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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna litteraturstudie har varit att pröva den antroposofiska rörelsens 

vetenskaplighet. Jag har då valt att göra detta genom att studera deras medicin, deras bild av 

människan, deras syn på hälsa, sjukdom samt läkemedel och sedan göra en jämförelse med 

dagens skolmedicin. Resultatet visar att det föreligger klara skillnader i begreppet 

vetenskaplighet mellan skolmedicinen och antroposofin. Skillnader som idag inte har 

överbryggats. Den naturvetenskapliga evidensbaserade medicinen forskar för att få fram 

mätbara reproducerbara fakta. Antroposoferna talar istället om en andevetenskap vilken alla 

kan få tillgång till genom att följa den antroposfiska kunskapvägen. Skolmedicinens 

läkemedel är kemiskt framställda för att påverka processer eller organ i kroppen till det bättre 

medan antroposoferna hävdar att allt i naturen från människa till sten är besläktat med och 

påverkar varandra. Utifrån detta sysätt har antroposoferna valt ut vilka växter och metaller 

som ska användas som läkemedel och de använder sig sedan av en potentieringsprincip och 

ett rytmiskt skakande i framställningen av läkemedlen, principer vilka skolmedicinen helt 

förkastar. Ur skolmedicinsk naturvetenskaplig synvinkel är inte antroposofin en vetenskap 

och har därför inget vetenskapligt värde. 

 

Nyckelord: antroposof*, människobild/människosyn, kunskapsväg/utveckling, hälsa och 

sjukdom/läkekonst/medicn. 
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1. INLEDNING  

Antroposoferna har spritt sina tankar och idéer över världen. Mest känd är kanske deras 

pedagogik, vilken praktiseras i Waldorfskolor världen över, inklusive Sverige. Det var dock 

deras rörelsekonst – eurytmi – som först kom att vinna mark i olika länder. Biodynamiska 

odlingar är ytterligare något som förknippas med antroposoferna. De har banat väg för sin idé 

trots att de av kritiker blivit anklagade för att bl.a. sympatisera med nazisterna, vara en ockult 

sekt och ekofascister. 

Som naturvetenskapligt utbildad sjuksköterska verksam inom skolmedicinen, där all empiri 

ska bygga på vetenskaplig evidens, tycker jag det är lite underligt att den antroposofiska 

medicinen, vilken är starkt präglad av deras syn på människan som fysisk och andlig varelse, 

växt sig så stark. Andevetenskapens evidens bygger på grundaren, Rudolf Steiners, syner in i 

vad han benämner som andevärlden och antroposoferna själva hävdar att deras andevetenskap 

är lika vetenskaplig som skolmedicinen. Mest anmärkningsvärt anser jag deras användande av 

tungmetaller i de antroposofiska läkemedlen vara. Tungmetaller vilka av den gängse 

forskningen visat sig vara cancerframkallande, men för vilka de lyckats få ett undantag i 

Läkemedelslagen.  Att sedan hävda att läkemedlens verkningar inte behöver synas i detta liv 

och att deras andliga verkningar många gånger är större än de fysiska får mig att undra hur 

man då ska kunna bevisat att läkemedlet har avsedd effekt? Grundaren Steiner har varit död 

sedan 1925 men läran bygger fortfarande till största del på Steiners påstådda upplevelser vilka 

ingen annan antroposof, varken före eller efter Steiner varit i närheten av att uppleva.  

Det är många frågor som dykt upp och vilka jag kunnat avhandla men en begränsning har 

varit nödvändig då uppsatsen omfattar endast 15p. 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Jag vill med min uppsats pröva den antroposofiska rörelsens vetenskaplighet, gällande 

medicinen.  Jag gör en jämförelse kring vetenskaplighet ur antroposofisk synvinkel kontra 

skolmedicinsk synvinkel. Antroposoferna gör själva anspråk på att vara lika vetenskapliga 

som skolmedicinen men enligt mig når de inte upp till detta.  

Som en hjälp för att få fram ett bra underlag för mitt påstående, har jag valt att fokusera kring 

följande frågeställningar: 

• Vad innebär den antroposofiska kunskapsvägen? 

• Hur beskriver antroposoferna människans natur (människobild)?  

• Hur ser antroposofin på hälsa och sjukdom? 
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• Vad innebär antroposofiska läkemedel? 

• Hur ser antroposofin på cancersjukdom – dess orsak och bot? 

• Kan den antroposofiska medicinen anses vetenskaplig i samma bemärkelse som 

skolmedicinen anses vara det? 

 

3. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

Som grund för min uppsats har jag framförallt valt följande tre avhandlingar av två författare 

vilka utgör min teoretiska bas: 

Liselotte Frisk lektor i religionshistoria vid Umeå universitet har skrivit två avhandlingar om 

nyreligiositet i Sverige; Nya religiösa rörelser i Sverige Relation till samhället/världen, 

anslutning och engagemang (Åbo akademis förlag, Åbo 1993) samt Nyreligiositet i Sverige 

Ett religionsvetenskapligt perspektiv (Bokförlaget Nya Doxa, Nora 1998). Dessa avhandlar 

inte bara antroposofi utan många av dagens nyreligiösa rörelser. Avhandlingarna är av värde i 

min uppsats då de bl.a. avhandlar antroposofins ideologi och praktik, synen på människan 

samt deras uppfattning om livsstil.  

Håkan Lejons avhandling från 1997 heter Historien om den antroposofiska humanismen. Den 

antroposofiska bildningsidén i idéhistoriskt perspektiv 1880-1980. Avhandlingen beskriver 

den humanistiska idén om kunskap i relation till idéhistoria samt beskriver den tankestil som 

Rudolf Steiner ur detta utvecklade, den antroposofiska kunskapsvägen, av Lejon kallat den 

antroposofiska humanismen. Avhandlingen redogör för antroposofernas syn på människans 

utvecklig och människan som varelse. Avhandling beskriver också organisationer och rörelser 

vilka påverkats av den antroposofiska humanismen t.ex. den antroposofiska medicinen och 

Waldorfpedagogiken.    

Som ytterligare källor har jag valt en antologi av Jesper Jerkert, en bok av Frans Carlgren 

samt uppslagsverket Medikon. Det sistnämnda har i band 5 ett kapitel som objektivt beskriver 

antroposofisk medicin och antroposofiska läkemedel, främst Iscador, ett läkemedel mot 

cancer. 

Jesper Jerkert (red.) doktorand och adjunkt i vetenskapsfilosofi vid KTH samt studierektor 

för avdelningen för filosofi presenterar i sin antologi en rad till antroposofin kritiska artiklar 

av olika författare. Dessa artiklar är samlade i boken Antroposofin: en kritisk granskning och 

granskar bl.a antroposofernas människo- och kunskapssyn samt ställer en rad frågor om vilka 

tankar som ligger till grund för antroposofin. Jerkert lyfter bl.a. frågan om antroposofin kan 

ses som en vetenskap. Som sista viktigare källa har jag valt Frans Carlgren som själv är 



 4 

antroposof och hans bok Den antroposofiska kunskapsvägen från 1980 (reviderad 1985). 

Carlgren beskriver den antroposofiska övningsvägen (synomymt med kunskapsvägen) vars 

syfte är att utbilda de själsliga och andliga förmågor människan behöver för att på ett klart och 

medvetet sätt se in i en översinnlig värld, andevärlden, och på så vis få del av 

andevetenskapen.   

 

Frisk och Lejon beskriver sakligt och objektivt antroposofin utifrån bl.a. de begrepp som är av 

vikt i min uppsats.  Jerkert har en mer kritisk hållning till antroposofin i sin antologi och 

Carlgrens bok är ju naturligt präglad av det faktum att han själv är antroposof.  

Begrepp om människans natur, medicinalsystem och läkemedelsverkan ur antroposofiskt 

perspektiv, samt mera specifika begrepp som potentiering och reinkarnation, är 

grundläggande för uppsatsen och kan sammanfattas som följer: 

 

Människans natur d.v.s. anatomi och fysiologi (människobild) – Antroposofin beskriver 

människan som en varelse med tre dimensioner; kropp, själ och ande. Till detta har 

människan också tre själsförmågor; tanke, känsla och vilja, vilka är förknippade med tre 

livsprocesser; nerv- och sinnesfunktionerna, ämnesomsättnings- och lemsystemet samt det 

rytmiska systemet (Lejon 1997, Carlgren 1980 & 1985, Frisk 1993 &1998).  Idéerna om att 

själsfunktionerna hör ihop med bestämda kroppsområden, bestämda processer och 

utvecklingsfaser präglar antroposofernas syn på pedagogik och medicin. 

”Människan kan betraktas ur många aspekter. Hon är en biologisk 

  varelse… Hon är en social varelse… Människan kan också ses som  

ett andligt väsen, som står i kontakt med kosmiska, överpersonliga  

krafter som hon har gett olika namn” (Lejon 1997, s 210). 
  

Antroposofisk medicin – en komplementärmedicin vilken bygger på bilden av människan 

enligt ovan och som syftar till att bota hela människan. Med hela människan avses kropp, själ 

och ande. Komplementärmedicin är det som förr kallades alternativmedicin d.v.s. sådana 

behandlingsformer vilka inte klassas som skolmedicin. Alternativmedicinare kan vara 

självlärda eller ha genomgått utbildning av branchen. Antroposofiska läkemedel är 

företrädesvis gjorda av växter men också av tungmetaller såsom bly, järn och kvicksilver. 

Dessa läkemedel skakas rytmiskt och potentieras innan användning. 

”Det handlar inte om opposition mot den medicin som arbetar med  

de erkända nutida vetenskapliga metoderna. //…// utökar vi endast  

med ännu en kunskap, som man kommer fram till genom andra metoder.  

Vi anser oss därför tvungna att ur denna utvidgade världs- och  

människokunskap också arbeta för en utvidgning av läkekonsten” 

 (Lejon 1997, s 211). 
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Potentiering – en spädning av läkemedel genom tillsättande av vätska under rytmiskt 

skakande med tanken att ge medlet en större verkan.  

”Genom den rytmiska skakningen uppstår en intensiv bildning av  

luftbubblor i vätskan //_// vid bildningsögonblicket är oerhört starka  

fysikaliska krafter verksamma. //_// att ursubstansen vid den stegvisa  

förtunningen  inte bara förtunnas, utan så att säga avklädes sin materiella  
substantialitet. Därvid frigörs det som lett till substansens bildande,  

d.v.s. de processer och de kvalitativa immateriella egenskaper som bundits  

vid substansen” (Carlgren 1985, s. 61-62). 
 

Läkemedlens verkan (se citat ovan) - Läkemedlen verkar främst genom sina andliga 

egenskaper men också rent fysiskt. Verkan behöver dock inte synas i detta liv utan bot kan 

ligga lagrad i karma  (Jerkert red. 2003) 

Karma - Karma är summan av dina handlingar i detta liv vilket påverkar något av dina 

följande liv. 

”På så vis förvandlas karmiskt själisk-andligintressen från det ena  

jordelivet till anlag med avseende på hälsotillståndet i det nästa  

jordelivet. Människor, som sprudla av hälsa, ha i ett föregående  

liv livligt intresserat sig för den sinnliga världen”  

(Lejon 1997, s 112). 
 
Reinkarnation – återfödelse. Återfödelsen i nästa liv blir resultatet av ditt karma i något av 

dina föregående liv. Gott karma - gott liv, sämre karma - sämre liv. 

Andevetenskap och översinnlighet – med hjälp av översinnliga syner kan andevetenskapen 

skådas enligt antroposoferna. Översinnliga syner benämns i litteraturen med många begrepp; 

klärvoajant skådande, ockult seende, syner in i andevärlden etc. Översinnliga syner handlar i 

denna uppsats om de syner Steiner påstår sig ha haft in i andevärlden. Andevärlden är enligt 

antropsofin den översinnliga värld där människans ande, jaget, finns. Andevetenskap är alltså 

översinnliga syner in i andevärlden. 

”Den humanveteskapliga medicinen inskränker sig ej till att bygga  

forskning såväl som terapi på de lagar som gäller för människan  

som atomistisk-fysikalisk verklighet, utan vill utvidga förståelsen för  

hennes totalitet av ande, själsligt, biologiskt och fysiskt fenomen.  

Från denna differentierade helhetsaspekt visar det sig att människan  

regleras av lagar som upphäver de lagar vilka är gällande för den  

döda materien” (Lejon 1997, s 210). 
 

Skolmedicin – den på vetenskapliga grunder accepterade medicinen som lärs ut på universitet 

och högskolor. Utbildningen drivs i offentlig regi och står under offentlig tillsyn. Alltså den 

medicin vi möter när vi söker vård på landstingsdrivna vårdcentraler och sjukhus. 
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 4. METOD 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ litteraturstudie då min ansats är att beskriva valda delar av 

ett fenomen, antroposofin. Min tanke är inte att försöka upptäcka något nytt, d.v.s. vara 

induktiv utan snarare deduktiv då jag hoppas kunna finns bevis för samband mellan 

antroposofernas blid av människans natur och deras medicin. Jag har heller ingen ansats att 

vara normativ, värderande, utan istället deskriptiv och tolkande, d.v.s. ett hermeneutiskt 

närmande för att uppnå en bättre förståelse för antroposoferna som fenomen inom en kontext, 

medicinen.  

All forskning är i ständig rörelse mellan helhet och del, mellan det vi ska tolka och kontexten 

den tolkas i eller mellan det vi ska tolka och den förförståelse vi har. Detta kallas ”den 

hermeneutiska cirkeln” (Gilje och Grimen 1992).  

Mycket av det som skrivits om antroposoferna är relativt gammalt (slutet 1800-tal samt början 

1900-tal) och skrivet på tyska. Jag har valt bort dessa källor då jag inte behärskar det tyska 

språket och då jag funnit sammanställningar av fakta i svenska avhandlingar som stämmer 

överens med mitt syfte och vilka är av yngre datum. Jag har dock med mig vetskapen om att 

sammanställningarna tolkats av dessa personer och att jag sedan tolkat tolkarnas texter. 

Risken för ”misstolkningar” finns alltså. Det är dock så att flera källor av olika författare är 

eniga i sina tolkningar av fakta kring antroposoferna, vilket känns betryggande och för mig 

ger materialet validitet. När jag sökt min litteratur har jag gjort det genom att använda sökord: 

antroposof*, människobild/människosyn, kunskapsväg/utveckling, hälsa och 

sjukdom/läkekonst/medicn, ensamma eller i kombination med varandra. De källor jag då 

funnit på internet och i bokform har sedan gett mig vidare tips på källor. Litteraturstudien har 

startat med att jag förutsättningslöst läst det material jag funnit och utifrån detta, via 

noggrannare läsning och bearbetning, skapat först en bakgrund och sedan ett resultat kallat 

fokus utifrån mitt syfte. Datainsamlingsprocessen har kännetecknats av flexibilitet och jag har 

ett flertal gånger justerat mitt syfte och mina frågor. På detta sätt beskriver också ett flertal 

författare att forskaren måste förhålla sig till den interaktiva processen med insamling av data 

(Kullberg 1996, Forsberg och Wengström 2003). Litteraturen har jag använt som 

informationskälla och jag försökte från början välja olika litteratur till bakgrundsdelen och till 

resultatet. Detta för att kunna ställa de olika källorna i relation/jämförelse med varandra, allt 

enligt Olsson och Sörensen (2007). Jag har inte fullt ut kunnat göra så då avhandlingarna 

innehållit olika delar angående antroposoferna och då har vissa delar passat min bakgrund och 

andra passat mitt resultat/fokus. Jag är medveten om att inte alla mina källor håller 

vetenskapligt mått men de jag valt anser jag fyller ett syfte för uppsatsen därför att empirin 
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kan relateras till det objekt, antroposoferna, som jag valt att studera. Jag har företrädesvis 

oberoende källor men det förekommer också litteratur vilken är skriven av antroposofer själva 

samt kritiker till dem. Mina källor har kompletterat varandra men i slutändan är det jag som 

valt det material jag velat referera till. Detta gör att jag på intet sätt påstår mig ge en 

fullständig bild över antroposofin. På detta sätt beskriver Jarrick och Söderberg (2003) samt 

Roos (2008) att man bör förhålla sig till sina källor. Den litteratur jag använt har jag lånat på 

eller fått hjälp att fjärrlånga via Stadsbiblioteket i Lindesberg. 

 

5. DISPOSITION 

Kapitel 6 - Bakgrunden ger en allmän överblick över och bakgrund till antroposofin utifrån 

vissa av de begrepp jag förklarat i kapitel 3 (kunskapsvägen och människans natur). Här ges 

också en kort överblick över Rudolf Steiner, antroposofins grundare, och om den 

antroposofiska medicinen i Sverige.  

Kapitel 7 – Fokus ger en mer specifik sammanfattning av vissa viktiga aspekter utifrån 

antroposofisk synvinkel. Begrepp som behandlas här är hälsa och sjukdom, antroposofiska 

läkemedel inkl. deras verkan och potentieringsprincipen samt cancersjukdomars orsak och 

behandling enligt antroposofisk medicin. Dessa begrepp kopplas främst till den 

antroposofiska synen på människans natur.  

Kapitel 8 – Diskussion och slutsats innehåller min egen diskussion och bedömning kring 

antroposofins hävdade vetenskaplighet och ev. berättigande i den svenska sjukvården utifrån 

det som framkommit i uppsatsen.  

 

6. BAKGRUND  

Antroposofin har kommit att betyda Steiners teosofiska lära om människan som en del av en i 

olika stadier uppdelad värld och enligt vilken människan genom att följa dessa stadier kan 

utveckla allt högre, själsliga förmågor (Filosofilexikonet 1988). Antroposofin är inte, enligt 

antroposferna själva, en religion därför att den inte innehåller några tvingande trossatser, 

levnadsregler eller dogmer. Det är inte heller ett filosofiskt system utan är istället en väg till 

kunskap; en kunskap om människan (Carlgren 1985).  

Enligt antroposoferna är människan en varelse i ständig utveckling mot sitt verkliga själv som 

är av andlig natur. Detta är en mognadsprocess som tar många jordeliv och antroposoferna 

anser att människan är en individ som är fullt kapabel till att ansvara för sitt eget liv och den 
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ev. hjälp som ges, ska ges med respekt för individens självständighet och integritet. Denna 

människosyn vill visa på en möjlighet att brygga över den klyfta som finns mellan tro och 

vetande, mellan religion och förnuft vilken skapats av den materialistiska världen. Hela den 

antroposofiska rörelsen vilar än idag i stort sett bara på Rudolf Steiners tankar och idéer, vilka 

till största del bygger på de översinnliga syner in i andevärlden han själv säger sig ha haft. 

Ytterst få ändringar och tillägg har gjorts till det ursprungliga Steiner skapade därför att ingen 

antroposof efter Steiner kommit i närheten av de översinnliga syner han själv påstår sig ha 

upplevt (Carlgren 1985, Frisk 1993). Rudolf Steiner föddes 1861 i Ungern. Under sina 

naturvetenskapliga studier i Wien blev han att känna avsmak för den materialism vilken han 

ansåg vara förbunden med vetenskap och teknik. Samtidigt arbetade Steiner med Goethes (en 

av romantikens främste diktare) naturfilosofiska skrifter, vilka kom att göra starkt intryck på 

honom och skrev den avhandling, ”Frihetens filosofi”, som kom att göra honom vida känd 

trots att den inte var hans första. I denna lyfter Steiner fram och diskuterar tänkandets d.v.s. 

kognitionens möjligheter (Frisk 1993 & 1998). Steiner väljs oväntat till ordförande i 

Teosofiska sällskapet 1902, oväntat då Steiner hittills sysslat med vetenskap och bildning för 

att nu byta till en rörelse ansedd svårbegriplig och mystisk. Steiner växte upp som katolik men 

hade tidigt en dragning till den samtida ockultismen. Arbetet inom teosofin blev för Steiners 

del viktigt och meningsfullt då det var ur detta arbete han formulerade grundteserna till 

antroposofin (www.ne.se, Frisk 1993 & 1998, Partridge 2004). Rudolf Steiner dör 1925, 64 år 

gammal (Frisk 1993 & 1998). 

6.1 Innebörden i den antroposofiska kunskapsvägen 

Ordet antroposofi kommer av grekiskans a´nthropos vilket betyder människa samt sophi’a 

med betydelsen vishet. Antroposofi betyder ”väg till kunskap om människan”   

(Medikon 2010, Filosofilexikonet 1988). Steiner strävade efter att skapa en själens vetenskap 

för att nå bortom naturvetenskapen och utarbeta metoder för att utbilda de sinnen som, enligt 

Steiner, finns hos alla människor men som kan vara slumrande eller omedvetna. Denna lära 

skulle även inkludera människans själsliga och andliga aspekter (Medikon 2010). I Goethe 

fann Steiner ett sätt att förena tro och vetande, i naturvetenskapen fann Steiner 

utvecklingstanken, evolutionen, och från de gamla indiska texterna i Upanishaderna (idag 

texter vilka utgör en del av den hinduiska läran) fann Steiner en grund för tankar om 

människans andliga utveckling genom karma och reinkarnation. Steiners tanke var att om 

människan fann förmågan att känna sitt innersta andliga jag så skulle hela jorden bli en bättre 

plats att leva på. Att nå kontakt med sitt ursprung i andevärlden skulle varje människa kunna 
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klara själv genom att leva ett harmoniskt liv med meditation vars syfte skulle vara att leda 

tankarna bort från det vardagliga och mot det översinnliga. Resultatet skulle, efter idogt 

övande, bli mer och mer koncentrerade tankar och personens astralkropp (själ) skulle komma 

att förändras, viljan bli mer målinriktad och känslolivet uppnå mer balans och ett rikare 

uttryck. Personen skulle utveckla sin sociala förmåga, bli positiv i sina tankar och nå en 

djupare inre harmoni (Carlgren 1980, Arlebrand, Hermansson, Wallin 2003). ”Gud” som 

begrepp återfinns egentligen inte inom antroposofin däremot kan ett likhetstecken sättas 

mellan gudomlig och andlig enligt Steiner. Han beskriver ”det gudomliga Självet” som något 

som finns inom varje människa och att gudomen kan ses i alla ting och skapade verk i 

världen. Det gudomliga har således enligt Steiner ett nära samband med människans andliga 

väsenskärna och hennes uppgift är att söka kännedom om sitt egentliga väsen och att varsebli 

sig själv som en del av gudomligheten genom den antroposofiska kunskapsvägen (Frisk 1993 

& 1998). Steiners tanke med sin lära/kunskapsväg var att försöka undanröja motsättningarna 

mellan och sammanföra naturvetenskapen och tron på en andlig verklighet. Enligt Steiner kan 

var och en som är beredd att systematiskt träna upp sitt tanke-, vilje- och känsloliv få tillgång 

till denna alternativa kunskapsväg och med hjälp av denna få kontakt med andevärlden via 

meditation och inre skådande. Detta ger då människan en möjlighet att beskriva denna 

andevärld med, som antroposoferna uttrycker det och menar, vetenskaplig exakthet (Folkvett 

4/88).  

6.2 Antroposoferna beskrivning av människans natur 

Steiner menar att eteriska krafter som han uttrycker av “kosmiskt” ursprung har gett liv åt 

både naturen och människan, ett slags livskrafter. Steiner anser också att två energiströmmar 

samverkar i den levande substansen, de jordiska och de ”kosmiska” krafterna (Medikon 

2010). Människan ses av antroposoferna som ett väsen i ständig utveckling vilket utgörs av 

kropp, själ och ande med fyra väsensled; den fysiska kroppen, eteriska kroppen, astralkroppen 

och jaget. Kroppen består av den fysiska och den eteriska kroppen. Den fysiska kroppen är 

uppbyggd av ämnen från mineralriket vilka kan undersökas vetenskapligt men livsprocesserna 

är svårare att fånga. Dessa livsprocesser är beroende av livskrafter vilka kallas eteriska krafter 

(översinnliga, besjälade, förandligade krafter). Eterkroppen kallas också livskropp då den 

anses ligga till grund för livet. Människan, precis som djur och växter, anses ha ett eteriskt 

kraftfält som en sammanhållande kraft i organismen vilken gör den till en helhet större än 

summan av delarna. I detta eteriska kraftfält lagras också alla hennes upplevelser (hennes 

minnesförmåga). När människan dör frigörs detta fält från den fysiska kroppen. Eterkroppens 
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uppgift är att bygga upp, bibehålla och hålla liv i den fysiska kroppen samt ansvara för 

minnesfunktionen. Själen, vilken också djuren anses ha, utgörs av astralkroppen som 

innefattar våra själsupplevelser. Aster betyder stjärna och därför anses den ha ett samband 

med bestämda stjärnregioner. Astralkroppen (själen) har inte samma fysiska form som 

eterkroppen och den anses delvis kunna frigöra sig från den fysiska kroppen under sömnen. 

Anden (jaget) ses som människans sanna innersta individuella väsen vilket kan innehålla tre 

delar; atma (andemänniska), buddhi (livande) samt manas (andesjälv). Atma är den högsta 

delen i ”jaget” men hos de flesta människor är den helt outvecklad. I jaget anses högre 

psykiska funktioner som moral, förnuft, tänkande och medvetenhet finnas. Eterkroppen och 

astralkroppen skiljs för alltid från den fysiska kroppen när personen dör men jaget anses leva 

vidare och kan när tiden är rätt träda in i en ny fysisk kropp (reinkarnation). Till själen 

(astralkroppen) kopplas också människans tre själsförmågor; tanke, känsla och vilja, vilka i 

sin tur är förknippade med tre livsprocesser; nerv- och sinnesfunktionerna (tanke), 

ämnesomsättnings- och lemsystemet (vilja) samt det rytmiska systemet (känsla). Dessa 

fysiologiska livsprocesser är mer eller mindre autonoma men samverkar ändå. 

Själsförmågornas uppgifter är att tanken står för lagbundenheter och sammanhang, känslan 

för konstnärlig uppfattning och viljan för verksamhet. Dessa tre måste vara i balans men 

påverkas ständigt av både anabola (uppbyggande) och katabola (nedbrytande) krafter i 

livsprocesserna. Nerv- och sinnesfunktionernas centrum hittas i huvudet men finns 

representerat i hela kroppen och sammankopplas med dämpande livsprocesser och ses som 

den fysiologiska basen för tänkande och sinnesförnimmelser. Cellerna i sinnes- och 

nervsystemet är starkt specialiserade och nybildas inte i någon större utsträckning. Systemet 

betraktas därför som en kall, vilande pol – man måste ”hålla huvudet kallt” för att fungera. 

Ämnesomsättnings- och lemsystemet har sitt centrum i bukhålan och utgörs av livligare 

processer och ses som den fysiologiska basen för viljelivet. Det är alltså sinnes- och 

nervsystemets motsats med aktiva celler som ständigt nybildas och vilka kännetecknas av 

starka livsprocesser, värme och rörelse. Människans rytmiska system (känslan) har sitt 

centrum i bröstkorgen främst i hjärta och lungor men även i sömnen och andra rytmiska 

funktioner i kroppen. Detta system ses som den fysiologiska basen för känslolivet och 

fungerar som ett förmedlande och utjämnande system mellan den kalla och varma polen 

(ämnesomsättningssystemet) (Medikon 2010, Frisk 1993 & 1998, Lejon 1997, 

www.alternativmedicin.se).  
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 ”kropp” ”kropp” ”själ” ”ande” 

Människa fysisk kropp Eterkropp Astralkropp Jag 

Djur fysisk kropp Eterkropp Astralkropp  

Växt fysisk kropp Eterkropp   

Mineral fysisk kropp    

Bild 1. Schema över människors, djurs, växters och mineralers existensformer enligt antroposofin (Carlgren 
1980, s 76) 
 
Tanke Huvud Nervprocesser Vakenhet Kyla 

Känsla Hjärta, lungor, 
m.fl. rytmiska 
organ 

Rytmiska processer Dröm-
medvetande 

 

Vilja Underliv och 
extremiteter 

Ämnesomsättningsprocesser Sömn-
medvetande 

Värme 

Bild 2. Själskrafternas samband med fysiologiska processer (fritt ritat av mig efter Carlgrens text 1980 & 1985) 

 

Våra själsupplevelser utspelar sig alltså i astralkroppen och det är denna som måste utvecklas 

genom den antroposofiska kunskapsvägen om människan ska kunna uppleva något 

översinnligt likt Steiner. Människans utveckling delar antroposoferna i sjuårsfaser; under de 

första 7 åren utvecklas i första hand viljelivet, under nästa sju år känslolivet och under de sista 

sju åren således tankelivet. Idéerna om att själsfunktionerna hör ihop med bestämda 

kroppsområden, bestämda processer och utvecklingsfaser präglar antroposofernas syn på 

pedagogik och medicin (Frisk 1993 & 1998). 

Steiner talar om att den mänskliga utvecklingen egentligen inte har något slut, vi ska inte alla 

uppgå i någon ”all-ande” utan tvärtom ska vars och ens individuallitet och personlighet istället 

genomgå en högre utveckling. Var och en behåller sina egna inre krafter.  Antroposoferna tror 

också på karma och reinkarnation och att människan utvecklas vidare genom sitt liv i varje 

reinkarnation. Med andra ord kan man säga att det man sått i ett liv (karma) skördas i nästa 

(reinkarnation) (Frisk 1993 & 1998).  

6.3 Översiktsbild av antroposofisk medicin i Sverige 

I Sverige har den antroposofiska rörelsen med sina ca 1200 medlemmar (1992) (www.vof.se) 

sitt centrum i Järna utanför Södertälje. Där finns bl.a. Vidarkliniken, Nordens enda 

antroposofiska sjukhus (www.antroposofi.info). På Vidarkliniken arbetar av Socialstyrelsen 

legitimerade läkare och sjuksköterskor, helst med vidareutbildning inom antroposofisk 

medicin vilken kan fås i Järna. På kliniken bedrivs cancervård, akut, rehabiliterande och 

palliativ, dessutom vård för fibromyalgi, reumatiska sjukdomar samt diverse kroniska och 
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stressrelaterade åkommor. Den antroposofiska medicinen strävar efter att samarbeta med och 

komplettera den etablerade skolmedicinen. Om patienterna är i behov av läkemedel 

kompletteras de etablerade godkända läkemedlen med naturläkemedel och antroposofiska 

läkemedel som i rörelsens regi framställts från framförallt växter och mineraler, genom 

särskilda processer som rytmiskt skakande och potentiering. I Läkemedelslagen från 1992:859 

§ 2b fanns en särskild tillståndsgivning för den antroposofiska medicinen, då även 

tungmetaller används som bot (www.riksdagen.se, Ritter 1999). En EU-dom från 2007 har 

dock tagit bort möjligheten till undantag men antroposofiska läkemedel har haft dispens till 

2010 (Medikon 2010). Ansökningar finns nu om att få registrera antroposofiska läkemedel 

som homeopatika, då homeopatika kan registreras utan påvisbar effekt på sjukdom. 

Den antroposofiska medicinen vill vara ett komplement till skolmedicinen men vänder sig 

mot denna på så vis att de anser att skolmedicinen betraktar människan som en maskin och att 

sjukdomar är isolerade fel i maskinen. Dessa fel kan sedan ”lagas” genom att ingripa i den 

felande länken med t.ex. läkemedel. De biverkningar som läkemedlen ger ser antroposoferna 

som ett klart tecken på att organismer alltid reagerar som helheter. Den utbildning i den 

antroposofiska medicinen som läkare och sjuksköterskor genomgår ser människan som en 

helhet och därför leder detta till att man inom antroposofisk medicin försöker studera och 

behandla sjukdomar ur ett övergripande helhetsperspektiv (Carlgen 1985).  

 

7. FOKUS ANTROPOSOFISK MEDICIN 

Den antroposofiska medicinens rötter anser sig springa ur den västerländska 

naturvetenskapligt präglade medicinen och betraktar sig som en utvidgning av denna. Den 

knyter därför an till redan existerande behandlingsformer men har också utvecklat egna 

metoder utifrån sina egna förklaringsmodeller och behandlingssyften. Dessa 

förklaringsmodeller är avhängiga av synen på människans natur och samband med naturen 

och kosmos (Medikon 2010). Steiner såg inte människan som en isolerad ö utan som 

integrerad i ett större kraftfält, ett s.k. expansionistiskt synsätt på människan som varelse och 

därmed på sjukdomstillstånd och hälsa. Tanken var att behandla hela människan, inte bara den 

aktuella sjukdomen, genom kombination av terapier (Lejon 1997, www.alternativmedicin.se). 

Steiner ansåg att skolmedicinen inte tog hänsyn till människans psykosomatiska och 

existentiella dimension, hennes livsåskådning och världsbild och därmed blev den medicinska 

vetenskapen alltför snäv och en allsidig och rättvisande diagnostik och terapi kunde inte ges. 

Utifrån sitt synsätt såg Steiner sjukdom som ett bristtillstånd, en obalans eller brist på jämvikt, 
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mellan människan som naturvarelse och människan som kulturell företeelse. Med kultur 

avsåg Steiner sjukvård, utbildning, vetenskap och religion. Det grundläggande förhållandet 

hos människan uttryckte Steiner som en balans mellan liv och medvetande, mellan arv-miljö 

och kulturell identitet. Det var alltså denna tanke om människan som en natur-kulturpräglad 

varelse som kom att prägla och forma Steiners syn på hälsa och sjukdom på ett avgörande 

sätt. Steiners expansionistiska synsätt omfattade alltså även existentiella (andliga) och icke-

fysiska dimensioner. Detta betyder alltså att bakom materia och medvetande finns en enhetlig 

men ofta fördold verklighet. Det var utifrån denna fördolda verklighet som den antroposofiska 

medicinen med sin utvidgade meditativa kunskapsmetod skulle kunna bidra med nya 

kunskapsinsikter till den naturvetenskapliga skolmedicinen. Eller som Steiner själv uttryckte 

det så skulle mysteriemedicinen få nytt liv (Lejon 1997).  

Grunden för den antroposofiska medicinen och dess terapier är tanken om människan som en 

öppen enhet d.v.s. ett öppet och levande väsen vilket står under påverkan och inflytande av 

dels fysiska, kemiska, biologiska och sociala förhållanden men också meteorologiska, 

kosmiska och framförallt icke-fysiska förhållanden. Utifrån denna uppfattning finner Steiner i 

den antroposofiska medicinen svaret på varför människan vid sjukdom och ohälsa måste 

behandlas och vårdas komplementärt. Uppfattningen om människan som en enhet betyder att 

den enskilda delen, kroppsorganet, står i relation till och kan påverka helheten d.v.s. 

organsystemet och vice versa.  Detta innebär att om en defekt uppstår i någon del av 

människokroppen så påverkar det hela individen. Detta synsätt är grunden i de antroposofiska 

terapiformerna och därmed integreras den antroposofiska bildningsidén också i hälso- och 

sjukvård. Sjukdom är inte bara ohälsa utan också en bildningsväg på vilken man lär känna sig 

själv, sina krämpor, svagheter, sin hälsa och livsmod. Med andra ord, enligt antroposoferna, 

en väg till fördjupad självkännedom. För detta utvidgade hälsobildningsbegrepp krävs att 

också läkaren redan från början tittar på hela patienten; kroppsbyggnad, kroppshållning, 

kroppstillväxt, psykiskt status, drömmars intensitet och omfattning, synfel, tandstatus, 

matvanor, livsvanor och social miljö; d.v.s. informerar sig om patienten både fysiskt, 

psykiskt, andligt och socialt för att kunna skapa en ”livsberättelse” vilken påverkat individen 

(Lejon 1997).   

7.1 Hälsa och sjukdom enligt antroposoferna 

Antroposoferna hävdar att liv och medvetande är varandras motpoler och där livet är som 

intensivast (i ämnesomsättnings- och lemsystemet) är medvetandet (nerv- och sinnessystemet) 

dämpat och vice versa. Så länge det råder balans i dessa system är vi omedvetna om dem men 
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när obalans uppstår blir vi medvetna och känner oss sjuka. Medvetenhetsprocesserna anses 

tära på livskrafterna och sjukdomar uppstår ur en förskjutning av den kroppsliga och själslig 

balansen.  Antroposoferna ser dock inte sjukdom som något negativt utan som en del av 

människans utveckling. En antroposofisk läkare ska därför inte bara behandla symtomen utan 

också, i dialog med patienten, försöka förstå sjukdomsprocessen och göra den så givande som 

möjligt för patienten. Är inte patienten själv delaktig i processen kommer hon inte att 

utvecklas och även om läkemedel ges för att ta bort symtomen kommer dispositionen för 

sjukdomen att kvarstå. Man försöker alltså att aktivera patientens egna jagkrafter i en 

antroposofiskt orienterad läkeprocess genom att ge behandling som understödjer organismens 

egna ansträngningar att komma till rätta med sjukdomsprocessen. Antroposoferna menar att 

läkning är en självläkning styrd av den överordnade livsprincipen, eterkroppen. En läkning 

kan alltså uppnås först då patienten själv har förmågan att behärska de processer som från 

början lett till obalansen. Antroposoferna är inte förespråkare av vaccinationer just p.g.a. detta 

resonemang (Medikon 2010, Lejon 1997, www.alternativmedicin.se).  

     Sjukdomar kan delas in på många olika sätt inom den antroposofiska medicinen men en 

vanlig indelning är i inflammatoriska och sklerotiska tillstånd. Inflammatoriska tillstånd 

karaktäriseras av överaktivitet i ämnesomsättningspolen med feber och ses som ett tillstånd av 

upplösning. Skelrotiska tillstånd är dess motsats och där dominerar istället nerv- och 

sinnespolen vilket leder till degenerativa tillstånd, svulster och förhårdnande processer. Vid 

obalanser tar alltså den ena polen över. För att upprätthålla hälsa är jämvikt i växelspelet 

dessa poler emellan ett måste (Carlgren 1985, Medikon 2010, Lejon 1997, 

www.alternativmedicin.se). Under människans uppbyggnadsfas under barndomen är 

medvetenhetsprocesserna dämpade. Men i takt med att hon blir äldre ökar också medvetandet 

och i takt med denna utveckling upphör tillväxten i ungdomsåren. Längre fram börjar 

livskrafterna avta och organismen åldras och försvagas fysiskt. Enligt antroposoferna är 

sjukdomar med ”upplösande” (inflammatorisk) tendens vanligast under barn- och 

ungdomsåren. De sjukdomar som drabbar människan i högre åldrar har ofta en motsatt effekt 

med en sklerotiserande ”förhårdnande” tendens. Vävnader och organ blir uttorkade och 

förlorar sin elasticitet och avlagringsprocesser leder till sist till allvarliga skador i t.ex. hjärta 

och kärl (ateroskleros). Sjukdomsförloppet smyger sig på och blir inte alls så häftigt som hos 

små barn. Dessa sklerotiseringsförlopp innebär förstärkt tendens till formbildning på 

bekostnad av vitaliteten d.v.s. en övervikt av nerv-sinnesprocesser (Carlgren 1985). Utifrån 

resonemanget ovan är det lätt att tro att människan är friskare ju mer av livsprocesserna som 

har makten i hennes kropp men enligt antroposoferna är det inte riktigt så enkelt. Om vi ska 
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kunna leva ett människovärdigt liv måste också döden ha ett stort utrymme i hennes liv. För 

sin vakenhet och tankeförmåga får människan betala ett högt pris då hon har en kropp där 

balansgången mellan olika motpoler såsom hälsa/ohälsa och liv/död är bräcklig men 

nödvändig. Människans sjukdomar och sjukdomsrisker hör oskiljaktigt ihop med den fysiska 

existensen som sådan. Detta beror enligt antroposoferna på att människan till sin innersta 

natur är ett andligt väsen. Så länge hon bor i en fysisk kropp och är bunden till den behöver 

hon sin storhjärna och sitt centrala nervsystem för att kunna se ut i världen med vakna 

sinnesförnimmelser. Detta för att kunna förstå världen genom sin tankeförmåga och uppfatta 

sig själv som ett självständigt jag i förhållande till sin omgivning. Dessa medvetandeprocesser 

tär dock på hennes livskrafter. Den belastning som det innebär att ha sjukdomar är dock 

nödvändig för att hon ska kunna leva som en medveten andlig varelse på jorden anser 

antroposoferna (Carlgren 1985).  

     Eftersom den antroposofiska medicinens syfte är att behandla hela människan används en 

rad medel och metoder oftast i kombination med varandra för att på så sätt, på bästa vis, 

samverka i den läkande processen. Det kan handla om antroposofiska mediciner (växter, 

mineraler, tungmetaller, djurdelar), massage, badterapi och konstnärliga terapier vilka vid 

behov kombineras med skolmedicinsk behandling (Medikon 2010, Lejon 1997, 

www.alternativmedicin.se).  

     Ett ytterligare perspektiv som utvecklats inom antroposofin är förhållandet mellan 

sjukdom-hälsa och personlighet. Detta perspektiv har sin idéhistoriska grund i antroposofins 

accepterande av tanken om reinkarnation och karma vilket innebär att människan i grunden av 

sin personlighet är ett koncentrat av det hon upplevt och fått erfara i tidigare liv. Karma är 

tillsammans med den av arv och miljö präglade, föräldragivna människomodellen grunden för 

människan i nästa liv. Om två inte helt identiska människomodeller sammanfogas leder detta 

till en kamp mellan den individuella modellens ande-medvetande-kultur-präglade utformning 

och den föräldragivna liv-omedvetenhet-natur-präglade modellen. Bristen på anpassning 

mellan de av föräldrarna och miljön naturgivna förhållandena och de genom flera tidigare liv 

och återkommande födelser kulturellt tillägnade kunskaperna och blir till konstitutionella 

(ärftliga) förutsättningar för hälso- och sjukdomsanlag. Modellen ande-medvetande-kultur 

anses vara uttryck för en mer fullkomlig existens än liv-omedventenhet-natur. Detta betyder 

att den som i en tidigare inkarnation ägnat sig åt kulturell bildning genom den antroposfiska 

kunskapsvägen  i nästa inkarnation får god hälsa samt kroppslig och fysisk vitalitet.  Det är 

alltså det som kulturellt bildats som personlig identitet, jaget eller i medvetandet 

(astralkroppen) i en tidigare inkarnation som i nästa inkarnation tar sig uttryck som anlag till 



 16

kroppslig hälsa och sjukdom. Bräcklig hälsa, deformiteter och svagheter i livspolen 

(eterkroppen) i det nuvarande livet kan vara kulturella och bildningsmässiga defekter i ett 

tidigare liv liksom alltså god hälsa istället beror på kulturell bildning i ett tidigare liv (Lejon 

1997). Sjukdomars betydelse i detta  ”karmatänkande” är alltså att fungera som uppfostrare i 

vårt liv. Sjukdomar är enligt antroposoferna till stor del orsakade av sådant som individen 

gjort i ett tidigare liv. Detta kan enkelt uttryckas som att: Synden straffar sig! (Jerkert red. 

2003, www.vof.se).  Sjukdomar har alltså inom den antroposofiska medicinen ett positivt 

värde för individen på alla fyra kroppsnivåer. Det är Steiners starka tilltro till en högre 

ordning, där allt som sker har en mening, som ligger till grund för denna syn på sjukdom och 

lidande. Steiner betraktade sjukdomar utifrån detta tänkande om karma och ansåg de stora 

folksjukdomarna vara nödvändiga processer i både individens och släktets utveckling och att 

det då vore fel att bromsa dessa processer. Ett annat klargörande från Steiner var att insatt 

behandling kunde vara patienten till gagn i någon senare reinkarnation även om den inte haft 

någon påvisbar botande effekt på den nuvarande fysiska kroppen och därför går det inte att 

jämföra den antroposofiska medicinen med skolmedicinen då målsättningarna för de två 

verksamheterna skiljer sig åt.  Skolmedicinen förväntas se resultat här och nu medan den 

antroposofiska medicinen kan ”tillgodoräkna sig” verkan till ett senare liv (en senare 

reinkarnation). Behandlingens verkan kan alltså, enligt antroposoferna, sägas ligga lagrad i 

patientens karma inför en senare reinkarnation. Den gängse skolmedicinen bygger på 

vetenskap med påvisbara fakta, och hur påvisar man med vetenskaplig empiri att någon har 

boten lagrad i karma? Skolmedicinen och den moderna vetenskapen därför finner ingen 

mening i uttrycket ”bot lagrad i karma”, annat än i psykologisk bemärkelse, som s.k. placebo 

effekt (förväntanseffekt) (Jerkert red. 2003). 

7.1.1 Oraken till cancersjukdom enligt antroposfin 

Antroposoferna har som påvisats sina bestämda åsikter om anledningen till sjukdomars 

uppkomst och bot vilka inte överensstämmer med skolmedicinens åsikter. 

Reinkarnationstänkandet spelar en avgörande roll också inom den antroposofiska medicinen 

och sjukdomar är enligt Steiner inte alltid något negativt utan har ofta ett värde och en 

mening. Steiner hävdade att;  

”mycken kroppslig skönhet som man finner hos människan, är vunnen  

genom sjukdom i det föregående livet” (Jerkert red. 2003, s 38).  
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 Mot bakgrund av detta har jag valt att titta lite närmare på cancer och det mistelpreparat, 

Iscador, som används inom den antroposofiska medicinen för att bota cancer. Iscador beskrivs 

i kapitel 7.2.3. 

Det är den antroposofiska synen på människan med fyra väsenled som ligger till grund för hur 

den antroposofiska medicinen är uppbyggd (Jerkert red. 2003, www.vof.se). Steiner 

tregreningsidé går ut på att människan fysiologiskt sätt är organiserad i tre samverkande 

organsystem och att dessa organsystem är relaterade till människans psykologiska, sociala och 

kulturella liv, se bild 3 (Lejon 1997,www.alternativmedicin.se).  

 

Organsystem Kropps-
område 

Psyke Medvetenhets-
grad 

Medvetenhets-
typ 

1. Nerv-sinnessystem Huvud-
region 

Tankeliv Vaka Imagination 

2. Rytmiska system Bröstregion Känsloliv Dröm Inspiration 

3. Ämnesomsättnings-
rörelsesystem 

Bål-
lemregion 

Viljeliv Dröm Intution 

Bild 3. Steiners tregreningsidé (fritt ritad av mig efter Lejons text 1997) 

 

Sjukdomar uppstår enligt antroposoferna således p.g.a. obalans mellan dessa tre system och 

dess krafter i ett organ eller i hela kroppen. Ur dessa föreställningar om vår kropp förklarar 

antroposoferna att cancer är ett symtom på att jagets och astralkroppens medvetenhetskrafter 

tränger över sina bräddar och in på det undre systemets. Detta sker i dagens samhälle som en 

följd av vår överutveckling i denna så intellektualistiska tid (Jerkert red. 2003). Med detta 

resonemang kan man ju undra om antroposoferna anser att människan inte ska utvecklas rent 

intellektuellt? Eller om de ser intellektuell utveckling som rent materialistisk? 

Förr eller senare produceras tumörceller hos alla människor men oftast upptäcks dessa i tid av 

immunförsvaret och de förintas.  Producerandet av tumörceller kan pågå år eller t.o.m. 

årtionden innan de visar symtom hos individen. Den rubbning som leder till detta 

producerande ofta är påverkad av yttre faktorer såsom t.ex. asbest, användning av tobak och 

dålig kosthållning. Dessa skadeverkningar har snabbt ökat i antal och omfattning i vår tid. Så 

långt är skolmedicinen och antroposoferna förhållandevis överens men antroposoferna hävdar 

sedan att i normalfallet ska kroppens matsmältning och ämnesomsättning omvandla alla 

ämnen som kommer in i människan men tumörcellerna kan inte omvandlas och blir då att 

fungera som områden som yttervärlden upprättar inom organismen. Detta faktum är av stor 

betydelse för de antroposofiska läkarna då detta påminner om att yttervärlden normalt får 
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denna funktion ohämmat inom våra sinnesorgan via ljud-, syn-, känsel- och smakupplevelser. 

När då samma tendenser gör sig gällande inom andra områden av organismen blir de 

sjukdomsframkallande. Detta betyder enligt antroposofin att cancertendensen är en 

sinnesprocess på fel ställe i organismen. Inom nervsystemet är tumörbildningar relativt 

sällsynta och av benign (godartad) karaktär då de ofta utgår från nervcellens stödjevävnad och 

inte från själva nervcellen. Maligna (elakartade) tumörbildningar utgår till 75 % från 

ämnesomsättnings- och reproduktionsorganen (siffran är från 1985 och kan ha förändrats, min 

anm.) där livsprocesserna ju är väldigt mycket mer påtagliga än i nervsystemet, p.g.a. detta är 

alltså risken för malignitet mycket större i dessa organ och det är också svårare för 

immunförsvaret att oskadliggöra dem. När immunförsvaret inte räcker till kommer till sist 

tumörcellerna att ge upphov till knölar vilka ibland sprider sig och bildar dottertumörer 

(Carlgren 1985). 

7.2 Antroposofiska läkemedel 

Sjukdomars bot kan enligt Steiner endast finnas i naturen; i mineral-, djur- och växtriket och 

medlens verkan finns att finna i den utvecklingshistoria som naturen har, vilken skiljer sig 

från den evolution som ägt rum enligt naturvetenskapen. Man måste alltså enligt antoposofin 

kunna utvecklingshistorian för att kunna välja rätt botemedel men inte bara det, man måste 

också ha kunskap om de övernaturliga samband som råder. Antroposoferna har en annan 

förklaring till hur man lärt om vilka läkemedel som har effekt mot olika åkommor än 

skolmedicinen. Skolmedicinen hävdar att detta skett genom ”trial and error” medan 

antroposoferna hävdar att detta skett genom en skådande förmåga. Ett exempel som ges är att 

gamla tiders örtgummor hade förmågan att hamna i ett annat medvetenhetstillstånd och att de 

vid anblicken av en viss växt fick en förnimmelse om vilken åkomma denna växt skulle bota 

t.ex. skulle en växt med hjärtformade blad bota hjärtsjukdom. Läkemedel inom antroposofisk 

medicin ska väljas förr efter sina andliga egenskaper än efter den materiella substansen och 

därför är antroposoferna inte några förespråkare av kemiska substanser vilka skolmedicinen 

till största del innehåller (Jerkert red. 2003). Antroposofin menar att den sjuka personen 

saknar vissa läkekrafter och att dessa läkekrafter finns bevarande i naturen och att det finns ett 

samband mellan bestämda växter, mineraler och metaller och mänskliga organ och processer. 

De kallar detta för ett släktskap mellan de formade krafterna i naturen och hos människans 

eterkropp. De menar att en växts väsensbild avspeglas i hela substansen och att om man 

isolerar ett ämne i växten kan detta ämne inte längre omfatta helheten d.v.s. växtens väsen. 

Därför, menar antroposoferna, kan ett renframställt ämne ha helt andra verkningar isolerat än 

tillsammans med övriga delar i ursprungsväxten (www.alternativmedicin.se). Från 
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skolmedicinen har kritiken bl.a. varit att de antroposofiska preparaten är komplicerade och att 

det är svårt att få till en preciserad kemisk styrning av deras effekt i organiska processer. 

Antroposofernas svar på detta är att även skolmedicinska preparat har mängder av 

biverkningar och därmed inte kan anses särskilt precisa de heller i så fall. Skolmedicinen kan 

knappast neka till detta faktum, det är bara att läsa i FASS där svenska läkemedel inkl. deras 

biverkningar redovisas. Den antroposofiska medicinens utgångspunkt har dock aldrig varit att 

försöka slå ut de gängse metoderna utan de anser tvärtom att de ibland har sitt berättigade. 

Utgångspunkten är istället att se samspelet mellan människa och natur på ett annat sätt. 

Naturrikena och människan har utvecklats tillsammans men människan har tagit ett steg till i 

evolutionen och fått en medvetenhet. Denna medvetenhet finner ingen like hos varken 

mineraler, djur eller växter och har då lett till att människan fjärmat sig från sin omgivning 

och därmed dragit på sig en rad onaturliga sjukdomsanlag. Därför är hon också beroende av 

de läkande krafter som finns bevarade i de övriga naturrikena. Antroposofiska läkare är 

övertygade om att det finns ett samband mellan bestämda organområden i människokroppen 

och bestämda processer i naturen och att man kan lära sig att genomskåda en del av dessa 

samband (Carlgren 1985). 

7.2.1. Antroposofiska läkemedels verkan 

Steiner ansåg inte bara att växter hade läkande egenskaper utan fäste också stor vikt vid 

mineralers och tungmetallers (de sju alkemiska planetmetallerna) terapeutiska verkan. 

Tungmetallerna ansågs enligt Steiner ha ett övernaturligt samband med kroppsdelar och 

himlakroppar enligt följande schema: 

• Guld – Solen – hjärtat 

• Koppar – Venus – njurarna 

• Järn – Mars – galla 

• Kvicksilver – Merkurius – lunga 

• Tenn – Jupiter – lever 

• Silver – Månen – nerv-, sinnes – och fortplantningsorgan 

• Bly – Saturnus – mjälten  

Enligt skolmedicinen är detta en föråldrad och förlegad tanke. Men det viktiga kan ändå anses 

vara ifall den uppnådda synliga hälsan är större än skadan (Jerkert red. 2003). Tron kan som 

bekant försätta berg… 

Inom antroposofisk medicin används alltså tungmetaller i olika beredningar bl.a. används bly 

och kvicksilver. Steiner ansåg att det fanns samband mellan metaller, inre organ och 
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organfunktioner respektive metallernas kosmiska ursprung och planeterna (Medikon 2010). 

Bly anses verksamt på t.ex. åderförkalkning, alkoholism och hösnuva men ges också till 

tjocka och trögtänkta barn för att göra dem smalare och väcka upp deras intellektuella 

förmåga. Kvicksilver ges mot tarmbesvär och tvångsneuroser. För att metallerna ska ha bästa 

verkan är det viktigt att de ges i relation till himlakropparna då de anses stå i ett samband med 

varandra (se ovan). Ett exempel är att man ger ett sängvätande barn silver då månen är i ny 

och bly då månen är i nedan. Ytterligare en metall används inom antroposofisk medicin trots 

att den inte tillhör en av de sju planetmetallerna och detta är antimon. Antimon anses ha god 

effekt på allergiska tillstånd i mag-tarmkanalen. Oavsett vilket metallpreparat som ges, ges de 

inte i outspädd form utan i så kallade potentierade och rytmiskt skakade beredningar, vilket 

förklaras senare (Jerkert red. 2003). Näst efter planetmetallerna är olika örtmediciner de 

viktigaste antroposofiska läkemedlen. Även örtmedicinen innehåller oftast tillsatser av 

tungmetaller främst bly och kvicksilver i en D3-potens (en halt av 0,1 %) . 

Potentieringsprincipen förklaras i kaptiel 7.2.2. Det är lätt att doseringen kommer upp i vad 

den gängse vetenskapen hävdar är giftiga nivåer. En av de ledande leverantörerna, Weleda, 

förutspår också att blyförgiftning kan förekoma vid användandet av deras produkter. Som 

motgift rekommenderas av antroposoferna silver medan skolmedicinen anser att kroppen själv 

har förmågan att eliminera mindre mängder bly. Blyförgiftning kan annars leda till t.ex. anemi 

och njurskador (Jerkert red. 2003, www.internetmedicin.se). Antroposofiska läkare hävdar 

dock att förskrivningen; 

 ”huvudsakligen sker i mängder som inte anses giftiga”  
(Jerkert red. 2003, s 47).  
 

Örtmediciner väljs ut efter sina översinnliga samband vilka man sett genom andeskådande 

och Steiner hävdade att naturen innehåller de botemedel som behövs. Om man bara ser 

naturen med rätt ögon (andeskådande) blir det självklart vad i naturen som botar vilken 

åkomma hos människan hävdade han. Örterna är alltså enligt Steiner andligt - själsliga till sin 

karaktär. Följande riktlinje gäller som översinnligt samband mellan växt och kroppsdel: 

• Rot – hjärna 

• Blad – lunga  

• Blomma – njurar 

• Frö – hjärta 

• Frukter – blodsystem   
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Även preparat utvunna ur djurriket används inom den antroposofiska medicinen, dock i 

mycket mindre omfattning än metaller och växter. Det kan t.ex. vara delar från bin, myror, 

spindlar, ormgift, paddsekret och kronhjortshorn (Jerkert red. 2003). 

7.2.2. Potentieringsprincipen 

Antroposoferna anser att ett läkemedels styrka ökar med antalet potentieringar. En paradox 

kan tyckas men antroposoferna har sin förklaring till detta i att preparatets huvudsakliga 

verkan sker genom dess andliga egenskaper och inte genom de materiella. Den nutida 

skolmedicinen tillbakavisar dock detta och hävdar istället att ju högre potentiering desto 

mindre verkan, om ens någon. Antroposoferna har också sitt speciella rytmiska skakande vid 

potentieringen samt att denna potentiering måste äga rum när planetkonstallationerna är 

gynnsamma (Jerkert red. 2003). Användandet av potentierade preparat är ett av de mest 

omstridda inslagen inom den antroposofiska medicinen. Denna potentiering går till på lite 

olika sätt avhängigt av vad det är som ska potentieras. Är det en hel eller del av växt består 

potentieringens första fas av plockning, död och finfördelning samt ett ev. vätskeutdrag. Efter 

detta späds den erhållna substansen med 9/10-delar vatten eller alkohollösning. Är det en 

vätska som ska potentieras innebär den andra fasen istället att vätskan försätts i en virvlande 

rörelse genom att man skakar flaskan där vätska befinner sig. Den tredje fasen består sedan i 

minst 1 minuts vila beroende på hur stor flaskan är. De flesta näringsämnen och läkemedel 

genomgår de tre nämnda faserna. Först finfördelning och förtunning t.ex. genom tuggning 

och/eller smältning och sedan sker en kraftig utspädning när substanserna tas upp i blodet. 

Sedan en virvlande rörelse när blodströmmen innehållande substansen passerar hjärtat och till 

sist, vilofasen, då blodet befinner sig i hjärnan. Med bakgrund av detta anser antroposofiska 

läkare att egentligen alla läkemedel är potentierade. En grundläggande skillnad mellan 

skolmedicinska läkemedel och potentierade är dock att de potentierade inte har en omedelbar 

kemisk-fysikalisk effekt utan istället verkar via kroppens överordnade reglerande funktioner. 

När en substans genomgått de tre första faserna kan man fortsätta utspädning med 9/10-delar 

vatten eller alkohol, skaka blandningen och sedan låta den vila. Ett potenssteg motsvarar 

dessa tre faser och varje potens får ett nummer i en ordningsföljd. D1 motsvarar en 

koncentration på 10 %, D2 motsvarar 1 % koncentration och D3 0,1 % i koncentration. Höga 

potenser har således en hög förtunning jämfört med ursprungssubstansen. Vid potenserna 

D23/D24 passeras en gräns då inte längre en enda molekyl av ursprungssubstansen återstår. 

Hur kan de då ge effekt, undrar jag? Experiment har enligt Carlgren genomförts i så stor 

omfattning och under så stränga vetenskapliga betingelser att de konstaterade effekterna beror 

på potentieringsförfarandet. Resultaten har visat sig reproducerbara och bl.a. gjordes en 
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undersökning om silvernitrats ev. påverkan på tillväxten av vetegroddar där det visade sig att 

vid potens D13/D14 skedde den största tillväxten. Denna tillväxt var mycket kraftigare än hos 

de groddar som endast fått vatten. Ett annat försök var att se den ev. tillväxthämmande effekt 

kvicksilverklorid har på lymfoblaster. 193 upprepningar skedde av detta försök vilket visade 

på att ända upp till så höga potentieringar som D16 och D17 fanns en signifikant hämmande 

effekt av denna vävnadskultur (Carlgren 1980 & 1985). Tanken med denna potentiering är då 

att man stegvis ska späda ett läkemedel genom finfördelning, utspädning och virvlande 

skakning på motsvarande sätt som sker i kroppen; tuggning-finfördelning, utspädning i blodet 

och virvlande rörelser i blodgenomströmningen i hjärtat och en vilofas i hjärnan. 

Ursprungssubstansen ska på detta sätt avklädas sin materiella substantialitet för att frigöra de 

immateriella egenskaper vilka funnits bundna i substansen. Dessa immateriella egenskaper 

ska sedan tas upp av den vätska med vilken utspädningen sker och för varje 

utspädning/potentiering blir egenskaperna helt olika jämfört med de föregående potenserna 

(www.alternativmedicin.se). Då man inom antroposofin talar om potentiering menar man inte 

bara en förtunningsprocess. Självklart förtunnas substansen under de första 

potentieringsstegen och därmed avtar också preparatets verkan. Vid högre potentieringar är 

det framförallt skakningen som är av stor betydelse för preparatets verkan (Carlgren 1985). 

Inom antroposofin betonar man detta med rytmiska processer som kan iakttas i alla levande 

processer. Där något flyter sker det i rytmer. Andning och hjärtverksamhet vilket utgör det 

rytmiska systemet är av stor betydelse både för den fysiska och psykiska hälsan, såsom 

centrum för känslolivet. Det är den utjämnande och samordnande verksamheten och vatten 

som är den stora utbytaren och förmedlaren av ämnen i alla ämnesomsättningsprocesser. 

Kroppsvätskorna (”vattenorganismen”) ses som ett organ för de eteriska krafterna enligt 

antroposoferna (www.alternativmedicin.se, Medikon 2010). Antroposofisk medicin menar 

alltså att under speciella förutsättningar är det möjligt att dämpa eller avlägsna skadliga 

biverkningar hos ett preparat men ändå aktivera dess önskvärda effekter. Det är med denna 

målsättning potentierade läkemedel används inom antroposofin. Även näringsämnen eller 

något annat som intas per oralt tränger ut genom tarmväggen och blandas senare med blodet i 

en ännu förhållandevis hög koncentration men när substanserna når upp till hjärnan är det 

intagna rejält utspätt. Hjärnan skyddas också av blod-hjärnbarriären som enklast kan liknas vi 

ett semipermeabelt filter där icke önskvärda partiklar inte släpps igenom. Antroposofiska 

läkare tar hänsyn till var i kroppen läkemedlet ska göra verkan och ser till hur långt i den 

naturliga utspädningsprocessen som ämnen är när de når önskad plats. Läkemedlen 

potentieras för att motsvara kroppens egen utspädning. Som exempel kan nämnas att vid 
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störningar i matsmältnings- och ämnesomsättningsorganen används preparat i relativt låga 

utspädningar medan vid åkommor relaterade till nervsystemet används ofta potenser upp till 

D20-D30 (Carlgren 1985). 

7.2.3 Läkemedelsbehandling vid cancersjukdom enligt antroposofisk medicin  

Inom skolmedicinen behandlas cancertumörerna företrädesvis med operation, hormoner, 

cellgifter (cytostatika) eller strålterapi vilka riktas mot den lokala cancerprocessen. De 

antroposofiska läkarna rekommenderar ofta tumörsjuka personer att söka sådan vård då de 

anser att den fyller sin funktion men de rekommenderar samtidigt andra terapiformer 

(antroposofiska) parallellt vilka riktar sig mot hela organismen. Antroposoferna anser 

nämligen inte cancer vara ett lokalt problem utan deras tankar bygger på att man måste utgå 

från människokroppens eget funktionssätt. Barnsjukdomar var ju som tidigare nämnts oftast 

av inflammatorisk art och genomgångna barnsjukdomar anses ha en förebyggande 

långtidsverkan mot tumörsjukdomar. Det är p.g.a. denna tanke som antroposoferna motsätter 

sig vaccinationer enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet då de människor som får 

cancersjukdomar i regel har genomgått färre barnsjukdomar än de som inte drabbas enligt 

antroposoferna. När en människa får feber och inflammationer är detta ett tecken på att 

immunförsvaret är aktiverat och att kroppen mobiliserar ett försvar mot t.ex. tumörbildningar 

eller mikroorganismer, på så sätt försöker kroppen alltså bekämpa cancer. Skolmedicinens sätt 

att försöka råda bot på cancer har den följdverkan att immunförsvaret delvis sätts ut spel 

vilket försvårar självläkningsförmågan och gör patienten infektionskänslig. Det brukar inom 

skolmedicinen anses omöjligt att finna preparat som både hämmar tillväxten av tumören 

samtidigt som det stimulerar immunförsvaret men mistelpreparaten som används inom 

antroposofin påstås ha dessa bägge verkningssätt i en unik kombination (Carlgren 1985). I 

Sverige är kanske just behandlingen av tumörer med mistelpreparatet Iscador, vilket 

introducerades på den svenska marknaden i början av 1980-talet, den mest kända formen av 

antroposofisk medicin (Medikon 2010). Misteln är en klotformad halvparasit som växter på 

en del trädarter och då företrädesvis poppel, tall och äppelträd. Från värdträdet får misteln 

vatten, salter och spår av organiska ämnen men resten av sin näring tar mistel från luften. En 

cancertumör är enligt antroposoferna till stora delar lik en mistel då den också kan betraktas 

som en halvparasit. Den har sin egen ämnesomsättning och är endast ringa beroende av sin 

värdvävnad. Detta ser antroposoferna som ett slags släktskap mellan människa och natur och 

därför anser de att mistelpreparatet har en läkande verkan vid tumörsjukdomar (Carlgren 

1985). Misteln har dock använts som bot redan före antroposofins tillkomst. Man använder 
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mistelns alla delar, löv, grenar och bär och effekten av dessa beror på vilket värdträd misteln 

vuxit på. Lektinet (proteinet) i misteln är det som anses ha en immunstimulerande och 

tumörhämmande effekt och rekommenderas idag att endast användas som komplement till de 

konventionella skolmedicinska cancerterapierna. Biverkningar som allergiska reaktioner och 

interaktioner med andra läkemedel har påvisats och endast läkare får förskriva preparatet 

(Medikon 2010, www.alternativmedicin.se). En biolog vid namn Frédéric Vester har 

undersökt och framställt olika beståndsdelar i mistelextrakt vilka visat sig ha lika 

cancerhämmande effekt som kliniskt använda cellgifter. Detta då mistelproteiner ingriper i 

cancertumörens DNA-syntes och därmed hämmar informationsöverföringen vilken är 

nödvändig för skapandet av fler likadana cancerceller. Vester såg också att mistelprotein inte 

behövde doseras i lika stor dos som skolmedicinens cellgifter för att kunna utöva sin verkan. 

Rena mistelproteiner ger dock svåra bieffekter och behöver därför potentieras men används 

ändå i förhållandevis koncentrerad lösning (ca 0,1-5 %) utan att ge nämnvärda biverkningar. 

En lokal irritation vid insticksstället kan förekomma (Carlgren 1985). Irritation vid 

insticksstället är vanligt också vid skolmedicinsk cytostatikabehandling då många av 

preparaten är irriterande för vävnaden och t.o.m. med kan leda till vävnadsnekros. Ett par 

jämförande studier har gjorts mellan Iscador och skolmedicinska cellgifter vilka visat på en 

bättre hämning av tumörtillväxt (hos möss) och längre 5-års överlevnad (remitterade 

patienter) hos de som behandlats med Iscador. En randomiserad långtidsstudie har gjorts 

vilken också påvisat en längre överlevnad för de slumpmässigt utvalda magcancerpatienterna 

som fått Iscador istället för skolmedicinska cellgifter. Till detta kan läggas att patienterna 

tycker att Iscador ökat meningsfullheten under den förlängda överlevnadstiden då Iscador har 

en förmåga att lindra smärta och förbättra allmäntillståndet. Detta hänger ihop med att Iscador 

påstås ha både en cancerhämmande effekt och en stimulerande inverkan på immunförsvaret. 

Flera undersökningar har påvisat att Iscador ger en produktionsökning av lymfocyter, 

granulocyter, makrofager och andra delar i kroppens immunförsvar och mistelpreparatet är 

det enda hittills (1985) kända läkemedel som både är tumörhämmande och 

immunstimulerande (Carlgren 1985). Enligt skolmedicinen är detta den omöjliga 

kombinationen då cancerbehandling syftar till att slå ut de omogna cellerna vilka klumpat 

ihop sig och orsakat tumören. Inga preparat inom skolmedicinen idag klarar av att skilja på 

frisk och sjuk cell utan alla slås ut förbehållslöst och gör därmed patienten bl.a. 

infektionskänslig. Att Iscador skulle förbättra allmäntillståndet kan lika gärna vara så enkelt 

som att det är de andra behandlingar som patienten får som komplement t.ex. på 

Vidarkliniken i form av bad, massage, musik etc. är det som egentligen förhöjer. Att blir 
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ompysslad och få egen tid med personal får de flesta patienter att må lite bättre. Inom 

skolmedicinen används många gånger kortison för att höja livskvaliteten hos patienterna. 

Dessa livskvalitetshöjande effekter är egentligen kortisonets biverkningar men blir indikation 

för många cancerpatienter som lider av t.ex. trötthet och matleda (Gillå 2005). 

”Det är viktigt att observera att hela mistelextraktet skall användas. 

 Naturen har här själv skapat en modell som undviker de olika 

 tumörverksamma beståndsdelarnas ensidighet och toxicitet (giftighet) 

  genom en kombination i en biologisk helhet” (Carlgren 1985, s 69). 
7.3 Antroposofin – vetenskaplig eller ej? 

Läkekonsten är näst efter Waldorfskolorna den verksamhet som är mest framgångsrik inom 

den antroposofiska rörelsen. De har sin egen läkekonst, egna läkemedel och driver egna 

sjukhus men har också intagit en stark position som komplementär (alternativ) medicin till 

skolmedicinen. Antroposofisk medicin (läkekonst) följer de riktlinjer vilka Rudolf Steiner 

angett. Detta trots att Steiner aldrig studerat medicin. Steiner menade att hans metod gav 

honom möjlighet att se genom den synliga världen och vidare in i den osynliga. Steiner påstod 

att dessa möjligheter att se det osynliga var lika vetenskapliga och exakta som annan evidens 

och empiri som den gängse forskningen byggde och fortfarande bygger på. Steiner kallade 

detta esoterisk kunskap (hemlig, mystisk, svårbegriplig, svårtillgänglig) och det var från 

denna esoteriska kunskap som han utvecklade sin teori om medicin (Jerkert red. 2003). Detta 

resonemang överensstämmer inte med vad den gängse forskningen anser vara vetenskap, då 

denna bygger sina slutsatser på evidens och empiriska data. Således uppstår en konflikt i 

diskussionen om vetenskaplighet mellan antroposofer och den gängse forskningen. Vetenskap 

i modern betydelse innebär organiserad och verifierbar kunskap. Den bygger inte på 

övernaturliga förklaringar, så utifrån detta resonemang betraktas inte antroposofiska 

förklaringar, vilka kommer ur översinnliga syner/upplevelser, som vetenskap. Den 

antroposofiska andeläran är dock enligt Steiner mycket omfattande och har förklaringar till, 

dels den materiella verkligenheten, men också till det som inom antroposofin benämns som 

andevärlden (www.ne.se). Denna andevärld är den som Steiner påstår sig haft översinnliga 

upplevelser av ända sedan sin barndom och vilken inte låter sig forskas på med det vi idag 

kallar evidensbaserad forskning. Steiner ansåg dock att han funnit en metod för att vinna den 

absoluta insikten om översinnliga ting. Denna metod syftade till att genom olika 

meditationsövningar kunna se in i andevärlden och på detta sätt kunna motta det han kallade 

den översinnliga kunskapen. Således är Steiners tankar och uttalanden om naturvetenskap och 

medicin enbart uppbyggda på hans egna översinnliga upplevelser. När antroposoferna talar 

om Steiners forskning är det alltså dessa översinnliga visioner de hänvisar till. Eftersom ingen 
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antroposof efter Steiner ens kommit i närheten av att uppleva vad Steiner upplevde av dessa 

påstådda översinnliga visioner är det fortfarande endast hans upplevelser som är grunden i den 

antroposofiska kunskapskällan (www.vof.se). Man har gjort försök att utvärdera den 

antroposofiska medicinen både som helhet och i delar. Resultatet var positivt när det kom till 

nöjda patienter, terapeutisk effekt, kostnadseffektivitet och riskpanorama men att mer 

forskning är nödvändig. En enkätstudie gjordes 2006 och hade till syfte att kartlägga och 

utvärdera användningen av antroposofiska vårdformer i Östergötlands län. Utvärderingen 

gjordes utifrån patientperspektiv och det var 53 patienter, majoriteten högskoleutbildade 

kvinnor, som ingick i studien. Dessa var mycket nöjda med sin vård och skattade den som 

mycket tillfredsställande och nära idealet vad gällde framförallt bemötande och yttre miljö. 

Patienterna hade upplevt, trots sina svåra sjukdomar, betydande förbättringar vad gällde 

framförallt psykiska men också fysiska aspekter. Livskvaliteten och livstillfredsställelsen de 

känt efter behandlingen kvarstod, också efter 6 månader, på en högre nivå än utgångsläget. 

Skäl till förbättringen angav patienterna i öppna frågor där aspekter som bemötande, 

antroposofiska behandlingar, förhållningssätt och miljö lyftes fram. Många av patienterna 

hade också efter vistelsen på Vidarkliniken lagt om sin livsstil, framförallt vad gällde kost, 

lugnare tempo, mentala förändringar i tänkesätt samt terapier och motion. Patienterna ansågs 

ha kommit in i en aktiv och positiv hälsospiral (www.vidarkliniken.se). Det finns många 

kritiska frågor man skulle kunna lyfta till denna studie, vilket dock inte är uppsatsens syfte så 

jag lämnar denna studie här. Men den ger ändå stöd för tanken om att var och en av oss har 

rätten att tro på vad vi vill så länge vi mår bra av det. Tron kan som tidigare nämnts försätta 

berg… 

Som påvisats i uppsatsen är det en stor del av antroposofins grundläggande synsätt som inte är 

förenligt med naturvetenskapen och dess förklaringsmodeller. Detta gör att vissa läkare inom 

skolmedicinen anser att det handlar om två oförenliga världsbilder. Hela det antroposofiska 

behandlingskonceptet kräver andra typer av mätningar och resultat men dessa rankas inte högt 

av skolmedicinen och den gällande forskningsstandarden. Efter att länge marknadsfört den 

antroposofiska medicinen som ett utvidgande till skolmedicinen och som komplementär 

medicin talas idag oftare om den som integrativ. Med andra ord betyder detta att 

konventionella medicinska behandlingsmetoder ”integreras” med metoder och medel inom 

antroposofin. På så vis får man det av det bästa av två världar (Medikon 2010). 
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8. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

Som avslutning på min uppsats ställer jag mig samma frågor som Jesper Jerkert (2007) gör i 

sin bok: Alternativmedicin – fakta eller fantasier? Jag har inte använt denna bok som referens 

i min uppsats men jag anser att frågorna han ställer stämmer väl överens med det syfte jag 

haft för min uppsats och har därför valt dessa (vilka jag kursiverat) som en grund för min 

egen diskussion.  

Rudolf Steiners tanke med antroposofin var att skapa en själens vetenskap som för vilken han 

utarbetade metoder för att utbilda de sinnen som är slumrande och omedvetna hos de flesta 

människor. Trots att det råder delade meningar mellan skolmedicinen och antroposoferna om 

huruvida antroposofin verkligen är en vetenskap på vilken forskning kan bedrivas så har de 

antroposofiska idéerna vunnit erkännande i ett flertal länder bl.a. i Europa inom områden som 

pedagogik, arkitektur, konst, odling och så då det som var ämnet för min uppsats, medicinen. 

Det förekommer många begrepp i diskussioner kring alternativ medicin och många av dessa 

är inte särskilt väl definierade eller analyserade och skulle då enligt min mening kunna leda 

till en begreppsförvirring. Jag tror att denna begreppsförvirring kan vara den alternativa 

medicinen till gagn då det står utövaren fritt att beskriva sin verksamhet i de ordalag som 

vederbörande finner lämpliga. De ”glider på begreppen” för att vinna fördelar, enligt min 

mening. Alternativ medicin innefattar aktiviteter som utövas yrkesmässigt av individer utan 

skolmedicinsk utbildning, vilka erbjuder diagnostisering och behandling av hälsoproblem 

utanför den gängse skolmedicinen med metoder som inte används inom denna. Undantag till 

denna förklaring finns dock och ett av undantagen måste då, enligt min mening, antroposofisk 

medicin kunna räknas till eftersom man kräver av läkare och sjuksköterskor att de genomgått 

”vanlig” universitetsutbildning för yrket innan de bygger på med utbildning i antroposofisk 

medicin. Det är alltså legitimerad personal som bedriver antroposofisk medicin eftersom både 

läkar- och sjuksköterskeyrket är legitimationsyrken. Mer och mer börjar dock termen 

komplementär medicin att användas och detta innebär då antingen att man ska se 

alternativmedicinsk behandling som ett komplement till skolmedicinen alternativt med 

betydelsen metoder vilka härstammar från alternativmedicinen och som nu tagits i bruk inom 

skolmedicinen. Ytterliggare ett annat begrepp som man kan höra i denna debatt är integrerad 

eller integrativ medicin vilket ofta står för en tanke om ett kommande samarbete med 

alternativmedicinen där dess metoder används också inom skolmedicinen. En annan 

förklaring till integrativ medicin är att det är ett forskningsområde vars mål är att ta hänsyn till 
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hela människans behov genom att integrera biologiska, psykologiska och sociala perspektiv. 

Det senare låter i mina öron ungefär som den tanke Steiner hade med sin antroposofi? Och 

denna tanke är faktiskt ett faktum inom skolmedicinen likväl som i den antroposofiska 

medicinen. Det är en holistisk syn på vårdtagaren som ska råda både inom skolmedicinen och 

den antroposofiska medicinen d.v.s. man vårdar hela människan utifrån både fysiska, 

psykiska, sociala och andliga/existentiella behov. Antroposoferna lägger dock en större 

”bredd” i begreppet andlig än skolmedicinen vilket påvisas i uppsatsen. Oavsett vilken term 

man väljer att använda för att beskriva den icke-skolmedicinska verksamheten ska man vara 

medveten om att det idag finns över 200 olika terapier listade t.ex. på www.ajkon.se. Därför 

är det av yttersta vikt att man väl preciserar vilken typ av verksamhet man pratar om så att 

debatten blir rätt.  Vart gränsen går mellan skolmedicin och alternativ eller komplementär 

medicin är inte alldeles lätt att veta. Rent kommersiellt vill man naturligtvis sprida den bredast 

möjliga uppfattning för att vinna affärsvolymer och samhälleligt ekonomiskt stöd medan 

politiken huvudsakligen arbetar för att få detta område erkänt och likställt med skolmedicinen. 

Inom skolmedicinen styrs dock verksamheten bl.a. av Hälso- och sjukvårdslagen samt 

Patientsäkerhetslagen. I dessa båda definieras klart och tydligt att alternativmedicinsk 

verksamhet inte ingår i begreppet hälso- och sjukvård därför att arbete inom skolmedicinen 

ska präglas av vetenskap och beprövad erfarenhet vilket inte krävs av alternativa medicinska 

verksamheter som inte står under myndighetstillsyn. Vad gäller antroposofisk medicin t.ex. 

vid Vidarkliniken i Järna står denna dock under Socialstyrelsens tillsyn och de har legitimerad 

personal samt har haft stöd för sina läkemedel i Läkemedelslagen. Är då antroposofin inte en 

alternativmedicinsk / komplementärmedicinsk verksamhet utan vanlig skolmedicin? Min 

personliga åsikt är ändå att den inte kan likställas med skolmedicinen då den inte bygger på 

vetenskap i konventionell mening. Ett fjärde begrepp som emellanåt används är 

okonventionell medicin. Begreppets syfte är att sprida en positiv bild av alternativmedicinen 

till den stora allmänheten med ”baktanken” att uppmuntra människor till nytänkande och att 

söka en högre visdom och låta sig vägledas av intuition och känslor istället för kunskap, 

erfarenhet och logik. För många har det oförklarliga och översinnliga en speciell lockelse 

vilket kan hindra sund skepsis. Vilken dödssjuk cancerpatient skulle inte göra precis allt för 

att överleva? För vetenskapen, enligt skolmedicinsk definition, är tankar på astrologi, 

jordstrålning och energiflöden i kroppen fullkomligt befängt medan det för en 

alternativmedicinare istället är av största vikt. Här hamnar således antroposoferna på 

koalitionskurs med naturvetenskapen och med denna förklaring skulle jag vilja kalla den 

antroposofiska medicinen för okonventionell. Som beskrivits i min uppsats har antroposoferna 
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funnit sina förklaringar till sjukdom bl.a. i störda energiflöden och medicinerna är vunna ur 

naturen och dess tillverkning styrs bl.a. av planetkonstallationerna. Detta resonemang 

överensstämmer inte alls med den skolmedicinska förklaringen. 

Enligt Läkemedelsverkets Bo Lindström [(personlig kommunikation, 120424)] har regeringen 

förut kunnat ge antroposofiska läkemedel tillstånd att användas. Dessa tillstånd har då gällt i 

två år. Regeringen har dock velat sätta press på förskrivningen av dessa läkemedel och 

förkortat tillståndstiden undan för undan, detta framförallt då de är oforskade enligt 

vetenskaplig mening. EU domstolen beslutade 2007 att inga specialregler ska få finnas och 

därmed kan inga undantag gälla. De antroposofiska läkemedlens enda chans att ”överleva” i 

dagens lagstiftning är att ansöka om att bli registrerade som homeopatika då homeopatikan ej 

får påstås ha verksamma effekter. I mina öron låter det inte klokt att man till människor ger 

homeopatiska läkemedel eftersom man inte kan påvisa att de har någon effekt. Är inte detta 

att föra människor bakom ljuset och låta dem leva i villfarelse? Ansökningar från 

antroposoferna finns men Bo Lindstöm kunde inte svara på hur många eller vad som hänt i 

ansökningsprocessen hittills. Antroposofiska läkemedel får dock endast förskrivas av 

antroposofiska läkare, då dessa förskrivs trots att de enligt Lindström är ”totalt 

odokumenterade”. Jag kan förstå att en skolmedicinsk läkare utan antroposofiska ”idéer” inte 

kan tänka sig att skriva ut medel som är okontrollerade. Risken finns ju att Hälso- och 

sjukvårdens ansvarsnämnd skulle drunkna i anmälningar från icke nöjda patienter.  

     Alternativmedicinen framhåller gärna följande påståenden då den debatterar gentemot 

skolmedicinen: Alternativ/komplementärmedicinen ser till helheten och hela människan 

istället för skolmedicinen som satsar på att lindra och bota sjukdom. Som yrkesverksam 

sjuksköterska både inom landsting och kommun vill jag å det bestämdaste hävda att det 

förvisso går att lindra och bota sjukdom även om man inte ser till hela människan men att det 

kan ta längre tid och vålla bekymmer på vägen. Ta en patient som drabbats av stroke som ett 

exempel. En stroke går inte att bota men man kan rehabilitera patienten för att försöka återfå 

så mycket som möjligt av tidigare funktioner. Alltså man lindrar symtomen som stroken gett 

genom rehabilitering för ett större välbefinnande, självständighet och funktionalitet. Om man 

inte såg till patientens hela situation, fysiskt, psykiskt, socialt och andligt, så är det svårt att 

genomföra en rehabilitering med optimalt resultat. Personen är naturligtvis i chock efter att 

livet på ett ögonblick förändrats från fullt friskt till halvsidesförlamad utan fungerande tal 

(vilket är vanliga symtom) och att rehabilitera någon som är i chock går inte utan man måste 

som personal ta det väldigt försiktigt då personen ofta är psykiskt instabil i början av 

sjukdomen. Den sociala biten är minst lika viktigt att ta hänsyn till. Stroke är en sjukdom som 
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drabbar hela familjen, vänner, hobbies och arbetsliv och självklart måste vi ta hänsyn till även 

detta i behandlingen av personen och en kurator kopplas alltid in. Många gånger behövs 

stöttning även på det andliga planet då existentiella frågor och kriser kan uppstå, vilka kan 

kräva stöd och samtal t.ex. från en präst. Patienten kan fundera på om detta är ett guds straff, 

varför just han drabbats etc. Självklart drivs skolmedicinen med tanken att bota så långt bot är 

möjligt och när detta inte kan erbjudas ska varje patient har rätt till lindring av sina symtom 

oavsett om det är fysiska, psykiska, sociala eller andliga symtom. Sen är det ju så att många 

tillstånd endast kräver fysisk bot och inget annat. Jag har nog inte särskilt många gånger varit 

med om att ge annat än fysisk bot och lindring till personer ens med de besvärligaste 

förkylningar eller huvudvärk. Med andra ord tycker jag att påståendet från antroposoferna 

kring skolmedicinen ovan är befängt och ganska illa. Skolmedicinen vill likt antroposoferna 

bota och lindra genom att se till hela människan, skillnaden är de terapier som erbjuds.   

     Alternativmedicinen individualiserar behandlingen så att varje patient får den behandling 

som just hon/han behöver. Eftersom det saknas forskning på en hel del av de 200 terapier och 

diagnosmetoder som alternativmedicinen erbjuder så är det svårt att ta detta påstående på 

allvar. Dessutom är det faktiskt så att vi alla som kommer till skolmedicinen får en för oss 

individuell bedömning och behandling. Alla patienter ses som unika individer och ska 

bemötas därefter, det står bl.a. i Hälso- och sjukvårdslagens inledande paragraf. Detta leder 

därmed till att vården individualiseras och att varje behandling, provtagning och undersökning   

noga avvägs innan den genomförs så att den är till gagn och nytta för både läkare och patient.  

     Alternativmedicinen vill stärka det friska, stödja kroppens självläkande funktioner, inte 

bara bota sjukdom utan vill ”hela” människan. Inom skolmedicinen arbetas det alltid med att 

se de möjligheter som varje enskild patient har. Inom skolmedicinen finns ju t.ex. fysisk 

aktivitet på recept (FAR) numera. Jag kan vittna om patienter med hypertoni vilka självläkt 

och inte behövt medicinera sitt höga blodtryck och detta bara genom att börja motionera 

regelbundet. Likaså har jag sett patienter med något förhöjt blodsocker vilka alltså legat i 

riskzonen för Diabetes Mellitus typ 2 som med förändrad kost och motion klarat sig ifrån 

mediciner och därmed förstärkt insulinkänsligheten till det normala igen. Inte heller här kan 

jag se att antroposofisk medicin skulle vara något ”bättre” än skolmedicinen. För att kunna 

hävda att dessa påståenden ovan är sanna måste alternativmedicinen bli mer vetenskaplig 

anser jag. Idag vilar många påståenden om dess effekter på människors subjektiva 

upplevelser. Vilket förvisso inte är ”fel” men någon egentlig fysisk effekt är svår att påvisa.  

     Trots att alternativmedicinen många gånger hävdar att den är vetenskaplig så framförs från 

deras sida ofta tre paradoxala ståndpunkter i frågan 1. Alternativmedicinska metoder kan inte 
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prövas med vetenskapliga metoder. Min fråga – varför inte? De flesta metoder borde ju gå att 

studera med den metodik som idag finns för forskning. Fast å andra sidan är mitt svar nej för 

hur ska man forska på något som försiggått inuti huvudet på en död man (Rudolf Steiner)?  

2. Mer forskning inom alternativmedicinen behövs. Min kommentar – ja absolut, 

naturvetenskapliga sådana och inte sådana som Steiner påstått sig bedriva genom andligt 

skådande.  Både pedagogiken, läkeeurytmin och medicinen inom antroposofin lever ju kvar 

med nöjda  ”kunder” och visst borde det gå att forska på. Man vet ju om någon undervisats 

med waldorfpedagogik, tränats med hjälp av läkeeurytmi eller behandlats med antroposofiska 

läkemedel. Det går ju att använda sig av motsvariga referensgrupper, dubbelblindtester, 

placebo etc. som man gör inom naturvetenskapen för att finna svar. 3. Det finns redan data 

som bevisar att alternativmedicin har gynnsamma behandlingseffekter. Min kommentar – jo, 

delvis finns det det men många av dessa bygger på patienternas upplevelse av ”mjuka värden” 

och inte på den egentliga effekten av läkemedlen. Ett tydligt exempel på detta är studien från 

Östergötland vilken presenteras i uppsatsen. Man ska dock inte förta vikten av mjuka värden 

då de är nog så viktiga för patienters tillfrisknande även inom skolmedicinen. Ett otal  

naturvetenskapliga forskningsrapporter på olika nivåer finns i ämnet t.ex. med fokus på 

bemötande.  

     Det finns enligt t.ex. Jerkert (2007) prövningsdata men dessa har inte sammanställts i 

analyser och inte heller presenterats för omvärlden. Varför då kan man ju undra – jo, för de 

håller inte med vetenskapliga mått mätt. De dåligt preciserade, man har blandat många olika 

terapiformer i en och samma undersökning samt för att vinna ännu mer plus i kanten också 

adderat in besök hos kiropraktorer och naprapater, vilket är helt fel. Dessa båda yrkesgrupper 

tillhör sjukvården eftersom det är legitimeringsyrken. Istället satsar alternativmedicinen på att 

vinna volymer d.v.s. att så många som möjligt använder sig av alternativmedicinska terapier 

bl.a. genom att sprida sitt budskap via massmedia på ett sätt som pekar på uppåtgående 

trender; komplementärmedicinen är på frammarsch, alltfler använder sig av 

alternativmedicin, alternativmedicin - en utmaning för sjukvården, läkare måste ta 

alternativmedicin på allvar, gränsen mellan skolmedicin och alternativmedicin har luckrats 

upp och samverkan krävs etc. Att alternativmedicinen vunnit relativt stort intresse bland både 

politiker och allmänheten beror enligt min mening på denna kommersiallitet bottnad i att det 

är enkelt att ta till sig, det är oakademiskt och lättillgängligt. Allt går att sälja med mördande 

reklam… Många människor av idag är också s.k. ”sökare”, de söker t.ex. meningen med livet 

och detta har lett till ett stort uppsving för New Age-rörelser trots att många av dessa 

egentligen bara är till den moderna tiden anpassade gamla rörelser/trossatser. Dessutom 
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hävdas också ofta i debatten patientens rätt till valfrihet men vem hindrar någon från att 

uppsöka en alternativmedicinsk behandlare? Ekonomin då kanske eftersom sådan verksamhet 

inte ingår i högkostnadsskyddet och därför i långa loppet blir dyrt för patienten. Hälso- och 

sjukvården kan dock inte subventionera andra verksamheter än sådana som vilar på vetenskap 

och beprövad erfarenhet. Men på Vidarkliniken i Järna gäller dock samma regler som inom 

skolmedicinen. Alltså borde det stå vem som helst fritt att söka sig dit och via en remiss från 

skolmedicinen kan man faktiskt få komma dit.   

Många ”köper” också detta att alternativmedicinen har så många nöjda kunder. Förvisso är 

det säkert så, de blir ompysslade och får någons totala uppmärksamhet i kanske en timme men 

hur många med en livshotande sjukdom uppsöker alternativmedicinen först? Det är så mycket 

mer komplext och kontrollerat att vara läkare inom skolmedicinen än att vara utövare av 

alternativmedicin. Steiner hävdar ju också att läkemedlens verkningar inte behöver visa sig i 

detta liv utan kan vara till godo för patienten i ett annat liv.  Hur ska man få reda på det då? 

Hur forskar man på ett liv som inte levts ännu eller har man tänkt sig att läkaren och patienten 

återföds samtidigt så att forskningen kan fortsätta då?  

     Ingen person efter Steiner har ens varit i närheten av de översinnliga/andliga syner som 

han påstod sig ha och det får ju mig att undra om han inte led av lite väl livlig fantasi? 

Alternativt psykisk ohälsa?  En psykos t.ex. ger ju den drabbade personen en skev bild av 

verkligheten med hallucinationer och vanföreställningar.  

     Min slutsats efter skrivandet av denna uppsats är att eftersom den antroposofiska 

medicinen inte lyckats ta fram någon behandlingsmetod som uppfyllt skolmedicinens 

beviskrav och därmed kan betraktas som vetenskaplig, och därför har den heller inte blivit 

accepterad av den samme. Ur skolmedicinsk naturvetenskaplig synvinkel är inte antroposofin 

en vetenskap och har därför inget vetenskapligt värde. 

Paradoxalt nog remitteras dock patienter från skolmedicinen till den antroposofiska 

medicinen?!?  
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