitta 

                                                 
6 Enligt Chiroweb, en ledande kiropraktisk informationssida regleras kiropraktiken i Schweiz på en federal 

såväl som kantonnivå. Alla 26 kantoner har egna sjukvårdslagar och det existerar ingen federalt definierad 

sjukvårdspraxis.  
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orsaken till detta. På akuten skulle de bara säga att jag är stressad och 

skicka mig hem, tänkte han, så jag började gå hos en homeopat. 

 

Som jag skrev i början av detta kapitel finns det en gemensam grund i alla dessa berättelser, 

bortom alla personliga detaljer och sjukdomsbeskrivningar. Alla mina informanter har sökt 

sig till komplementärmedicin i hopp om att hitta en effektiv lösning på sina problem, att bli 

friska helt enkelt. De som inledningsvis sökte hjälp via de konventionella medicinska 

kanalerna drevs till andra metoder på grund av läkarnas oförmåga att hjälpa dem på ett 

tillfredsställande sätt. Anita ville inte riskera att råka ut för otäcka bieffekter i sin kamp mot 

huvudvärk, Ida ville bli av med sina eksem och inte bara temporärt kontrollera dem med 

mjukgörande salvor, Gabriel var helt utelämnad åt komplementärmedicin eftersom 

biomedicinen inte hade någonting som kunde lindra hans ryggsmärta och Lena, som 

visserligen aldrig gav biomedicinen en chans, avskräcktes av risken att bli hemskickad utan 

att få veta vad den konkreta orsaken till hennes besvär var. Mina informanter drevs inte av 

nyfikenhet eller några andra tänkbara orsaker och motiv, utan snarare av en renodlad 

strävan efter en effektiv behandling.  

 Suzanne Schönström (2006: 12) menar att användningen av komplementärmedicin 

huvudsakligen vilar på följande motiv: 

 

§ god effekt 

§ känns säkert och naturligt 

§ patienten får en mer aktiv roll i behandlingen 

§ mer beröring och mindre teknik 

§ mer tid med terapeuten 

§ tillgänglighet till terapeut 

§ bra relation till terapeuten och upplevd empati 

§ trevlig terapeutisk upplevelse 

§ en andlig dimension i behandlingen 

 

Som jag redan har visat, och som resten av denna studie kommer att visa, stämmer de flesta 

av dessa punkter in på mina informanter. Jag har dock valt att ägna mest uppmärksamhet åt 

perspektiv på effektivitet eftersom detta område dominerar mina informanters resonemang 

kring komplementärmedicin, varför den utgör ett lockande alternativ och på vilka specifika 

sätt den skiljer sig från den konventionella medicinen. 
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Effektivitet 
 

Den röda tråden i mina informanters upplevelser av sjukdom är alltså det som jag i denna 

studie har valt att kalla effektivitet. Det är nämligen en effektiv behandling de strävar efter 

när de vänder sig till den konventionella vården och/eller provar en eller flera 

komplementära behandlingar. Det pågår en livlig debatt om huruvida 

komplementärmedicinens effektivitet kan undersökas på samma sätt och med samma mått 

som övrig medicin. Vissa komplementära behandlingsformer vilar på filosofiska grunder 

som gör att deras effektivitet inte kan bedömas och undersökas på samma sätt som 

konventionell medicin (Kelner & Wellman 2000: 9). 

 En sak som gör det svårt att diskutera effektivitet i samband med komplementärmedicin 

är bristen på internationellt accepterade, rigoröst utförda studier som kan belägga utövarnas 

påståenden, jämfört med den enorma mängd studier som stödjer konventionella läkare i 

deras vardagliga utövande (Saks 2003: 114). Patienter kommer alltid att ha tillgång till en 

mängd av potentiellt effektiva, men obeprövade, behandlingar som syftar till att bibehålla 

hälsa eller bekämpa sjukdom, och det kommer alltid att finnas behandlingar som inte kan 

testas på ett adekvat sätt av ekonomiska, etiska eller metodologiska skäl (Park 2002: 1568). 

 Marc Micozzi skriver att det i en värld som kännetecknas av komplexitet och diversitet 

inte kan existera en enda medicinsk modell som kan förse hela den mänskliga familjen med 

en effektiv medicinsk vård och att en eklektisk medicinsk modell gör det möjligt för 

individen att välja den mest effektiva behandlingen (Micozzi 2002: 399). Kelner & 

Wellman påpekar att undersökningar av effektivitet inte bara är ett sätt att fastställa 

behandlingarnas objektiva medicinska värde utan också ett sätt att garantera patienternas 

säkerhet. De menar att en ineffektiv behandling av ett behandlingsbart tillstånd fördröjer 

patientens tillfrisknande och kan därför inte garantera patientens säkerhet. De understryker 

att effektivitet och säkerhet bör studeras parallellt av detta skäl (Kelner & Wellman 2000: 

170). 

 Men det är långt ifrån enkelt att fastställa effektivitet. Ett exempel är psykologiska 

problem. Thomas menar att de människor som använder sig av komplementärmedicin för 

att ta itu med psykologiska problem ofta erbjuder den bästa typen av bevis på effektivitet, 

nämligen sina egna berättelser och uppfattningar men att dessa ofta överskuggas av 

evidensbaserade studier (Thomas i Heller 2005: 121). Uppfattningarna om effektivitet, hur 

och om den bör fastställas inom komplementärmedicinens fält, är många och 

mångskiftande.  
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Definitioner 

 

Det föregående avsnittet presenterade fragment av den omfattande, vetenskapliga debatt som 

pågår om komplementärmedicinens effektivitet. Men för att kunna kontextualisera 

effektivitet och för att mina informanters upplevelser och tankebanor ska framstå i sin fulla 

relevans bör en grundläggande beskrivning av de otaliga svårigheterna med att definiera 

effektivitet ges. Vickers intar en kritisk ställning och menar att utövare av 

komplementärmedicin måste kunna demonstrera sjukdomarnas reella natur, hur denna än 

tolkas, för att kunna påstå att komplementärmedicin handlar om att bota sjukdomarnas 

verkliga orsak (Vickers 1998: 141). Christine Larson vänder på saken och poängterar att 

endast 50 procent av alla läkemedel i USA är vetenskapligt underbyggda och att vi har 

väldigt mycket kvar att lära om botande, vare sig det handlar om konventionell eller 

komplementärmedicin (Larson 2006: 65).  

 Kelner & Wellman menar att kunskap som härrör ur kroppsliga erfarenheter och 

sensationer är en speciell sorts kunskap och att patienter tenderar att betrakta sina 

upplevelser som de högsta kunskapskällorna. Det är den personliga erfarenheten och inte 

läkarnas professionella uttalanden som avgör ifall patienten anser att en behandling har varit 

effektiv (Kelner & Wellman 2000: 54). Jag upplevde att detta stämde mycket väl i mina 

informanters fall, och deras berättelser om upplevelser av konventionell medicin och 

komplementärmedicin vittnade om en stark känsla av självsäkerhet och kroppslig 

medvetenhet. De visste vad de ville ha ut av en behandling och vad effektivitet innebar för 

dem. När jag frågade Anita hur hon resonerar om effektivitet svarade hon följande: 

 

Jag känner att komplementärmedicinen, det vill säga akupunkturen, har 

varit mer effektiv mot min huvudvärk jämfört med den konventionella 

medicinen, det vill säga farmaka. De vanliga smärtstillande tabletterna 

har ibland ingen effekt alls mot min huvudvärk. Vidare, så känns det 

rätt så olustigt med starkare och receptbelagda läkemedel på grund av 

deras biverkningar. När jag höll på med akupunktur så blev jag av med 

min huvudvärk under en längre period 

 

Forskarvärlden arbetar febrilt med att definiera hela den aktuella terminologin, men Anitas 

syn på effektivitet är enkel och fri från ingående definitioner av vad effektivitet är eller hur 
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man bör gå tillväga för att undersöka effektivitet. Hon vill helt enkelt bli av med sin 

huvudvärk, och hennes enda norm är att det inte får finnas någon risk för biverkningar när 

hon behandlar sin huvudvärk. Farmaka har ibland ingen effekt på hennes tillstånd och 

medför risker för biverkningar, vilket gör att hon betraktar sin tidigare användning av 

farmaka som en dålig kompromiss.  

 Michelle Albus, som har undersökt användningen av akupunktur och homeopati i 

Ecuador, menar att många studier som syftar till att vetenskaplig undersöka graden av 

eventuella förbättringar inom komplementärmedicinen ofta ignorerar det faktum att 

behandlingarna sällan ger omedelbara resultat, och att behandlingarna anpassas till varje 

individuell patient och dennes kroppsliga behov (Albus 2007: 105). Utifrån detta är det 

rimligt att anta att varje patient definierar effektivitet på sitt eget sätt, utifrån sina 

individuella besvär och behov. När Gabriel tillfrågades om effektivitet svarade han så här: 

 

Den traditionella medicinen har ingen lösning på mitt problem och de 

säger att de inte har någon lösning. Komplementärmedicinen, som till 

exempel kiropraktiken, påstår att den har en lösning, men det vet jag 

inte om den har. Jag tycker det är svårt att definiera effektivitet eftersom 

jag är skeptisk till båda dessa strömningar. Det är ju välkänt att den 

traditionella medicinen har en dålig kontakt med patienterna och att 

komplementärmedicinen försöker marknadsföra ett slags förståelse, ett 

slags medmänskliga relationer med patienterna som fattas i den 

traditionella medicinen. Och jag kan tänka mig att detta bidrar till att 

hjälpa vissa patienter i form av placeboeffekten, eller det som man 

kallar för placeboeffekt.  

 

Gabriel är kritisk till både konventionell medicin och komplementärmedicin. Han ser det 

som att komplementärmedicinen marknadsför en relation mellan utövare och mottagare 

som ger upphov till ”det som man kallar för placeboeffekt”. Han utvecklar sin syn på 

effektivitet genom att påpeka att det är människors subjektiva upplevelser av tillfrisknande 

eller förbättring som räknas, helt oberoende av vilka behandlingar de ägnar sig åt. Till 

skillnad från mina andra informanter är han inte av uppfattningen att en framgångsrik och 

effektiv behandling nödvändigtvis måste upptäcka och bota orsaken till hälsoproblemet. 

För honom är det symptomen som är problematiska, och han påpekar bestämt att ”det är 

symptomen som plågar folk mest. Vi vill inte ha ont, vem bryr sig om vad som händer i 
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kroppen?”  En effektiv behandling för Gabriel är en behandling som fungerar, oavsett hur 

eller varför den fungerar. Detta ansluter honom automatiskt till de övriga informanterna 

eftersom han delar deras öppenhet för behandlingar som inte passar in i den biomedicinska 

normen, även om hans uttalade ointresse för eventuella underliggande orsaker till ohälsa 

utgör en avvikelse i det insamlade materialet.  

 Men de övriga informanterna är långt ifrån homogena i sin syn på effektivitet, även om 

de alla är överens om att det inte är optimalt att enbart fokusera på symptomen. Som Anita 

uttrycker det: 

 

”När jag höll på med akupunktur så blev jag av med min huvudvärk 

under en längre period. Jag anser inte sjukdomar eller symptom måste 

nödvändigtvis försvinna för gott för att man ska kunna betrakta 

behandlingen som effektiv. När det gäller akupunktur, så fick jag höra 

av de akupunktörer som behandlade mig att man måste bli behandlad 

många gånger innan man kan förvänta sig ett bättre resultat än en 

tidsbegränsad smärtfri period.” 

 

Anita är villig att investera mycket tid och eventuellt mycket pengar i en behandling så 

länge hon tror på den, och så länge hon slipper allvarliga biverkningar. Jag tolkade hennes 

syn på akupunktur som att hon uppskattar akupunktörernas ärlighet om det faktum att 

behandlingen kan dra ut på tiden.  

Att hon slapp sin huvudvärk under en längre period var en efterlängtad seger för henne, 

men också en hoppingivande motivation som hon inte har upplevt i samband med 

konventionell medicin, det vill säga farmaka.  

 Lena, som inledningsvis sökte hjälp för sin panikångest men som senare kom att även 

behandla sina sömnbesvär, uppvisar samma tålamod och förståelse för de komplementära 

behandlarnas metoder. Hon berättar att hon efter ett antal besök hos en homeopat började 

sova bättre, men att problemen kom tillbaka efter ett halvår. Detta uppfattade hon inte som 

ett bakslag, utan snarare som en indikation på att hon inte hade tagit sina problem på 

tillräckligt stort allvar. Hon berättar: 

 

När jag fick tillbaka mina sömnproblem kunde jag i alla fall trösta mig 

med att jag hade sluppit dem i ett halvår och att det gick att bli av med 

dem. Jag fortsatte med homeopatin men började komplettera den med 
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massage och Kraniosakral för att jag ville känna att jag angriper 

problemet från flera olika håll eftersom ett problem kan ha flera 

orsaker. 

 

Både Anita och Lena tillämpar flytande definitioner av effektivitet. Effektivitet är att bli 

hjälpt. Det saknar betydelse om hjälpen är långvarig eller kortvarig så länge de känner att 

det finns åtgärder att vidta mot ohälsan, och så länge de känner att de åtgärder som de 

vidtar för att behandla sina problem har någon som helst reell effekt på deras tillstånd. 

Astin skriver att de två vanligaste orsakerna som deltagare i en nationell studie uppgav till 

sin regelbundna användning av komplementärmedicin är att de får hjälp, det vill säga att 

besvären är lindrigare eller obefintliga efter en behandling, och att de anser att 

komplementärmedicinen är bättre på att behandla deras specifika problem än den 

konventionella medicinen. Utifrån dessa två dominerande argument bakom människors 

användning av komplementärmedicin drar Astin slutsatsen att den mest inflytelserika 

faktorn bakom människors beslut att söka sig till komplementärmedicin är att de helt enkelt 

uppfattar den som effektiv (Astin 1998: 5).  

 Även Idas syn på effektivitet är problematiserande och långt ifrån generaliserande. På 

min fråga om hur hon skulle definiera effektivitet svarade hon så här: 

 

Det beror på vad det är man söker hjälp för. Om jag ska ta mina eksem 

som exempel så har komplementärmedicinen varit mest effektiv för att 

den går ut på att bota och inte ta bort symtom som det är inom 

traditionell medicin. Vare sig jag går till hudspecialist eller vårdcentral 

med mina eksem så får jag olika salvor utskrivna för att dölja symtomen. 

Jag får ingenting som tar bort orsaken till eksemen. När jag gick till 

homeopaten med eksemen tittade han genast efter orsaken till eksemen. 

Jag fick själv be om att få en salva som tog bort de fula eksemen under 

tiden. 

 

I början av sitt resonemang är Ida noga med att påpeka att definitionen av effektivitet 

skiljer sig mellan olika tillstånd och att det i hennes fall handlar om att ta bort orsaken till 

eksemen. Hon anser att en fokusering på symptomen i hennes fall är ett felaktigt 

tillvägagångssätt eftersom eksemen tenderar att komma tillbaka och poängterar att 
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homeopaten var så involverad i att försöka hitta orsaken till hennes eksem att han helt och 

hållet ignorerade symptomen, det vill säga eksemen.  

 Det framgår tydligt av mina informanters berättelser att en entydig definition av 

begreppet effektivitet inte skulle ha någon relevans i detta sammanhangs mångskiftande, 

subjektivt präglade virrvarr av känslor, förväntingar, förhoppningar och uppfattningar. I sin 

bok Ritual Healing in Suburban America skriver Meredith McGuire en enligt min 

uppfattning ytterst användbar beskrivning av problematiken bakom biomedicinens anspråk 

på universella definitioner av medicin och medicinsk effektivitet: 

 

Ett ganska radikalt tillvägagångssätt är att åsidosätta antagandet att den 

medicinska verkligheten, såsom den propageras av dominerande 

hälsospecialister i denna kultur, är nödvändigtvis den sanna verkligheten. Ur 

ett sociologiskt perspektiv måste den medicinska definitionen av verkligheten 

ses som ett utav många konkurrerande uppfattningar om sjukdom, dess orsaker 

och behandlingar. Den medicinska verkligheten är också socialt konstruerad. 

(McGuire, 1988: 5, egen översättning) 

 

Detta kapitel har visat att det finns lika många uppfattningar om och definitioner av 

effektivitet som det finns informanter i denna studie. Effektiviteten definieras subjektivt, 

utifrån egna erfarenheter av hälsoproblem och utan några som helst kopplingar till formella 

eller dominerande definitioner av medicinsk effektivitet.  

Trons roll 
 

Ett antagande som på senare tid har kommit att ifrågasättas är att västerländsk biomedicin 

kännetecknas av vetenskaplig rationalitet och empirisk kunskap, medan icke västerländska 

och icke vetenskapliga utövanden ledsagas av symboliska och kulturellt bundna 

trosföreställningar. Ofta används termen tro för att särskilja vissa traditioner från det som 

uppfyller de västerländska kriterierna för kunskap (Hunt & Mattingly 1998: 268). Barry 

Beyerstein är dock en anhängare av denna tudelning och menar att användningen av 

komplementärmedicin beror på det som han kallar för brister i resonerandet (”errors in 

reasoning”), en vilja att tro, önsketänkande och en övertygelse om att icke-fungerande 

behandlingar fungerar, när det i själva verket handlar om placeboeffekter (Beyerstein 2001: 

30). 
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 Lupton är dock av uppfattningen att även västerländsk biomedicin vilar på en 

uppsättning förväntingar och att den i praktiken är en tro. Vi förväntar oss att må bra, att våra 

barn ska överleva födelsen, att alla kvinnor ska föda utan komplikationer och att alla ingrepp 

och behandlingar ska vara framgångsrika. Hon menar att de flesta människors förväntningar 

blir uppfyllda, vilket gör att deras tro blir ännu starkare (Lupton 2003: 1).    

 En undersökning av tyska patienters syn på komplementärmedicin påvisar att deras val 

av komplementärmedicin inte nödvändigtvis har att göra med ett missnöje över den 

konventionella medicinen utan snarare en stark tro på de komplementära behandlingarnas 

effektivitet. Man bör också skilja mellan varför människor söker sig till 

komplementärmedicin och varför de fortsätter använda sig av komplementärmedicin. Även 

om det ursprungliga skälet kanske var ett missnöje över den konventionella medicinen kan 

en fortsatt användning av komplementärmedicin handla om en positiv inställning till och tro 

på dessa metoder (Kelner & Wellman 2000: 102). 

 Heller skriver att komplementärmedicin har en mängd pull-faktorer och att dessa är 

antingen konceptuella eller erfarenhetsmässiga. Med erfarenhetsmässiga menas bland annat 

känslan av att komplementära behandlare ägnar mycket tid åt varje patient. En stark 

konceptuell faktor är, enligt Heller, tron på den komplementära behandlingen och dess 

förmåga att förstå och förklara helandeprocessen. Dessa två aspekter gör 

komplementärmedicin till ett mycket lockande alternativ (Heller 2005: 347). Lupton menar 

att den konventionella medicinens attacker mot komplementärmedicinen är paradoxala, med 

tanke på att de flesta användare av konventionell medicin vet lika lite om de krafter och 

processer som styr deras behandling, som användare av komplementärmedicin vet om de 

komplementära behandlingarnas processer (Lupton 2003: 137). 

 Jag ville veta vilken roll mina informanter anser att tron spelar för 

komplementärmedicinens effektivitet, eller om tron på specifika religioner eller principer 

utgjorde en viktig del av deras sökande efter hälsa. Som Michelle Albus skriver krävs det 

ett visst mått av tro för att söka sig till andra alternativ, när det har visat sig att den 

konventionella medicinen inte hjälper. Hon menar att denna tro kan minska eventuell 

ångest och smärta, vilket i sin tur kan ha en gynnsam effekt på hälsan. Albus är dock noga 

med att påpeka att hon inte antyder att komplementärmedicinen endast handlar om att 

framkalla placebo, utan att det snarare handlar om en samverkan mellan patientens 

sinnesstämning och den komplementära behandlingen (Albus 2007: 107).  

 Men vad tycker mina informanter om detta? Är de komplementära behandlingarnas 

effektivitet beroende av deras eller någon annans tro? Så här svarade Anita: 
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Jag är osäker om det har med tro att göra. Jag menar, de gånger jag 

försökt lindra min huvudvärk med vanliga smärtstillande tabletter så har 

jag ju trott på att de kommer att vara lindrande, men då tabletterna inte 

har hjälpt alla gånger så kan man inte påstå att min tro har räckt. Så, 

när det gäller komplementära behandlingar så tvivlar jag på att det har 

mycket med min tro att göra. Dessutom så tror jag att det finns 

vetenskapliga förklaringar för till exempel behandling av smärttillstånd 

med hjälp av akupunktur. 

 

Anita lägger biomedicin och komplementärmedicin i samma fack när hon säger att 

tabletternas effektivitet inte påverkades av hennes tro på att hon kommer att bli hjälpt, och 

när hon refererar till vetenskapliga belägg för akupunkturens effekter. Enligt hennes 

uppfattning är tro och medicin två skilda saker, och hennes sökande efter hälsa har lite eller 

ingenting att göra med hennes tro på att hon kommer att bli hjälpt. Hon förlitar sig på att 

behandlingen kommer att vara effektiv tack vare att den vilar på effektiva metoder och 

vetenskapliga belägg, och inte för att hon sätter sin tro på den.  

 Ida är av en annan uppfattning. Även om hon medger att behandlingarna kan funka på 

skeptiska människor, eller människor som inte nödvändigtvis aktivt tror på behandlingens 

verkan, hyser hon större optimism om människor som kompletterar eller förstärker sina 

behandlingar med tro. Hon berättar:  

 

Om man inte tror på behandlingen och om man inte tror på att det 

kommer att funka så tror jag inte att det funkar lika bra, fast det kan 

göra det på vissa. Men att man tror på det hjälper nog mer. Jag trodde 

från början, men det kan säkert fungera på skeptiska människor också 

men det fungerar nog bättre på dem som tror på det. 

 

Ida var noga med att påpeka att hennes tro inte hänger ihop med några religiösa 

uppfattningar, utan att hon ”bara har en holistisk syn på hälsa”. För henne är tro i detta 

sammanhang ännu ett verktyg som människor kan använda för att förbättra sin hälsa, även 

om det inte är ett oumbärligt verktyg. Även Lena var tydlig i sitt avståndstagande från alla 

konventionella typer av tro, det vill säga religioner och ideologier, och hennes syn på tro 

hade många likheter med Idas. För henne handlar tro om att vara medveten om sin 
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självläkande potential och att försöka locka till sig positiv energi, och hon är ännu mer 

pessimistisk till människor som inte tror helhjärtat på att behandlingen som de genomgår 

kommer att vara framgångsrik.  

 Kaptchuk & Eisenberg menar att komplementärmedicin erbjuder mer än fysisk och 

mental vård, utan även rejäla doser av okonventionell religion. Då många komplementära 

behandlingar vilar på naturliga principer och vitala krafter, tenderar patientens deltagande i 

den komplementära behandlingen att förvandlas till ett nästintill heligt sökande efter hälsa 

(Kaptchuk & Eisenberg 1998: 1063). Många människor uppfattar dikotomin mellan tro och 

vetenskap som förvirrande och steril, och de ser i komplementärmedicinen ett lockande 

samarbete mellan det fysiska och det metafysiska (ibid.). Jag kände igen dessa tendenser 

hos flera av mina informanter, men i synnerhet hos Ida och Lena, som tycks betrakta hälsa 

som ett heligt mål. God hälsa är för dem någonting som man inte får automatiskt, eller 

genom att genomgå en behandling, utan som måste uppnås med både rätt livsstil och rätt 

tankar, inställning och tro. Gabriel resonerar på samma sätt, och han ser tro och vetenskap 

som samma sak: 

 

Min uppfattning är att tron spelar en avgörande roll, eftersom den 

förmodligen hjälper människor att tillfriskna snabbare. Jag kan till och 

med tänka mig att vissa sjukdomar orsakas av att människor inte tror på 

någonting. För övrigt tycker jag att vetenskap och tro, eller religion, är 

samma sak. 

 

Gabriel har en stark tro på människans förmåga att både läka och skada sig själv genom 

tankekraft. Han ser tron som en avgörande faktor i alla medicinska sammanhang, såväl 

konventionella som komplementära, och vetenskapen betraktar han som en förlängning av 

människans tro. Gabriel återkommer i sina resonemang ofta till sin starka övertygelse om att 

det bortom den materiella verkligheten finns en andlig verklighet som inte kan förklaras med 

ord, men hans skepticism gentemot alla som säger sig veta hur saker och ting fungerar är 

minst lika stark som hans övertygelse om livets andliga natur. Sammanfattningsvis kan jag 

konkludera att Gabriel, Ida och Lena ser tron som ett viktigt verktyg i den medicinska sfären, 

medan Anita är mer benägen att förlita sig på behandlingarnas inneboende effektivitet. Men 

det som alla fyra har gemensamt är att de har sina egna, unika synsätt kring effektivitet och 

tro. 
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Synen på resultat 
 
Ett av de svåraste och mest gäckande ämnena som denna studie ledde mig in på är 

informanternas syn på de komplementära behandlingarnas konkreta resultat. Som jag ser 

det är en avgörande anledning till detta det faktum att de flesta av mina informanter 

fortfarande tampas med sina besvär i varierande utsträckning, och deras vilja att dra 

definitiva slutsatser om eventuella förbättringar eller försämringar begränsas kraftigt av 

deras osäkerhet. Gabriel är ett bra exempel på detta. Trots att han inte har haft problem med 

sin rygg på flera år vägrar han nämligen uttala sig definitivt om kiropraktikens eventuella 

framgångar. Så här resonerar han: 

 

Första gången jag var hos en kiropraktor för mina ryggbesvär var 1996. 

Då var jag helt förlamad nästan. Jag mådde bättre efter några besök 

hos kiropraktorn men problemen kom tillbaka 1998 och 2004. Om jag 

ska vara helt ärlig så vet jag inte varför jag i perioder har sluppit detta. 

I alla fall så mådde jag bättre efter behandlingen även om jag tvivlar på 

att kiropraktiken hade en direkt inverkan på de små musklerna. Men 

visst blev jag hjälpt, det hjälpte hela mitt tillstånd. 

 

En intressant formulering i hans sätt att resonera om kiropraktikens resultat är att han blev 

hjälpt genom att det hjälpte hela hans tillstånd. Jag tolkar det som att han ser kopplingar 

mellan sitt generella tillstånd och ryggproblemen, eller att han anser att kiropraktiken 

åtminstone gav upphov till en generell känsla av välbefinnande som indirekt lindrade hans 

ryggproblem. Men trots hans skepticism till kiropraktikens direkta inverkan på de 

problematiska små musklerna i hans nedre rygg råder det inga tvivel om att 

komplementärmedicinen har haft goda resultat i hans fall. Även i Anitas fall är det lätt att 

konstatera att komplementärmedicinen har haft konkreta resultat. Hon berättar: 

 

Jag gick dit (till akupunktören) ca 10 gånger och märkte att 

behandlingarna hjälpte eftersom min huvudvärk var borta i 3-4 

månader. Men de rekommenderade att jag ska fortsätta att gå dit utöver 

de 10 gångerna för att få ännu bättre effekt. Men jag gick inte dit mer än 

så och fick förstås tillbaka huvudvärken. 
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Till skillnad från Gabriel är Anita övertygad om att hennes akupunkturbehandling har haft 

en konkret effekt på hennes specifika hälsoproblem. Hon anser inte att den på ett indirekt 

sätt lindrade hennes huvudvärk, utan att den helt enkelt botade huvudvärken. Hon ser också 

en direkt koppling mellan det faktum att hon inte fick bestående resultat och det faktum att 

hon inte lydde akupunktörernas uppmaningar till att fortsätta med behandlingen.  

 Som dessa exempel visar finns det olika typer av resultat. För att kunna uppnå 

bestående eller långvariga resultat uppmanades Anita att fortsätta med behandlingen, men 

eftersom hon inte gjorde det uppnådde hon endast kortvariga resultat. Gabriel, å andra 

sidan, upplevde inte bara kortvariga resultat utan även generella resultat som inte hade 

uteslutande med hans ryggproblem att göra, nämligen en känsla av generellt välbefinnande. 

Som Idas exempel kommer att visa är det inte bara resultatens varaktighet som varierar 

utan även hur snabbt de inträder. Hennes eksem är inte bara ett medicinskt fenomen utan 

också någonting som är av estetisk betydelse för henne, och hon kallar sina eksem ”fula” 

vid flera tillfällen för att understryka deras estetiska och sociala mening. Hon berättar: 

 

För mig var det faktiskt viktigt att kunna se förändring relativt snabbt. 

Eksemen försvann inte helt direkt, men jag såg förändring åt det bättre 

ganska snabbt när jag behandlades av homeopaten. 

 

Att behandlingen gav goda resultat förhållandevis snabbt är för henne mycket 

tillfredsställande, men det optimala resultatet är att bli av med eksemen för all framtid och 

att få veta varför eksemen har uppkommit, berättar hon, och tyvärr har inget av dessa två 

mål uppnåtts ännu. Men det som Idas situation visar på ett tydligt sätt är att en enda patient 

kan sträva efter flera olika typer av resultat, och i hennes fall handlar det om 1) att snabbt 

kunna minska eksemens förekomst, 2) att efter en effektiv behandling slippa eksemen för 

all framtid och 3) att få en meningsfull förklaring av eksemens orsak.  

 Diskussionen om resultat problematiseras ytterligare av det faktum att vissa människor 

söker sig till komplementärmedicin för att behandla flera olika problem samtidigt. Om 

patienten upplever goda resultat i samband med ett problem, men svaga eller obefintliga 

resultat i samband med ett annat problem är det svårt att säga om patientens erfarenhet av 

komplementärmedicin är övervägande positiv, eller övervägande negativ. Lenas situation 

exemplifierar detta dilemma. Hon har sökt sig till flera olika typer av 

komplementärmedicin för att få bukt med flera olika problem och hon har uppnått väldigt 

blandade resultat. Det är fullt möjligt att beskriva hennes erfarenhet av 
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komplementärmedicinens resultat som neutral och argumentera för att de negativa 

resultaten tar ut de positiva. Men detta skulle inte överensstämma med Lenas syn på saken, 

och det är trots allt den som utgör kärnan i denna antropologiska ansats. Lena är nämligen 

nöjd med sina erfarenheter och anser resultaten vara mer än tillfredsställande. 

Panikångesten är nästintill utraderad. Hon medger dock att sömnproblemen finns kvar trots 

enträgna försök att bota dem, men för henne handlar komplementärmedicin inte bara om att 

uppnå konkreta fysiska och psykiska resultat, utan också om att använda den kunskap som 

komplementärmedicinen vilar på för att förbättra sin livsstil och sträva efter 

självförverkligande. Så här uttrycker hon det: 

 

Jag kan inte förvänta mig att en behandling ska fungera om jag inte gör 

mitt allra bästa för att följa behandlarens råd. Så är det med alla typer 

av medicin, men speciellt inom komplementärmedicinen eftersom den 

handlar om att bota hela människan och inte bara ett specifikt symptom. 

Jag har ibland gått på olika behandlingar trots att jag inte har haft 

några konkreta hälsoproblem eftersom kampen mot ohälsan pågår hela 

tiden, inte bara när det gör ont någonstans eller vad det nu kan vara.  

 

Jag uppfattade Lena som en sökare efter den optimala livsstilen, och trots att hon har haft 

konkreta symptom tenderar hon att undvika alltför mycket prat om dem och tar istället upp 

sin generella kamp mot ohälsan och sin strävan efter självförverkligande. Intrycket jag fick 

var att hon troligen skulle använda sig av komplementärmedicin även om hon inte hade 

någon som helst erfarenhet av ohälsa eftersom hon, enligt hennes egna ord, fascineras av 

den holistiska människosynen. Precis som alla andra i denna studie är hon nöjd med 

behandlingarnas resultat, men varje informant har sin egen unika syn på resultat och hur de 

bör bedömas.  

 Många variabler inverkar på resultaten och hur de tolkas. Schönström menar att 

behandlingarnas resultat beror på en mängd olika saker såsom terapeutens skicklighet, 

patientens kroppsbyggnad och inställning, hur länge patienten har haft det aktuella 

problemet och många andra saker (Schönström 2006: 21). Att prata om 

komplementärmedicinens resultat på ett generaliserande sätt är nästintill helt meningslöst 

om man beaktar alla faktorer som detta kapitel har presenterat. Bara den individuella 

patienten kan avgöra om en behandling har haft konkreta resultat. 
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Perspektiv på hälsa 
 

Idéer om hälsa och behandlingar av ohälsa formas inte ur tomma intet, de utformas av 

specifika människor vid specifika tidpunkter, utifrån deras föreställningar och förutfattade 

meningar (Wickers 1998: 15). Ett gynnsamt tillvägagångssätt är att tala om ett samspel 

mellan divergenta rationaliteter som i praktiken styr både patienternas och vårdgivarnas 

handlingar och beslut. Utifrån denna position kan man undersöka hur olika sätt att resonera 

leder till olika visioner, olika versioner av sjukdom och olika vägar till hälsa (Mattingly 

1998: 268).  

 Micozzi talar om ett paradigmskifte, både i den konventionella läkarvetenskapens sätt 

att se på komplementärmedicin och i vårt sätt att förstå, förklara och tolka hälsa i en 

bredare kontext. Han kallar denna bredare kontext för hälsans ekologi (”ecology of health”) 

(Micozzi 2002: 398). Jag ville undersöka hur mina informanter ser på hälsa, för att lättare 

kunna förstå vilka grundstenar deras hälsorelaterade beslut bygger på.  När jag frågade 

Anita hur hon såg på hälsa sade hon följande: 

 

Hälsa är någon slags balans mellan kropp och själ, och även om jag 

tycker att det är svårt att se hur denna balans kan uppnås så är det 

viktigt att börja med att öppna sig för möjligheten att den kan rubbas, 

att bli medveten om att man påverkas av väldigt mycket. Utöver de 

biologiska orsakerna till ohälsa så tycker jag att kronisk stress är det 

värsta som finns, och sedan kommer väl dåliga matvanor. 

 

För Anita är god hälsa någonting som härrör ur en balans mellan kropp och själ, och hon 

pekar ut riskfaktorer som hon personligen betraktar som viktiga, nämligen stress och dåliga 

matvanor. När Ida tillfrågades om sin syn på hälsa svarade hon på ungefär samma sätt: 

 

Hälsa är att vara balanserad. Stressen är nog det största hotet mot 

hälsan, tillsammans med fett och socker. Ohälsa är allt som inte är 

balans, man kan vara pigg och frisk men obalanserad. 

 

I likhet med Anita betonar hon vikten av att ha bra matvanor, det vill säga undvika fett och 

socker, men hon påpekar också att man kan vara frisk men obalanserad. Med andra ord ser 

hon inte hälsa som ett uteslutande fysiskt tillstånd, utan som en generell balans. Denna 
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balans kan rubbas utan att kroppen påverkas på ett tydligt sätt. Både Anita och Ida talar om 

balans, och båda återkommer till sambandet mellan kropp och själ i sina resonemang, som 

om det vore någonting självklart och fundamentalt. Även Gabriel och Lena utgår ifrån att 

människan har en andlig kärna, eller själ om man så vill, som bör vårdas lika omtänksamt 

som kroppen. Så här resonerar Lena om hälsa: 

 

För mig är hälsa ett väldigt brett område. Jag behöver inte ha ont för att 

känna mig krasslig, utan det kan handla om att jag inte känner mig 

balanserad, avslappnad eller att jag inte är mig själv helt enkelt. Det 

finns ju så mycket saker och människor som försöker påverka en hela 

tiden, och ibland så lyckas dem. Ibland så tappar man sin egen 

personlighet och glömmer bort sina egna behov. Jag tror att man 

försvagas av detta och att sjukdomar lättare kan uppkomma eller 

förvärras om man inte är helt balanserad, det vill säga om själen och 

kroppen inte samarbetar bra, så att säga. 

 

Dessa exempel betonar hälsans betydelse ur ett antal individuella perspektiv, och det 

framgår tydligt att även hälsa definieras utifrån personliga upplevelser och uppfattningar 

och inte nödvändigtvis på ett avgränsat, exkluderande sätt. Hälsa är således inte bara 

frånvaron av biologiska besvär, utan frånvaron av allt som en individ utifrån sina 

subjektiva värderingar och erfarenheter uppfattar som ohälsosamt eller icke-optimalt.  

Som Suzanne Schönström skriver betonas i komplementärmedicin välbefinnande och inte 

bara avsaknad av sjukdom (Schönström 2006: 13). Detta överensstämmer i hög grad med 

mina informanters resonemang, såväl som deras erfarenheter av komplementärmedicin som 

ett sätt att återställa hälsa eller förebygga ohälsa.  

 

Kropp och själ 
 

Som det föregående kapitlet har visat finns det en gemensam nämnare i mina informanters 

sätt att uppfatta hälsa och ohälsa, nämligen sambandet mellan kropp och själ. Ingen av dem 

förhåller sig skeptisk till själens existens. Det är snarare så att de förutsätter att det finns en 

själ och att kroppen är beroende av att det råder harmoni i själen. För Ida var det viktigt att 

hennes psykiska och själsliga tillstånd togs med i beräkningen i medicinska sammanhang, 
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och den konventionella medicinens oförmåga att göra detta var ett av skälen till hennes 

användning av komplementärmedicin. Hon berättar: 

 

Mycket saknas i traditionell vård, men även i komplementärmedicin. 

Traditionell medicin är ganska enkelspårig, de ser inte till hela 

personen. De kan till exempel inte se att mina eksem blossade upp i 

samband med min farfars död. De ser inga sådana samband inom 

traditionell vård men inom komplementär vård, sådär att psyket och 

allting hänger ihop. Sådant fattas tycker jag, först och främst. Allt 

behöver ju inte vara själsligt, men man måste tänka på helheten. Ibland 

kan det vara att man är ledsen, och ibland kan det vara magen eller nåt 

inre orga. Det kan liksom vara flera orsaker. Ingen i den traditionella 

vården har frågat mig hur jag mår i övrigt i samband med eksemen som 

jag har sökt för. 

 

När Ida säger att den konventionella medicinen inte ser till hela personen syftar hon bland 

annat på bristande eller obefintlig fokusering på själen och det psykiska tillståndet, men 

även på bristande fokusering på sociala processer, vilket kommer att tas upp senare i 

kapitlet. Under mina samtal med Ida fick jag känslan att en av de absolut största fördelarna 

med komplementärmedicin var det faktum att hon kunde bli erbjuden en mängd olika 

behandlingar och tillvägagångssätt, från teorier om psykologiska och själsliga orsaker till 

spekulationer om magbesvär. Hon framställer komplementära behandlare som lyhörda och 

öppna för många olika lösningar på ett hälsoproblem.  

 Ellen Salkeld skriver i sin studie om en komplementär klinik att de läkare som hon haft 

kontakt med under studiens gång är stolta över den stora mängd behandlingar som de har 

att erbjuda sina patienter. Deras tillvägagångssätt är att testa de olika behandlingarna tills 

någonting hjälper. Hon menar att konventionella läkare oftast har två eller tre mediciner att 

erbjuda, möjligen följt av ett kirurgiskt ingrepp, beroende på fallet, medan de 

komplementära läkarna är stolta över sitt breda omfång av alternativ (Salkeld 2005: 333). 

Denna flexibilitet och vilja att prova sig fram, så att säga, är lockande för mina informanter. 

Alla ser komplementärmedicinens breda utbud som en nödvändighet i den komplicerade 

kampen för själslig och kroppslig hälsa. 

 För Anita är komplementärmedicinen inte bara ett sätt att få bukt med huvudvärk utan 

också ett efterlängtat perspektivbyte, eftersom hennes jobb som forskare ställer krav på 
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sträng empiri. Jag ville veta hur hon kombinerar sin tro på själen och andligt orienterade 

medicinska metoder med sitt yrkesliv. Hon berättar: 

 

Jag upplever det inte som svårt att växla perspektiv. Jag tycker inte att 

det är problematiskt att se på saker och ting från olika perspektiv. Mitt 

professionella empiriska tillvägagångssätt hindrar mig inte att ha ett 

öppet sinne för det alternativa, mer abstrakta etcetera. Snarare tvärtom, 

efter en empirisk, och ibland resultatlös dag på labbet så kan det kännas 

rätt så uppfriskande att se på saker och ting ur en annan synvinkel.  

 

Anitas tro på ett samband mellan kropp och själ är alltså inte bara en naturlig del av hennes 

syn på hälsa, utan också ett praktiskt sätt att byta perspektiv. Denna vilja att se på livet ur 

ett vetenskapligt oberoende perspektiv förekommer hos alla mina informanter. Det tycks 

finnas ett samband mellan de krav som deras rationellt präglade utbildningar och jobb 

ställer dem inför och deras starka tro på livets andliga dimension. Det skulle vara felaktigt 

att påstå att deras tro på själen och dess inverkan på den materiella kroppen är en reaktion 

på yttre skepticism och normer, men deras utbildningar och jobb tycks snarare förstärka än 

försvaga deras andliga, eller abstrakta böjelser.  

 Micozzi menar det som saknas i den västerländska medicinen, men som på senare tid 

har börjat utforskas och tas på allvar, är just länken mellan kropp och själ (Micozzi 2002: 

399). Inom många etnomedicinska traditioner är distinktionen mellan kropp och själ 

obefintlig, och enligt Micozzi är detta område ett exempel på hur den västerländska 

medicinen försöker komma ikapp med traditionella, medicinska system (ibid.). Meredith 

McGuire är dock kritisk till Micozzis synsätt i detta avseende och menar att han fokuserar 

alltför mycket på att anpassa komplementärmedicinen till biomedicinska normer och 

tankesätt, och att kroppen inte bara samverkar med själen utan även med sociala, politiska 

och kulturella krafter. McGuire betonar vikten av att från antropologiskt håll tillämpa ett 

enda koncept, som till exempel det av Scheper-Hughes & Lock myntade uttrycket ”mindful 

body”. Enligt henne är koncept av den här typen svåra att integrera med biomedicinska 

perspektiv eftersom dessa ofta fokuserar på att se sjukdomar som strängt individuella och 

fria från sociopolitiska inflytanden (McGuire 2002: 409-410). 

 Utifrån mina informanters resonemang kring holism och sambandet mellan kropp och 

själ är det lätt att skönja viktiga sociala faktorer. Anita vittnar om yrkeslivets stundtals 

påfrestande materialism och ett starkt behov av att byta perspektiv. Ida menar att allt inte 
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behöver vara själsligt men att ”man måste tänka på helheten”. För henne är de fysiska 

manifestationerna av sjukdom, sociala händelser såsom hennes farfars död och hennes inre, 

själsliga tillstånd en och samma sak och bör betraktas som en helhet, snarare än som tre av 

varandra oberoende verkligheter. Lena och Gabriel uppvisar samma tendenser, och även 

om själen utgör kärnan i deras helhetstänkande finns det gott om sociala faktorer och 

influenser i deras resonemang kring hälsa. Därför kan jag förbehållslöst ansluta mig till 

McGuires synsätt. Helhetstänkande handlar inte bara om att inkorporera själsliga utan även 

sociala, kulturella och politiska element i synen på hälsa.  

 

Bemötanden 

 

Ett ämne som med jämna mellanrum dyker upp i mitt insamlade material är bemötandet av 

ohälsa. Åsikterna om behandlarnas inställning, utstrålning, metoder, sociala och 

medicinska kompetens är många. Alla mina informanter fäster stor vikt vid behandlarens 

tillgänglighet och inställning. Dessa två saker tycks reglera hur behandlingen känns och 

uppfattas av informanterna. Park menar att framgångsrik medicinsk praxis inte bara 

involverar skickliga tillämpningar och tolkningar av medicinsk data, utan också förmågan 

att bry sig om patienterna och ta hänsyn till deras individuella särdrag (Park 2002: 1568).  

Mina informanter förväntar sig ett inte bara empatiskt och respektfullt bemötande, utan 

också ett bemötande som motsvarar deras medicinska förväntningar och krav. När Ida talar 

om sina erfarenheter av konventionell vård i fråga om bemötande är det inte vårdgivarnas 

personligheter som står i fokus utan snarare deras hela tillvägagångssätt. Så här talar hon 

om skillnaderna mellan konventionell medicin och komplementärmedicin i fråga om 

bemötande av sjukdom: 

 

”Känns som att jag är så arg på alla på vårdcentralen. Jag har haft 

mycket eksem och det är därför jag har gått på olika alternativa 

behandlingar. Men deras syn är att det inte går att bota. Det är bara att 

smörja med mjukgörande salva och det är något som man får lära dig 

att leva med, det ser ut så. Men sådant får man aldrig höra när man går 

till en komplementär behandlare, då tittar de efter saker som, till 

exempel homeopaten, han kunde se att det var brister i mig som gjorde 

att huden såg ut som den gjorde. Så man får ju helt olika svar av dem.” 
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Idas missnöje handlar inte bara om den konventionella medicinens brist på 

helhetstänkande, det vill säga aspekten som diskuterades i det föregående kapitlet. Det 

handlar främst om vårdgivarnas oförmåga eller ovilja att förstå och göra någonting åt 

hennes situation. I sin berättelse säger hon att hon är arg på alla på vårdcentralen. Utifrån 

detta får jag en känsla av att hennes största irritationsmoment är det faktum att hon blir 

bemött på samma sätt av alla inom den konventionella medicinen, det vill säga med 

avspisande resonemang om hur eksemen är någonting som hon måste lära sig att acceptera. 

Ida tycks uppfatta dessa standardsvar som en vägg av oförståelse och kyla.  

 Lena, å andra sidan, är inte bara skeptisk till den konventionella vårdens inställning till 

vissa typer av besvär, som enligt Lena prioriteras lägre och får patienterna att känna sig 

som ”bortskämde och störande”. Hon är dessutom fientlig till deras bristande respekt för 

patienternas individualitet. Hon berättar: 

 

Jag har visserligen inte försökt behandla mina sömnproblem och min 

panikångest med hjälp av den vanliga medicinen. Men till och med när 

jag har varit där för att kolla upp lite mer akuta problem, eller på en 

rutinundersökning, har jag känt mig som en i mängden, som att man är 

något slags maskin som ska lagas eller besiktigas så snabbt som möjligt. 

Jag menar inte att det inte finns trevliga läkare och sjuksköterskor, för 

det gör det verkligen! Men lite mer tid att ställa frågor skulle inte skada, 

och gärna lite mer förståelse. Kroppen är ju något heligt, man kan inte 

bara ta folks blod och en massa andra prover och sen mer eller mindre 

sparka ut dem och inte höra av sig på flera veckor. 

 

Lenas exempel fick mig att tänka på Anne Fadimans bok The Spirit Catches You and You 

Fall Down där man kan läsa om skillnaderna mellan en txiv neeb (shaman) och en 

västerländsk läkare, så som de uppfattas av personer som är vana vid shamanska 

behandlingar: 

 

En txiv neeb kan spendera så mycket som åtta timmar i en sjuk persons 

hem; läkare tvingar sina patienter att komma till sjukhuset, oavsett hur 

sjuka de är för att tillbringa så lite som 20 minuter med dem. 

(egen översättning, Fadiman 1997: 33) 

 



 39 

Denna jämförelse exemplifierar på ett effektivt sätt den kulturkrock som äger rum när två 

helt olika perspektiv på hälsa krockar. Fadimans exempel handlar om icke-västerlänningar 

som konfronteras med biomedicinens metoder, men även vissa människor som är 

uppvuxna i biomedicinskt dominerade samhällen kan uppfatta det typiska biomedicinska 

bemötandet som främmande om de ansluter sig till ett annat perspektiv, och ett annat sätt 

att se på behandling av sjukdom. Alla mina informanter är västerlänningar, men deras 

berättelser vittnar om samma form av alienation. Lenas ovan nämnda exempel är talande, 

men hon är inte ensam i sin kritik av den konventionella medicinens pressade tidscheman 

och inställning. Även Anita föredrar komplementärmedicinens bemötande på flera plan. 

Hon berättar: 

 

Jag upplevde att akupunktören pratade mer med mig om huvudvärk och 

jag kände att hon hade mer tid att ägna åt detta. Jag fick också höra om 

andra patienters erfarenheter av akupunktur i samband med huvudvärk 

och så vidare. Dessutom var akupunktörens inställning mycket mer 

positiv. Det verkade att hon trodde mer på att behandlingen skulle vara 

lyckad i mitt fall. 

 

Anitas erfarenheter av akupunktur präglas alltså av öppenhet och optimism. Att få höra hur 

andra patienter upplevde behandlingen var en uppskattad upplevelse.  

 Gabriel kan inte uttala sig om skillnader i bemötande mellan konventionell och 

komplementärmedicin eftersom han under sina behandlingar hos kiropraktorn i Schweiz 

bemöttes på samma sätt som hos den ordinarie läkaren som skrev remissen. Kiropraktorns 

inställning skilde sig inte avsevärt från den ordinarie läkarens, enligt hans uppfattning, men 

han menar att komplementärmedicinens utövare generellt sett tycks vara mer lockande på 

grund av sin förmåga att erbjuda patienterna en mer personlig och mångskiftande 

behandling.  Den personliga aspekten betonas av alla mina informanter. Ett bra bemötande 

är enligt deras uppfattning ett bemötande som är trevligt, individuellt anpassat och 

optimistiskt.  
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Sammanfattande diskussion 
 

Användningen av komplementärmedicin är en ökande trend som i flera viktiga avseenden 

ifrågasätter det biomedicinska paradigmet. I Sverige, såväl som i övriga västvärlden, 

inkorporeras komplementärmedicinen alltmer i den konventionella medicinen, och två av 

informanterna, det vill säga hälften av det totala urvalet, har kommit i kontakt med 

komplementärmedicin via den konventionella vården. Alla definierar dock 

komplementärmedicin i förhållande till biomedicinen, och utifrån uppfattningen att den 

kompletterar biomedicinens brister i fråga om bemötande, människosyn, tillgänglighet och 

öppenhet.  

 Komplementärmedicinens mest lockande aspekter tycks vara helhetssynen och 

förmågan att behandla patienterna utifrån deras individuella livssituation, krav och behov. 

Informanternas introduktion till komplementärmedicin bygger på ett sökande efter 

effektivitet, det vill säga en framgångsrik behandling som kan lyckas där biomedicinen inte 

lyckades, eller utan någon större risk för bieffekter eller återfall. Effektiviteten definieras på 

olika sätt. Det kan handla om att bota symptomen, bota den underliggande orsaken till 

hälsoproblemen, erbjuda en förklaring av sjukdomens mening och orsak och många andra 

saker. Dessa varierande definitioner och behov betonar ytterligare vikten av att 

informanterna får en individuell behandling och ett individuellt bemötande. 

 Att tillämpa biomedicinska normer och mått när komplementärmedicinens effektivitet 

undersöks är enligt min uppfattning inte bara ogenomförbart, med tanke på vissa 

komplementära behandlingars komplicerade natur, utan också cyniskt eftersom det 

förutsätter att alla medicinska system måste anpassa sig till den rådande medicinens 

vetenskapliga systematik. Att lyssna på patienterna och endast göra bedömningar utifrån 

deras egna känslor och uppfattningar borde inte vara en uppoffring, utan snarare en lättnad, 

eftersom kvalitativa undersökningar av komplementärmedicinens användare erbjuder en 

ovärderlig inblick i människors resonemang kring hälsa och bäddar för en minskning av 

klyftorna mellan olika typer av medicin.  

 Denna studie inleddes med en betoning av begreppet komplementärmedicin och dess 

fördelar, och det insamlade materialet, såväl som andra viktiga studier som har tagits upp, 

pekar just på den komplementära naturen hos många av dessa behandlingar. Biomedicinen 

är, trots sina brister, fortfarande det primära valet för mina informanter när de har akuta 

och/eller allvarliga fysiska problem. Ingen av dem skulle gå till en homeopat eller 

akupunktör med ett brutet ben, trots att deras tro på komplementärmedicinens effektivitet är 
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stark. Komplementärmedicinens syfte är att komplettera biomedicinen i de aspekter där 

biomedicinen har tillfälliga, negligerbara eller inga framgångar, eller där patienterna 

upplever att de inte tas på allvar.  

 Komplementärmedicinens otaliga hälsotraditioner är värdefulla komplement som ger 

patienterna en chans att prova sig fram och bibehålla en positiv attityd till livet. Att få höra 

från en läkare att det går att bota orsaken till hälsoproblemen tycks för vissa vara skäl nog 

att fortsätta med sin behandling eller med sitt sökande efter hälsa. Att å andra sidan få höra 

att vissa besvär inte kan åtgärdas och att patienten måste lära sig att leva med dem är skäl 

nog att inta en skeptisk inställning till biomedicin. Det förefaller som att informanterna 

uppfattar komplementärmedicin som obegränsad eller fri medicin, det vill säga medicin 

som inte ger upp eller låter sig begränsas till det kroppsliga, eller någonting annat för den 

delen. De komplementärmedicinska utövarnas positiva inställning och holistiska 

tillvägagångssätt är två aspekter av samma uppskattade öppenhet som inger en känsla av 

optimism, hopp och andlighet.  

 Denna studie har presenterat fragment av den enorma diversitet som präglar 

människans hälsa. Att tillämpa en och samma modell på alla människor är i ljuset av dessa 

konstruktiva olikheter fåfängt, med tanke på att till och med deltagarna i denna studie 

skiljer sig avsevärt från varandra i vissa avseenden. Olika förväntingar, förhoppningar och 

uppfattningar borde konsekvent leda till olika behandlingar och bemötanden, i alla fall när 

det handlar om hälsoproblem som inte kan lösas framgångsrikt med ingrepp, mediciner och 

andra metoder som är oberoende av patientens personlighet, livssituation eller 

världsuppfattning.  

 Min förhoppning är att jag genom denna studie har bidragit till att uppmärksamma 

komplementärmedicinens växande betydelse för människor, och att mina informanters 

synsätt kring effektivitet och andra viktiga aspekter av komplementärmedicin på ett 

framgångsrikt sätt betonar behovet av fler studier och ansatser som sätter patienternas 

upplevelser, snarare än vetenskapliga kriterium, i centrum. 

 

Addi Svarogic,  

21 augusti 2007 

Linköping 
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