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Inledning 

Det är främst två saker som födde tanken som ledde till den här uppsatsen. De två sakerna var 

betydelsen av individuell religion och antroposofins roll i dagens samhälle. Den 24 mars 2012 

besöker Prins Charles av Wales och hans fru hertiginnan av Cornwall Järna, som ligger söder 

om Stockholm. De besöker det antroposofiska och framgångsrika företaget Saltå Kvarn, som 

säljer ekologiska och biodynamiska livsmedelsprodukter. Detta säger ganska mycket om 

antroposofins roll i dagens Sverige. Waldorfskolor, hudvård och homeopatiska läkemedel 

omdebatteras ibland, men oftast vurmas och omhuldas de. Antroposofin har blivit rumsren 

och något som finns i det vardagliga Sverige. Jag vill belysa antroposofin ur ett 

religionsvetenskapligt perspektiv och se vad antroposofin och dess verksamheter kan ha för 

betydelse på en individ nivå. 

Syfte och Frågeställningar 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka varför och på vilket sätt individer söker sig till 

antroposofi. Jag vill främst göra detta genom att undersöka och beskriva attityder hos 

individer som har valt att gå till en antroposofisk mödra- och barnavårdcentral. Individer som 

inte på ett enkelt sätt definierar sig som antroposofer, eller ens som associerade med den 

organisationen, men som trots allt ändå väljer antroposofisk mödravård. Detta belyser jag 

genom att bedriva en fallstudie på en mammagrupp från en antropsofisk mödra-och 

barnavårdcentral i Järna. Mitt syfte är att lyfta fram individens val, tankar och förhållningsätt 

till antroposofin och till mörda- och barnavårdcentralen. 

Detta preciseras i frågeställningar; 

Varför väljer individen en antroposofisk mödravårdcentral/barnavårdscentral?  

Vad ger det valet individen?  
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Material och Metod 

Jag har i huvudsak använt mig av två materialkällor; intervjuer med informanter och Kirstens 

Familjehälsas hemsida. 

Som forskningsstrategi valde jag att genomföra en fallstudie på en grupp kvinnor som ingått i 

en så kallad mammagrupp på en antroposofisk mödra- och barnavårdcentral. Dessa kvinnor 

valde att ha sin mödra- och barnavård på Kirstens Familjehälsa i Järna. Mammagruppen 

träffades vid fem tillfällen inom Familjehälsans regi precis efter att deras barn hade fötts. Sen 

fortsatte de sju kvinnorna att träffas privat i sin grupp och har när detta skrivs gjort det i ett år. 

Alla sju kvinnorna i mammagruppen blev tillfrågade om de ville ställa upp som informanter 

och prata om sitt val kring mödra- och barnavårdcentral, fem stycken tackade ja. Metodvalet 

är passande eftersom jag är intresserad av vad just individen har upplevt och känner kring 

valet. Jag träffade informanterna enskilt vid ett tillfälle. Intervjuerna skedde i hemmamiljö på 

min önskan, för att informanterna skulle känna sig så trygga som möjligt. Jag träffade alla 

informanter i deras hem förutom en, hon och jag träffades istället hemma hos mig.  

Intervjuerna var mellan 40-60 minuter långa och ljudupptagning skedde. Intervjuerna var 

semistrukturerade, där jag ställde frågor utifrån sex teman; bakgrund, antroposofisk bakgrund, 

antroposofi, vaccin, barnavårdscentralen och tro. Informanterna informerades innan intervjun 

om att den var semistrukturerad, vilket betydde att jag skulle komma att ställa frågor men 

ville att de skulle brodera ut och fokusera på det som de tyckte var viktigt. Jag valde att ha 

semistrukturerade intervjuer, för att få igång ett samtal samtidigt som jag ville att intervjun 

skulle styras utifrån den enskilda individen. Alla informanter blev också tillfrågade i slutet av 

intervjun om de ville tillägga något till det vi hade pratat om. För att verkligen betona 

individens upplevelser, åsikter och tankar. Informanterna och deras familjer kommer att vara 

anonyma min forskning. Jag har valt att kalla dem Clara, Elsa, Karin, Sandra och Stella. För 

att förenkla läsning har deras barn inte fått namn, utan benämns bara som sonen/dottern. 

Jag har använt mig av Kirstens Familjehälsas hemsida och för att få information om det 

svenska vaccinationsprogrammet har jag använt mig av informationsfoldrar från 

Socialstyrelsen. För att undersöka mediebilden kring antroposofer och vaccinationsfrågan har 

jag använt mig ut av tidningsartiklar, både från dagstidningar och från tidskrifter 
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Forskningsläge 

Det finns relativ lite akademiskt material skrivet om antroposofin ur ett religionsvetenskapligt 

perspektiv. Det finns något mer inom ämnen som pedagogik och medicin. Liselotte Frisk är 

professor i religionsvetenskap på Högskolan Dalarna. Hon är en av få religionsvetare som 

skrivit om antroposofin, hon bedriver forskningen i Nya religiösa rörelser i Sverige; Relation 

till samhället/världen, anslutning och engagemang och i Nyreligiositet i Sverige; ett 

religionsvetenskapligt perspektiv. På grund av att hon bedrivit forskning och det faktum att 

hon lägger fram teorier inom ämnet religionssociologi har jag valt att använda hennes tidigare 

forskning och teorier i den här uppsatsen. 

Skriftligt material som jag därtill använt är Meredith B. McGuires teorier som finns 

representerade i Lived Religion: Faith and Practice in Everyday Life och Religion; The Social 

Context. McGuire verkar inom sociologin och antropologin och är en amerikansk professor. 

Hennes forskning som jag har tagit del av bygger på moderna religionssociologiska teorier 

och de är dessa som jag i huvudsak har valt att förankra min forskning i.  

Förutom dessa ovanstående har jag använt mig av ett kapitel av Adam Possamai i Religion 

and popular culture: a hyper-real testament och ett kapitel av Olav Hammer som skrivit om 

antroposofi i Religion i Sverige. Båda dessa verkar inom det religionsvetenskapliga fältet. 

Possamai har jag använt mig av för att han lägger fram moderna religionssociologiska teorier 

om generation X och Y, generationer informanterna i denna uppsats tillhör. Hammers text ger 

en bra överblick över antroposofin i Sverige. För att få en överblick över religionssociologin 

som ämne har jag använt mig av The sociology of religion av Grace Davie. 

Jag har även hämtat en del fakta till historiebeskrivningen ur en doktorsavhandling i 

idéhistoria från Stockholms Universitet, Historien om den antroposofiska humanismen: den 

antroposofiska bildningsidén i idéhistoriskt perspektiv 1880-1980 av Håkan Lejon. Fakta om 

waldorfpedagogiken kommer bland annat från en rapport inom pedagogik från Karlstads 

universitet som publicerades 2006.  Bo Dahlin, Ingrid Liljeroth och Agnes Nobel har skrivit 

Waldorfskolan - en skola för människobildning?: slutrapport från projektet Waldorfskolor i 

Sverige.  

Sist och slutligen har jag använt ett inlägg från den nystartade bloggen Religionsvetenskapliga 

kommentarer, där religionsvetare publicerar inlägg i hopp om att förändra mediebilden kring 

religion. Inlägget är skrivet av Susanne Olsson, docent i religionsvetenskap på Södertörns 
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Högskola. Jag har valt att använda det inlägget då jag anser att det beskriver ’lived religion’ 

på ett användbart sätt. 

Tidigare forskning som är värd att nämna som jag inte använt mig av är nedanstående. Olav 

Hammer har även benämnt antroposofin i en avhandling från Lunds universitet med titeln 

Claring Knowledge: Strategies of Epistemology from Thesophy to the new age. Den 

publicerades år 2000. 

Britten James Lewis benämner antroposofi i The Oxford Handbook of New Religious 

Movement, som gavs ut 2004. Monia Kedidi skrev en kandidatuppsats med titel En 

jämförande studie av reinkarnationstanken mellan ett antal olika religioner där antroposofin 

är en av de religioner som jämförs. Den skrevs för Högskolan i Gävle och gjordes 2008. Ingen 

av dessa tre verkade vid tillfället tillföra något till min undersökning. 

Teori 

Jag har bedrivit en undersökning inom religionssociologins ramar och det är där jag kommer 

att förankra och motivera mina resultat.  

Det är främst två relativt moderna teorier inom religionssociologin som jag kommer att 

använda. Teorier om religionens funktion som meningssystem och teorier om’ lived religion’. 

Jag kommer här att kortfattat förklara dessa två teoriområden. 

En gren inom religionssociologi är inriktad på att se religions funktion att tillhandahålla 

mening. Religionens funktion att tillhandahålla ett meningssystem fyller ett syfte både för den 

enskilda individen och för gruppen.  För individen för att hen ordnar och förstår sin tillvaro 

utifrån något slag av referensramar, och för gruppen som på ett socialt plan hålls samman 

genom ett gemensamt meningssystem hävdar Liselotte Frisk, som i sin tur bygger mycket av 

sina teorier på McGuire.
1
 

Enligt Frisk har alla människor ett slags referensramar eller ett slags meningssystem som man 

tolkar situationer och händelser i tillvaron genom. En situation eller händelse i livet har i sig 

själv ingen inneboende mening. Meningen lägger individen själv in i efterhand genom just 

sina referensramar eller sitt meningssystem. I meningssystemet ingår också en uppfattning om 

                                                           
1
 Frisk, 1998, s. 183-185 
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den egna identiteten, är man bra eller dålig? Och i meningssystemet ingår också tankar kring 

vad för slags utrymme man tar upp i den större gruppen.
2
 

Om man använder en bred religionsdefinition kan alla meningssystem som behandlar 

föreställningar om orsakssammanhang, ondska, lidande, mening, ordning och om vad som är 

”heligt” eller av yttersta vikt, ses som religiösa meningssystem. Som exempel visar McGuire 

på både psykoterapeutiska meningssystem och politiskt hållna meningssystem.
 3

 

Många religioner erbjuder genomtänkta, konsekventa och fullständiga system för individen. 

Det är dock sällan som individen använder meningssystemet fullt ut. Även individer som är 

anslutna till organiserad religion har ofta sina egna tolkningar och infallsvinklar i 

meningssystemet.  Idag, i vårt samhälle, är det sällan som individers meningssystem består av 

att ett fullständigt och färdigt system, det är vanligare att det består av en personlig mix, där 

man plockat russinen ur kakan. 
4
 

Sist i detta teoriavsnitt vill jag kortfattat belysa och förklara den religionssociologiska termen 

”Lived religion”. Jag kommer att översätta begreppet till ’levd religion’ eller ’upplevd 

religion’. Lived religion handlar om hur religion och andlighet är praktiserad, uppleved och 

uttryckt av vanligt folk i deras vardagskontext.
5
 McGuire är en stor förespråkare för att man 

ska ha ’lived religion’ i åtanke när man forskar, att man inte ska tro att människor köper eller 

förkastar hela meningssystem.
 6

 Hon skriver: 

”What if we think of religion, at the individual level, as an ever-changing, multifaceted, often 

messy – even contradictory – amalgam of beliefs and practices that are not necessarily those 

religious institutions consider important?”
7
 

 

 

 

 

                                                           
2
 Frisk, 1998, s. 183-185 

3
 Frisk, 1998, s. 183-185 

4
 Frisk, 1998, s. 183-185 

5
 McGuire, 2008, s. 12  

6
 McGuire, 2008, s. 11 

7
 McGuire, 2008, s. 4 
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Disposition 

Denna uppsats kommer efter dessa inledande partier att innehålla tre områden. Först kommer 

jag att ge en bakgrund till antroposofin. Där behandlas historisk bakgrund, världsbild, 

antroposofin i dag, mediebilden och vaccinationer och avslutas med en text om Kirstens 

Familjehälsa. Därefter följer partiet där informanternas tankar och handlingar presenteras. I 

den sista delen i uppsatsen analyserar jag resultaten och förankrar dem i teorier. Slutligen 

följer en sammanfattning av uppsatsen innehåll och resultat. 

1. Bakgrund 

I boken Religion i Sverige beskriver Olav Hammer antroposofin som ”en komplex 

livsåskådning med åtskilliga praktiska förgreningar”
8
.  

Eftersom den här uppsatsen berör antroposofi på ett tydligt sätt, känns det nödvändigt att 

förklara och ge en bild av rörelsen. En viktig fingervisning är dock att engagemanget i 

rörelsen kan se högst olikt ut, beroende på vad individen väljer. Graden av engagemang 

varierar starkt. Vi kommer att återkomma till detta faktum, som är av ytterst stor vikt. Likt 

paraplybegreppet New Age, där man ofta plockar vissa delar, är även antroposofin ett system 

där man kan anamma vissa delar, vilket kommer att belysas närmare i texten om 

informanterna. Ytterligare ett klargörande jag återigen vill göra är att de finns lite 

religionsvetenskaplig eller akademisk litteratur om antroposofin. I min historiska bakgrund 

kommer jag tillstor del att luta mig mot religionsvetaren Liselotte Frisks litteratur, hon har i 

sin tur har studerat inifrån-litteratur och bedrivit egen forskning om rörelsen i Sverige. 

1:1 Historisk bakgrund 

Antroposofins upphovsman Rudolf Steiner föds år 1861 i Österrike. Mellan år 1900 och 1912 

är han engagerad i Teosofiska Samfundet. Steiner beskrivs som sökande och engagerar sig 

bland annat i filosofi, utvecklingsbiologi, Goethes naturvetenskapliga verk och i samtida 

ockultism.
9
 

1913 bryter sig Steiner ur teosofin och grundar Antroposofiska Sällskapet i Berlin.
10

 

Samtidigt bryter sig en grupp ur den svenska grenen av Teosofiska Samfundet, de blir kärnan 

till den antroposofiska rörelsen i Sverige.
11

 

                                                           
8
 Hammer, 2008, s. 325 

9
 Hammer, 2008, s. 325 

10
 Frisk, 1998, s. 47-48 
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1923 ombildar Steiner rörelsen till Allmänna Antroposofiska Sällskapet. Steiner avlider 1925 

och har då varit med och utformat flera dotterrörelser till antroposofin, rörelser med praktisk 

utformning.
12

 I Steiners nedskrivna föreläsningar och böcker uttrycks den antroposofiska 

världsbilden, sammanlagt rör det sig om drygt 350 volymer.
13

 

Förutom influenser från teosofin, så tillförde Steiner okonventionella kristna element och 

västlerländska esoteriska föreställningar till den tidiga antroposofiska rörelsen. Till exempel 

har antroposofin till stor del samma världsbild som teosofin. Definieringen av begreppen 

karma och reinkarnation är ett arv från teosofin.
14

 

Rudolf Steiner anses inte ha samma status som en guru, även om antroposofer erkänner att 

mycket ut av rörelsens idéer och grunder kommer ifrån honom.
15

  

1.2 Antroposofisk världsbild 

Den antropsofiska världsbilden är komplex och omfattande. Därför väljer jag att här bara 

belysa vissa centrala delar, för att ge en känsla och bild av tankevärlden. 

Få antroposofer skulle själva kalla antroposofin för en religion eller en filosofi. Ofta använder 

man istället termen ”kunskapsväg”.
16

 Inom antroposofin finns tanken att människan har tre, 

fyra eller sju existenskroppar. Sifferantalet varierar beroende på hur man räknar. Den tre 

delade existenskroppen består av; kropp, själ och ande/jaget. I den fyrdelade versionen har 

man delat kroppen i två delar; eterkroppen och den fysiska kroppen. Så den fyrdelade 

existenskroppen består av själen, anden, eterkroppen och den fysiska kroppen. Håll dessa i 

minnet, för i den sjudelade existensversionen, delas själen, som här även kallas astralkroppen, 

in i två delar och anden/jaget in i tre delar. Jagets tre delar och dess funktioner är; Atma, det 

högsta som hos de flesta är outvecklat, Buddhi, livsande och Manas, andesjälv. Begreppen 

och den sjufaldiga uppdelningen härstammar dels från teosofins indiska influenser, men också 

från antikens astrala världsbild, nyplatonismen och judisk kabbalism.
17

 

I den antropsofiska människobilden anses människan ha tre grundläggande själsförmågor; 

tanken, känslan och viljan. Dessa tre påverkar och fungerar på olika sätt under människans 

                                                                                                                                                                                     
11

 Hammer, 2008, s. 325 
12

 Frisk, 1998, s. 48-49 
13

 Hammer, 2008, s. 325 
14

 Hammer, 2008, s. 325 
15

 Frisk, 1998, s. 49 
16

 Frisk, 1998. s. 51 
17

 Frisk, 1998, s. 52 
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olika utvecklingsfaser. Dessa tre måste vara i balans för att människan ska må bra enligt 

antroposofisk världsbild. De tre själsförmågorna är kopplade till tre livsprocesser. Tanken har 

sitt centrum i huvudet och är kopplad till nerv-sinnes-funktionerna. Viljan finns i buken och är 

kopplad till ämnesomsättningen och lemsystemet. Känslan återfinns i bröstkorgen och 

kopplad till det rytmiska systemet.
18

 

Inom antroposofi menar man att människan är resultatet av en lång kosmisk utveckling. 

Jorden, som fysisk planet, har uppkommit ur ett andligt världsväsen. Planeten genomlöper sju 

inkarnationer, så kallade världsåldrar. Varje världsålder har sju underperioder.
19

 

I den antroposofiska världen finns begrepp såsom reinkarnation och karma. Antroposofin 

menar att människan utvecklas genom varje reinkarnation, och tar med sig jaget genom 

reinkarnationerna.
20

 Det som betonas är människans ständiga utveckling mot det högre.
21

 

1.3 Antroposofi i Sverige idag 

Som redan nämnts finns det inom antropsofin möjlighet till olika grader av engagemang. En 

del är privat engagerade, en del praktiserar antroposofiska aktiviteter, en del gör allt, en del 

gör lite. Som exempel skriver Frisk om att det i Järna jobbar ett tusental personer inom 

antropsofiska institutioner, men dessa är engagerade i antroposofin i olika hög grad. Det 

ideologiska engagemanget är framförallt det som varierar stort. 
22

 Antropsofin är framförallt 

verksam i de nordiska länderna, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Belgien, Holland och 

USA idag. Enligt Allmänna Antroposofiska Sällskapet har de cirka 60 000 medlemmar. 1998 

var 1400 av dessa medlemmar svenska. Dock ska det påpekas att alla antroposofer inte är 

engagerade medlemmar i Allmänna Antropsofiska Sällskapet, dels för att det bara ses som en 

formsak och återigen för att engagemanget i och anknytning till rörelsen varierar hos 

individer. De antropsofiska verksamheterna är självstyrande och bedrivs ofta som stiftelser.
 23 

I antroposofrörelsens början utvecklades en rad riktlinjer och tankesätt kring olika praktiska 

områden. De skapades till exempel en antroposofisk pedagogik, waldorfpedagogiken. Andra 

praktiska verksamhetsområden som man skapade var bland annat antroposofisk odling, 

                                                           
18

 Frisk, 1998, s. 52-53 
19

 Frisk, 1998, s. 54 
20

 Frisk, 1998, s. 56 
21

 Frisk, 1993, s. 260 
22

 Frisk, 1998, s. 189 
23

 Frisk, 1998, s. 50-51 
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arkitektur, medicin och läkepedagogik för förståndshandikappade.
24

 Idag har flera av 

antroposofins praktiska verksamhetsområden nått stora framgångar. 

Waldorfpedagogiken är ett bevis på den framgången. Den grundades när de anställda på 

cigarettfabriken Waldorf-Astoria i Stuttgart bad Steiner om hjälp kring utbildningen för deras 

barn. Pedagogiken betonar konstnärlig verksamhet och grundar sig på Steiners tankar att vi 

genomgår tre utvecklingsfaser under uppväxten.
 25

 Förutom ämnen som undervisas i den 

kommunala skolan finns också ämnen som eurytmi och läkeeurytmi, terapeutisk målning och 

talgestaltning.
26

 År 1949 startas den första waldorfskolan i Sverige, Kristofferskolan i 

Stockholm. År 1970 fanns det 87 stycken waldorfskolor i världen. År 1998 fanns det runt 800 

stycken. Waldorfpedagogiken är populär även utanför antroposofiska kretsar och finns idag i 

ett femtiotal länder.
 27 

 

Hälsorörelsen inom antropsofin är den yngsta av de antroposofiska rörelserna i Sverige. Den 

omfattar bland annat homeopatiska läkemedel och naturläkemedel.
28

 Den antroposofiska 

medicinen tar hänsyn till det själsligt-andliga väsen som människan har enligt antropsofin.
29

 

Sedan 1986 finns det ett antroposofiskt sjukhus i Järna, utanför Södertälje, Vidarkliniken.
30

 

Järna är förövrigt sedan trettiotalet något utav ett centrum för antroposofin i Sverige. Förutom 

sjukhuset finns även andra byggnader i antroposofisk arkitektur och färgsättning. Det finns 

även biodynamiska odlingar, ett flertal antroposofiska företag inom bland annat 

läkepedagogik och ett flertal waldorfskolor.
 31

 

På tjugotalet startar Steiner och prästen Christop Rittelmeier även en religiös 

rörelse/undergren till antroposofin; Kristet Samfundet.
32

 Steiners mål var enligt Frisk att 

förnya det kristna andaktslivet och den kristna kulten. Kristet Samfundet har bland annat en 

lokal i Järna, där man bland annat förrättar dop, bröllop och begravningar. Kristet Samfundet 

har inga trossatser och ett fundamentalt mål är att nå omedelbar erfarenhet av Kristus enligt 

Frisk.
 33

  

                                                           
24

 Hammer, 2004, s. 325 
25

 Frisk, 1998, s. 48-50 
26

 Liljeroth, 2006, s. 119 
27

 Frisk, 1998, s. 48-50 
28

 Lejon, 1997, s. 207 
29

 Frisk, 1998, s. 48 
30

 Hammer, 2004, s. 326 
31

 Frisk, 1998, s. 48 
32

 Hammer, 2004, s. 325 
33

 Frisk, 1998, s. 48-49 



11 
 

Den på senare år trendiga jordburksmetoden som kommer från antroposofin heter biologisk-

dynamisk odling, framförallt benämnt som biodynamisk odling. Bland annat odlar man utan 

konstgödsel och använder istället olika växtpreparat som man framställer. När man odlar 

biodynamiskt finns möjligheten att ta hänsyn till jordens rytmer och inflytande från solen och 

stjärnorna.
34

 

När Liselotte Frisk gör sin undersökning kring nyreligiösa rörelser i Sverige på åttiotalet så 

representerar antroposofin en ”äldre” nyreligiös rörelse. Antroposofin har funnits i Sverige 

sedan tidigt nittionhundratal. Värt att läggas fram enligt mig är det faktum att det 

framkommer i Frisks undersökning att en tredjedel av de intervjuade antroposoferna har 

föräldrar som är antroposofer.
35

 Resultaten är nydanande.  ”Detta resultat antyder att bilden av 

de nya religiösa rörelserna kan komma att förändras i framtiden. Rörelser som engagerar en 

andra generation förändras ofta och inlemmas i samhället på ett annat sätt än första-

generationsrörelser.”
36

 

1.4 Vaccination och mediebilden 

Mycket tyder på att antroposofins verksamheter och rörelser har integrerats i det svenska 

samhället. Jordbruksprodukterna och biodynamisk mat är en del av en eko- och miljötrend 

och supermodeller och kändisar förespråkar hudkrämer från antropsofiska läkemedelsföretag. 

Mediebilden är varm och omhuldande. Men det finns undantag. Kring vaccination och 

homeopatiska medel är tonen i medier helt annorlunda. Mitt mål är inte att bevisa om 

antroposofer är för eller emot vaccination. Det finns de som vaccinerar och de finns de som 

inte gör det. Jag vill här bara klargöra två saker främst; vad det är för vaccin vi pratar om och 

belysa hur mediebilden kring Järna och vaccinationer kan se ut. Att mycket kortfattat belysa 

tonen som har varit i medier kring antroposofi och vaccinationer fyller sitt syfte, för att ge en 

liten bild om hur medierna framställer vaccinationsfrågan. Dessutom visar det hur tonen 

gentemot antroposofin kan se ut när de inte omhuldas av supermodeller och södermalms-

hipsters som handlar valnötsbröd. 

Det svenska vaccinationsprogrammet säger att alla barn i Sverige har rätt till vaccination mot 

nio allvarliga sjukdomar: difteri, kikhosta, polio, stelkramp, Hib-infektion, 

pneumokockinfektion, mässling, påssjuka och röda hund. Från den 1 januari 2010 erbjuds alla 

flickor födda 1999 eller senare vaccination mot humana papillomvirus (HPV). Det är dock 
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inte obligatoriskt att vaccinera sina barn, utan valfritt. Även om Socialstyrelsen 

rekommenderar att man vaccinerar sig, för att sjukdomarna ska dö ut. 
37

 

Följande citat är hämtat från tidningen Forskning och Framsteg. Artikel om vaccination 

publicerades i nummer 1/2003. 

”- I dag går det inte att säga nej till både vaccination och sjukdom, poängterar Margareta 

Blennow. När Järna, som ligger i Sörmland och är ett antroposofiskt centrum, drabbades av 

mässling 1996 insjuknade 235 personer. Hela 20 procent av dessa fick komplikationer som 

hänger ihop med mässling. De flesta var relativt milda, som öroninflammation eller 

lunginflammation. Men ett barn fick benröta och ett annat brusten blindtarm.”
38

 

I januari 2012 är det dags igen. Ett par personer insjuknar i sjukdomen mässlingen i Järna. 

Tidningar över hela Sverige skriver om mässlingsepidemin och debatten om vaccination är 

återigen uppe. En del skyller på antroposofin och en del på andra faktorer. Men tonen är något 

mer sansad denna gång om man jämför med tidigare. I en artikel publicerad i Svenska 

Dagbladet den 16/2-2012 kan man läsa:  

”Sedan 1982 ingår mässling i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Men en del 

föräldrar väljer att avstå vaccinationen för barnen. I Järna, där det bor många antroposofer, 

finns en större andel icke-vaccinerade jämfört med riksgenomsnittet.  

– Det är fler där som valt att tacka nej till den allmänna vaccinationen. Men jag kan inte säga 

att alla är antroposofer, säger Helena Hervius Askling, biträdande smittskyddsläkare vid 

Stockholms läns landsting.”
39

 

I samma artikel intervjuas Kristian Holmberg, husläkare på Vidarklinikens vårdcentral i Järna, 

han säger att han känner till att det bor många ovaccinerade vuxna och barn i trakten.” – Det 

är upp till varje förälder att bestämma hur man gör med sina barn. I det antroposofiska finns 

inga uppskrivna regler eller dogmer. Min erfarenhet är att det inte finns någon likställighet 

mellan att vara antroposof och att inte vaccinera sig.”
40
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Men det är inte alltid debatten är lika trevande och finkänslig. Jesper Jerkert ger 2003 ut 

boken Antroposofin: en kritisk granskning. Göran Fant, representant för Allmänna 

Antroposofiska Sällskapet bemöter kritiken i tidningen Forskning och Framsteg och säger att;  

”Påståendet att antroposofisk medicin generellt avvisar vaccination är felaktigt: 

antroposofiska läkare vaccinerar dagligen ett stort antal patienter. Däremot ifrågasätter man 

vissa rutinmässiga vaccinationer på grund av risken för biverkningar.”
41

 

Detta besvaras i samma nummer av Jerkert som skriver: ”Att antroposofiska läkare utför vissa 

vaccinationer duger inte som försvar för att de genom att sprida ogrundade farhågor om 

biverkningar motverkar vaccination mot mässlingen. Denna vaccination är angelägen 

eftersom mässlingen har sällsynta men allvarliga följdsjukdomar.”
42

 

Jerkert fortsätter på vaccinationsspåret genom att skriva: ” Få medicinska behandlingar är så 

väl undersökta som vaccination. Om antroposofer trots detta kunde visa att biverkningarna är 

större än vad som hittills är känt, skulle det tas på stort allvar av det medicinska samfundet. 

Men antroposofiska läkare har aldrig lagt fram vetenskapligt hållbara studier som visar något 

sådant. Om man läser antroposofisk litteratur så finner man snart den verkliga 

bevekelsegrunden: enligt Steiners andeuppenbarelser förbättrar människan sina chanser inför 

nästa reinkarnation när hon genomlider vissa sjukdomar.”
43

 

Kort sammanfattning, i Järna bor fler personer som inte är vaccinerade mot mässlingen än 

genomsnittet. Om det beror på antroposofin eller inte, är inte en diskussion jag kommer att 

bedriva. Det är däremot intressant att se tankegångarna som figurerar i medierna. 

1.5 Kirstens Familjehälsa 

Kirstens familjehälsa är en utvidgad barnmorskemottagning med antroposofisk medicin och 

terapier som komplement enligt deras hemsida. De har familjemottagning i centrala Järna och 

i Stockholm. De erbjuder mödravård och barnavård, föräldrautbildning före och efter 

födelsen, förlossningshjälp och eftervård, samt möjlighet till akupunktur, aurorasamtal och 

preventivmedelsrådgivning. De har avtal med Stockholms läns landsting och följer det så 

kallade basprogrammet.
44
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Följande två texter är hämtat från Kirstens Familjehälsas hemsida angående mödravård; ”I 

varje människas liv och i varje familj finns en röd tråd, ibland är den tydlig, ibland svag. Det 

tillhör livets växlingar. Att bygga upp ett ömsesidigt förtroende till en och samma person kan 

bli en god hjälp att hitta tillbaka till röda tråden, när den känns svag eller har trasslat till sig. 

Att vara familjens barnmorska innebär att finnas bredvid som stöd och vägledare.”
45

 

”Varje människa är unik och har sin unika livsväg, sin tro och sina erfarenheter. Varje 

människa söker efter sanning och mening. Respekt är att lyssna in, spegla och vägleda ur 

kärlek i och i frihet. Varje människa tar ansvar för sitt liv, varje förälder för sitt barn.”
46

 

I Familjehälsans regi har man möjlighet att delta i föräldragrupper, både innan och efter 

förlossningen. Ämnen som tas upp i dessa föräldragrupper är; amning, sömn, vegetarisk 

barnmat, vaccination, sex, husapotek, babymassage, syskon och föräldraskapet. 
47
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2. Undersökning 

Jag kommer först att presentera informanterna enskilt. Jag kommer senare att sammanfatta 

deras upplevelser som individer och som grupp i min analys. 

2.1 Stella 

Stella är ett år när hennes familj flyttar till Järna.
48

 Hon växer upp utanför Järna, i Ytterjärna, i 

områden som är allmänt kända som antropsofiska. Stella är född 1985 och bor idag med sin 

sambo och deras två barn i Järna. Stella jobbar på en waldorf-förskola men är vid 

intervjutillfället mammaledig. Hennes son är tre år och dottern är ett år. 

Stellas föräldrar gifte sig i Kristet Samfundet, och själv är hon döpt där. Men säger att hon 

inte direkt har någon koppling dit: ”Jag är inte troende så”. Stella har gått tolv år på 

waldorfskola. Hon äter biodynamisk, så gott som det går. ”Jag tycker väl att det viktigaste att 

det är ekologiskt, för det är ju också lättast att hitta, men jag äter väldigt gärna biodynamiskt 

om det går att hitta”. Hon säger att det dels beror på att hon är uppvuxen så och dels för att 

hon tycker det är viktigt att djuren har det bra.  

På frågan om hon skulle kalla sig antroposof svarar hon: ”Nej, det skulle jag inte. Jag skulle 

väl säga att jag plockar russinen ur kakan lite grann”. Hon skulle inte kalla någon i sin familj 

för antroposof: ”Nej, jag tror vi är lite så allihopa faktiskt. Tar bara godbitarna, ingen av oss är 

troende egentligen”. 

Stella har varit ansluten till Vidarkliniken men överväger att byta till den ”vanliga” 

vårdcentralen: ”Jag tycker de kan vara lite flummiga där. Så jag tror nog att jag kommer att 

välja att gå till vårdcentralen istället, jag vet inte om de är så mycket bättre där, men ändå.” 

När vi samtalar om medicin och läkemedel säger Stella följande: ”Jag har väl aldrig varit en 

sådan som tar huvudvärkstabletter i onödan, i princip aldrig, och det får ju inte mina barn 

heller då. Men jag är ju inte emot medicin heller. Behöver man ta så behöver man ju ta. Jag 

skulle aldrig säga nej bara för en principsak”.  

De använder både den klassiska skolmedicinen och antroposofiska läkemedel. 

”Jag skulle nog säga att vi använder den vanliga mest. Det är väl om man slår sig som man 

kan ha arnica på det. Salvor, oljor och grejer som man har när barnen är små, det har jag 

också från Weleda. De tycker jag jättemycket om. Men det är inte så att jag är emot något 
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annat. Utan man tar det som behövs kan jag känna. Jag har ju själv fått antroposofiska 

läkemedel som liten, jag tror aldrig mamma har stoppat i mig en huvudvärkstablett i hela mitt 

liv. Vi har ju fått penicillin och grejer när det har behövts såklart. Det känns som att i det 

vardagliga livet använder jag antroposofiska mediciner men blir man sjuk, då tar jag nog 

hellre de klassiska. Det är ju ingenting man vill sätta på spel bara för att”. 

På frågan om antroposofin är en viktig del i Stellas liv svarar hon tveksamt först; ”Den har ju 

varit en stor del av mitt liv. Och vare sig man vill eller inte, bor man här så är man nära den 

hela tiden. Så ja, det betyder nog mycket”. För Stella är det inget religiöst. 

”Det är väl bara ett sätt att leva helt enkelt. Jag är absolut inte religiös, jag ser mig själv som 

sagt inte som antroposof så. Men jag gillar mycket av det sättet att tänka”. 

Stella är själv inte vaccinerad mot barnsjukdomarna.  Hennes egna barn är det delvis. ”Sonen 

har fått alla de här vanliga sprutorna, men han har fått dem väldigt mycket för sent. Vi har 

väntat, han var nästan ett år innan han fick den första sprutan som man egentligen får vid tre 

månader. Och det var precis bara nyligen, när det var mässling här, då fick han den sprutan. 

Jag känner väl att antingen tar man sprutan eller så tar man sjukdomen, och jag hade väl tänkt 

att slippa både men sen när man stod inför att det faktiskt fanns här då kände jag ändå att det 

fick bli sprutan”. 

”Dottern har nu fått första sprutan, hon är ett år snart. Så vi har också väntat med henne. Och 

mässlingssprutan kommer hon väl att få också förr eller senare, men jag vet inte när. Inte 

inom en snar framtid så att säga”. 

På frågan om det finns det någon tanke med att de har valt att vänta svarar Stella att hon 

tyckte att det var för små. 

”Jag tycker ju att det är lite tidigt att ge när de är så små. Jag har läst på och pratat med både 

för och emot och det är jättesvårt tycker jag att välja. För att båda läger så att säga, här i Järna 

som jag har pratat med och sen läkarna på stora sjukhus, de har väldigt bra argument. Och då 

tyckte vi väl att det var ett bra alternativ att man bara väntar lite, så att det inte är så små i alla 

fall då de får sprutorna” 

Stella tyckte att BVC var väldigt bra på att informera både för och emot, att de stöttar en helt 

oavsett vilket beslut man tar. ”Det är inget konstigt. De har ju varken sagt hurra eller nu är du 

dum i huvudet, utan de har bara godtagit det”. Det tycker Stella har varit en lättnad. När hon 
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pratar med andra mamma-vänner vågar hon ibland inte prata om vaccinationer. Hon säger att 

de tycker att det är lite konstigt att hon inte vaccinerat som man ska enligt konventionerna. 

Det är känsligt säger hon. ”Så det har varit jätteskönt att kunna få stöd därifrån, från 

Familjehälsan, i alla fall”. 

Stella har gått med båda sina barn på Familjehälsan i Järna. Hon säger att valet att välja 

Familjehälsan var ganska självklart. Hon kände till Kirsten sedan innan och tyckte om henne. 

Det viktigaste i valet var att Kirsten fanns där och att det var antroposofiskt. Främst med tanke 

på läkemedel säger Stella. Hon tror att det har påverkat hennes livssituation. ”Det har väl 

påverkat på så vis att det är lite mer, lite snällare känner jag. Inte så mycket Alvedon och 

läkemedel och sådant, utan att man tar huskurer och lite sådant. Och behöver man medicin så 

är det klart att man tar det också. Sen med vaccinering har det ju påverkat, eller antagligen 

hade jag väl gjort samma sak ändå men jag tror det har påverkat till det bättre i alla fall. Det är 

ju svårt att säga, jag vet ju inte hur det är på den vanliga”. 

Stella fick reaktioner på sitt val av mödravård. ”Jag har ju fått lite frågor från vänner som inte 

är så, eller inte lever i det här antroposofiska området. Och från min sambos familj också. För 

mamman där är barnmorska och sjuksköterska, på det vanliga sättet så att säga, så där har det 

också varit lite frågeställningar. De tycker ju att det är flummigt, konstigt och mycket 

märkligt. Och det här med vaccinationen var en stor grej, det var väldigt konstigt att inte 

vaccinera som man skulle”. 

Stella tycker att det på ett sätt har varit bra att hon har fått försvara sig, för det har tvingat 

henne att ta reda på saker och verkligen bestämma sig för vad hon tycker och vill: ”Till slut 

har jag bara sagt att det faktiskt är jag som bestämmer”. 

I föräldragruppen så pratade man om vaccinering. Stella har gått i två föräldragrupper, en med 

varje barn, men tycker ändå att det var bra att prata om det båda gångerna. ”Jag tycker 

verkligen att de är bra på att inte bara informera mot vaccin. De är inte så att de står och säger 

”Ni ska inte vaccinera!”, det är många som tror att de gör så där. Utan det är verkligen båda 

aspekter och att man får stöd vilket man än väljer. Positivt stöd. Det är okej att vaccinera 

också”. 
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2.2 Sandra 

Sandra är född 1969.
49

 Hon är uppvuxen i Järna och i Vårdinge. Nu bor hon på en ö i Värmdö 

kommun med sin man och sin ettåriga son. Hon är just nu mammaledig från sin tjänst som 

lärare på en antroposof-inspirerad folkhögskola.  

Sandra säger själv att hon kommer från en gedigen antroposof-familj, där farmodern var 

forskare inom biodynamisk odling och farfadern grundade Kristet Samfundet i Sverige. 

Sandra är döpt och konfirmerad i Kristet Samfundet. För några år sedan kände hon en vilja att 

gå dit, så då besökte hon Kristet Samfundet några gånger. Hon har även haft utställningar där.  

Hennes son kommer inte att döpas där. Han döptes hemma vid en klippa vid havet med präst 

som de känner. Sandra gick, förutom tre år, alla år i waldorfskola. För henne är det viktigt att 

hennes son kommer att gå i en waldorf-förskola och i waldorfskola. Hon tror att 

waldorfpedagogiken skapar fria människor. Hon tror att man som vuxen får mycket hjälp av 

den pedagogiken och det vill hon ge till sitt barn. 

Sandra äter ekologiskt för det mesta och biodynamiskt om det finns. ”Men jag åker ju inte till 

Järna och handlar. Vi har Ekolådan här och skulle det finnas biodynamiskt så köper jag ju det. 

Det finns ju om man går till specialbutiker men det mäktar jag inte med.” 

På frågan om hon skulle kalla sig själv antroposof så svarar hon: ”Ja, det tror jag nog. Alltså 

när vi pratade i föräldragruppen så sa vi ’ja, man är ju ingen helylle antroposof’. Men så 

kände jag, men vad är egentligen antroposof? Det är väl att vara den man är? Och att kanske 

ha den livssynen, eller det andliga förhållningssättet till livet och det har jag ju. Så då måste 

jag nog ändå säga att jag är det. Det är intressant för jag tycker antroposofi kan vara att man 

har en antroposofisk livsstil.  Men det kan också vara att man fördjupar sig i antroposofi på 

olika sätt. Och jag är nog någonstans mittemellan. Både och liksom. Men jag tror nog att jag 

kanske skulle säga antroposof.” 

Sandra berättar att hela hennes liv är inspirerat av det. Hon har gått en biodynamisk 

trädgårdsutbildning. Och har alltid sedan hon var liten haft en grundsyn på livet att man 

reinkarneras och att andlighet finns och är en realitet: ”Sen har jag haft med det i livet på olika 

sätt. Men nu på senare år har jag nog mer jobbat med andlighet. Liksom haft det på ett mer 

medvetet plan, de sista åtta åren.” 
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Sandra är inte anknuten till Vidarkliniken och har aldrig varit det. Hon använder både klassisk 

skolmedicin och antroposofisk medicin: ”Om jag blir sjuk skulle jag nog använda 

antroposofisk medicin i första hand. Om det inte är en åkomma som man verkligen måste ha 

något annat till. Men annars, antroposofisk eller homeopatisk.” 

Sandra använder antroposofin i sitt vardagliv genom sitt andliga förhållningssätt. Vad hon 

menar med andligt förhållningsätt tycker hon är svårt att förklara. Hon försöker att fira 

högtiderna, göra dem till lite mer andliga högtider istället för bara fokus på mat, paket och 

pynt. Hon vill också i framtiden be bordsbön med sonen men än har de inte börjat med det.  

Detta vill hon inte göra för sin skull utan för att hon tycker att det är något fint för barn. Att få 

den vördnaden för det som serveras. Hon vill även börja be kvällsbön med sonen. 

För Sandra finns Gud. ”Nu är väl jag indoktrinerad på grund av min farfar men jag känner 

nog att… Gud är inte en gubbe som sitter, det är inte en sådan gud utan den allomfattande 

kärleken eller skapande kraften eller vad man nu kan säga. Sen är väl Kristus ett närmare 

begrepp. Eftersom han har varit en riktig person och en föregångare i världen med det han 

gjorde”. 

För åtta år sedan började Sandra gå på danskurser. Ledaren för de frigörande danskurserna var 

en person som Sandra tidigare besökt i samband med rosenterapi. Sandra beskriver att hon 

alltid haft en grundsyn men när dansledaren pratade om andlighet, själen, anden och 

samspelet då märkte hon att det helt stämde överens med vad hon själv kände och tyckte. ”Det 

var som att komma hem. Och då blev det väldigt levande för mig, på ett sätt som det inte hade 

varit innan på många år. Och det har liksom vuxit och blivit en stor del i mitt liv”. 

För Sandra är begrepp som själen/jaget/kroppen och reinkarnation högst mycket en 

verklighet. ”Själen är ju instrumentet vi har här på jorden, som vi känner med och som kan 

vara ganska jobbigt och besvärligt. Och anden är det högre, det stora jag vill med mitt liv. 

Själen är den vi måste ha med oss, i vissa fall förfina och bli lite godare.” 

För Sandra betyder reinkarnation att man lever många liv. Att människan utvecklas genom 

varje jordeliv. Att det finns en mening med våra återfödslar, att människan strävar efter 

någonting och att hen inte bara gör det för hen utan för mänskligheten. Det begreppet har 

funnits med sedan Sandra var liten. Hon tror också att människan väljer sina föräldrar. 
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”Att vi väljer, det här livet som vi kommer till. Även om det är ett taskigt liv, eller svårt öde, 

så har jag valt det. Svårigheterna jag får är till för att jag ska växa och det är genom dem som 

jag växer. Räkmackorna växer man inte så mycket av.” 

När intervjun är slut frågar jag om Sandra vill tillägga något. Hon säger då att hon får känsla 

av att det låter som att hon lever ett extremt liv.  

Sandra är själv inte vaccinerad mot barnsjukdomarna. Hon har också valt att inte vaccinera sin 

son. ”Vi hade ett möte om det på BVC. Jag var ganska säker på att jag inte ville det men jag 

var inte så påläst. Kände mer att jag inte vill stoppa de främmande preparaten i mitt barns 

kropp. Sen var det en tjej i föräldragruppen som var ganska påläst och jag fick någon text av 

henne, om vad det fanns för biverkningar på det och hur den verkligheten ser ut. Då kände jag 

att jag blev väldigt stärkt i mitt beslut”. 

Både Sandra och hennes man känner att de vill jobba med att känna tillit, att de kan få 

sjukdomar och att de kan ta hand om dem då, säger hon. ”Jag tror att barn får ett stärkt 

immunförsvar och blir bättre rustade i livet om de inte vaccineras. Men man kan ju vara 

försiktig så att de inte får sjukdomarna också. Men jag känner ändå att han får blir större och 

vill han när han är typ tolv år så kan man göra det då. Innan de blir tonåringar”. 

Sandra tror att det är andligt stärkande att ha en barnsjukdom. Hon uttrycker också 

frågetecken kring att vaccinera på grund av möjliga biverkningar. ”Tänk om hela 

befolkningen är vaccinerad och att det hämmar något i utvecklingen och vad gör vi liksom? 

Vilket ansvar har vi att göra det här mot barnen?” 

För Sandra var det en självklarhet att välja Kirstens Familjehälsa och Kirsten var hennes 

barnmorska. ”Det hade jag alltid tänkt att när jag får barn ska jag föda hemma med henne. Så 

det var självklart”. Sandra säger att hon är jättenöjd med det beslutet. Upplevelsen att föda 

hemma var jättehäftigt men också på ett sätt påfrestande berättar hon. Och säger att nu när 

hon har gjort det så tror hon att hon skulle göra annorlunda om det blir någon nästa gång. Hon 

skulle nog välja ett sjukhus i Stockholm där man kan föda i hemmamiljö fast på sjukhus. Hon 

säger att hon nog skulle vara snällare mot sig själv nästa gång och ta det lugnare.  

Sandra säger att det var viktigt att mödra- och barnavårdcentralen var antroposofisk. ”Det 

finns ändå den här grundsynen att barnet är något, mer än bara en kropp, och fysisk varelse 

och det tycker jag är viktigt. Känna att man har ett stöd i det. Och få ett stöd i det här med 

vaccinationen, att man inte blir pressad där. Jag tror jag skulle, eller jag skulle inte ge med 
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mig, men jag skulle nog känns mig kuvad på en vanlig mödravård. Även om det är ett fritt val 

så tycker jag att samhället, det ser man ju när man har varit sådana här ”epidemier”, att det 

blir ett väldigt tryck från samhället”. 

”Sen tycker jag att de inte extremt går ut med antroposofin där utan de är ganska lugna till 

förhållningssättet.” 

Sandra säger att hon skulle välja en antroposofisk barnavårdcentral igen. ”Men det är inte 

säkert. Jag ser ju att det är som ett stöd, att det är en antroposofisk barnavårdcentral. Men om 

jag var tillräckligt trygg i mig själv, jag skulle ju ändå kunna gå till en antroposofisk läkare 

om det händer honom något, men om jag var tillräckligt trygg i mig själv så skulle jag ju 

kunna gå till en vanlig, bara ”vi är bara här för att mäta och väga” och sen ta de här viktiga 

frågorna med någon annan”. 

2.3 Karin 

Karin är född 1980.
50

 Hon är uppvuxen i Stockholm men bodde och gick på gymnasiet i 

Järna. Nu har hon bott i Järna i sex år. Hon är föräldraledig men jobbar en dag i veckan på en 

bank. Hon är utbildad waldorflärare. Hon och hennes sambo har två gemensamma barn, en 

son på tre år och en dotter på ett år. I deras hus bor även sambons två tonårsbarn från ett 

tidigare förhållande. 

Karins föräldrar gifte sig i Kristet Samfundet och själv döptes hon där när hon var sju år 

gammal. Hennes son är döpt där och dottern kommer troligtvis kommer att döpas där. 

Dessutom är hennes man aktiv i organisationen och styrelsen bakom kyrkan. ”Jag är väldigt 

glad och tacksam att den kyrkan finns där, så jag vill stötta den församlingen så att den kan 

finnas, men just nu i mitt liv har jag inget behov av den. Men tycker det är viktigt att den 

förenar det sociala och andliga för människor som är i livssituationer där de behöver den 

gemenskapen, tryggheten och det stödet. Och det är möjligt att jag kommer att vända mig dit 

någon gång under mitt liv, men just nu är det inget behov.” 

Under Karins skolgång gick hon i skolor som utövade waldorfpedagogik. Karin berättar att 

hennes mamma är antroposof medan pappan inte är det. Karin äter biodynamiskt om 

möjligheten finns. ”Men jag kan också säga att jag försöker ge biodynamisk mat till barnen, 

så mycket som det går. Det blir mer viktigt när jag väljer deras mat”.  Karin och hennes familj 

är anknutna till Vidarkliniken. Hon skulle kalla sig själv antroposof.  
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Karin tror inte att hon är vaccinerad mot barnsjukdomarna. Hon hade mässlingen då hon var 

21 år gammal. Hennes egna barn är inte vaccinerade. ”Sonen som är tre år är vaccinerad mot 

stelkramp bara. Och dottern är inte det än men kommer att få den också. Och om vi eventuellt 

skulle resa utomlands så får man väl överväga vad som skulle vara aktuellt då men inte 

annars. Kanske om de inte fått några barnsjukdomar då de är tolv-fjorton år, då kan jag tänka 

mig att göra dem.” 

Som motivering till varför de har valt att avstå från vaccinering nämner hon flera orsaker. 

Dels så är de inte rädda för sjukdomarna i sig. Hon säger att de nog tänker att de sjukdomarna 

går att läka och behandla med de förutsättningarna de har. Eftersom barnen är friska och det 

finns bra vård. Sen tycker hon det är fel att ge vaccin till ett så litet barn fel. Sen vill hon inte 

heller ge dem den upplevelsen, dels biämnen i vaccinen men också upplevelsen av sprutor och 

stick. ”Sen tror jag också, och det har jag väl inte vetenskapligt stöd för, men jag kan tänka 

mig att om man vaccinerar sig så får man andra sjukdomar eller andra svaghetstillstånd 

istället. Man kanske då klarar sig undan barnsjukdomarna men istället får flera andra saker.” 

Hon har ingen erfarenhet av att barnsjukdomarna skulle vara andligt stärkande: ”Jag har ju 

hört en del säga det, men jag har inte varit med om det. Men mina barn är så små och har inte 

varit så sjuka, så jag har inte upplevt det men jag kommer att vara uppmärksam på att se om 

jag kan se något sådant”. 

Att behöva försvara eller känna att hon måste försvara sina livsval tär ibland på Sandra. ”När 

jag var på sjukhuset med dottern för en observation så sa de ’Jaha, du kommer från Järna, har 

hon fått alla sina vaccinationer som hon ska?’ och jag bara nej, det har hon inte. Och sen kom 

jag på efteråt att jag skulle ha sagt ja, det har hon för hon ska inte få dem!” 

Karin säger att i och med att det fanns en antroposofisk mödra- och barnvårdcentral i Järna så 

var det ett självklart val att välja den. ”Där jag är uppvuxen så har jag alltid sett allting lite 

utifrån. Och att flytta till Järna har på ett sätt blivit som att komma hem. För här är jag en del 

av normen, i alla fall i den alternativa miljön här. Det är väldigt skönt. Att då gå till en 

mödravårdcentral och barnavårdcentral med den inriktningen innebär att jag är normal. Och 

inte att jag är konstig eller att jag måste försvara mig och alla mina ställningstaganden. Den är 

en väldigt viktig del och jag vill ju på något sätt ge mina barn ett mottagande när de kommer 

till världen och en fortsatt uppväxt som är ska vara så naturlig som möjligt. Utan ingripande i 

det levande. Jag vill att det ska vara så fritt som möjligt och jag uppfattar att det här valet ger 
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en större frihet. Det har att göra med allt från vaccinationen till förlossningen och vilka råd 

man får när barnet är sjukt och att vi inte ger febernedsättande” 

Karin säger också att hon från BCV har fått mer kunskaper om det antropsofiska som har med 

barn att göra. ”Även om jag själv är Waldorflärare och antroposof sen innan så hade jag inte 

så mycket kunskaper om det i förhållande till småbarn”. 

 ”Vi valde inte att föda hemma men däremot hade vi med oss vår barnmorska från BVC, som 

då har den här förståelsen och attityden. Vi hade med oss henne till sjukhuset och födde med 

henne, och det är ju unikt att hon kan göra det för hon jobbar både på Södertälje sjukhus och 

på Familjehälsan. Så hon var helt enkelt jour när vi skulle föda. Jag födde med samma kvinna 

som jag gått till under mödravårdstiden och kände henne, vi hade ju fått en relation. Och med 

mina barn så funkade det så att hon kunde komma båda gångerna. Det hänger ihop och ger 

mig trygghet, när man ska föda barn som kanske är det största man gör i hela sitt liv så ska 

man inte behöva komma in i ett rum med vilt främmande människor: Det var faktiskt en 

trygghet och det gjorde mina förlossningar väldigt bra”. 

”När jag säger att jag är antroposof, så är ju det också väldigt svårt egentligen vad jag menar 

med det. Men att inte säga att jag var det skulle ju också vara konstigt. Men antroposofi för 

mig är ett sätt att se på världen, som jag hämtar väldigt mycket kunskap ur, en uppsättning 

med olika beskrivningar som hjälper mig att förstå och som hjälper till att ge mening till saker 

för mig. Det är en av de pelarna som min världsbild vilar på. Det finns också flera. Men 

antroposofin är väldigt viktigt för mig.” 

För Karin får antroposofin konkreta uttryck i hennes liv. Hon använder helst naturmaterial. 

Hon vill ha så lite plast som möjligt, hennes barn får inte napp, de får inte äta med 

plastbestick och de får inte suga på nappflaska med plast. Hon försöker att i så stor 

utsträckning ge barnen naturmaterial; bomull, ull, silke, siden och sen även trä och möjligtvis 

metall hellre än plast säger hon. Barnen har fått äta vegetarisk mat som små och får kött först 

då de blivit lite större. ”Generellt tror jag att det är många saker i samhället som de inte 

behöver så tidigt, som man kan vänta med. En väldigt viktig sak för mig är att låta barnen ha 

det som kallas för hölje. Det är ett typiskt antroposofiskt ord som man inte rikligt vet vad det 

betyder. Men i förskolan pratar man om att det är viktigt att ge småbarn ett hölje ”. 

För Karin handlar det om dels värme, att barnen ska vara varma. Hon tror att det går väldigt 

mycket kraft åt att hålla värmen och menar att den kraften behövs till andra saker.  Detta sker 
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bland annat av ullkläder och att de har mössa på sig då de är små, även inne och på 

sommaren. En annan viktig del i höljet är att skydda dem från intryck och det är väl en väldigt 

avgörande sak för Karin. ”Det handlar inte om skydda dem för resten av livet, för de kommer 

att få intryck i alla fall. Men det handlar om att under, de första tre åren i alla fall, så mycket 

som möjligt inte dra iväg med dem i miljöer där det är mycket blandade intryck, att inte 

exponera dem så mycket för media, alltså tv och sådana saker”.  

”Ingen av dem har någonsin fått någon medicin som inte är antroposofisk. Varken 

febernedsättande eller penicillin. Och det där med penicillin är jag ju tacksam för, att de inte 

har varit så sjuka så att de har behövt det. För de får ju penicillin om de hade behövt det. 

Däremot om de har varit till exempel väldigt hostiga, då har de fått antroposofiska läkemedel, 

örtte och sådant som man smörjer in på bröstet. Lökomslag är ju annars min absoluta favorit, 

när de har hosta så gör jag lökomslag på bröstet och de hjälper jättemycket tycker jag. Jag 

vänder mig ju till BVC när de är sjuka för råd och de sakerna som de skriver ut där brukar jag 

ta”. 

Familjen ber även bordsbön. Egentligen så tycker inte Karin att det är så viktigt att den 

handlar om Gud. Just nu läser de: ”I solljuset mognar vad jorden oss ger, så mognar i 

gudomens ljus människans växande själ”. För Karin är det mer viktigt att man samlar sig och 

att det finns en kontinuitet i vardagen. 

Karin är välbekant med begreppsbilden av den tre, fyr och sjudelade människan. Den 

fyrdelade människobilden är själv något hon använder som lärare i sin förståelse av 

pedagogiken. Hon tror också på att det finns livcykler, så kallade sjuårsperioder i människans 

liv. 

2.4 Elsa 

Elsa är född 1979.
51

 Hon under stora delar av sin uppväxt bott i Järna. Nu är hon 

mammaledig, men har när vi ses bara en vecka kvar på ledigheten innan hon ska återgå till sitt 

arbete som trädgårdsmästare och vårdare. Hon är gift och de bor i hus i Järna. De har en 

gemensam son som är ett år. Maken har en dotter sedan tidigare som bor med dem, hon fyller 

sjutton i år. 

Elsa är konfirmerad i Kristet Samfundet. Hon gick på waldorfskola i elva år och har även läst 

en utbildning på högre nivå inom waldorfpedagogikens ramar. Hon äter biodynamiskt 
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sporadiskt. Hon skulle inte kalla sig själv eller någon annan i sin familj antroposof. ”Eller 

mamma i sådana fall. Fast jag vet inte om hon är det längre”. 

Elsa har Vidarkliniken som husläkarmottagning. ”Så när vi blir sjuka så får man både och. 

Som när jag hade öroninflammation, då fick jag både penicillin och olika antroposofiska 

medel”. 

Efter att Elsa hade konfirmerat sig slutade hon gå till Kristet Samfundet. Hon beskriver att 

hon innan konfirmationen var väldigt andligt sökande och att det då kändes viktigt. Idag 

besöker hon bara samfundet vid dop, begravningar eller bröllop. Hon säger att Kristet 

Samfundet inte riktigt passar ihop med hennes tro längre. 

Elsa tycker att det är svårt att säga vad antroposofi är, eftersom hon är uppvuxen i det. Hon 

säger att hon har sin egen blandning, sin hemmatro. Hon beskriver den som ”lite från 

antroposofin, lite från ditten och lite från datten. Men det är väl medicinerna mest, annars är vi 

inte så jätteantroposofiska av oss som sagt”. 

Hon skulle inte säga att antroposofi är något religiöst. Utan hänvisar till att Kristet Samfund, 

den kyrkliga delen, är religiös men inte själva rörelsen. Inte för henne i alla fall säger hon. 

För Elsa handlade valet av mödra- och barnavårdcentral mycket om att hon ville ha en 

motvikt till specialistmödravården hon var tvungen att gå till på ett stort landstingssjukhus på 

grund av hennes diabetes. ”Det var så himla medicinskt, det handlade bara om mitt socker, att 

det inte var perfekt. Det var inget om hur det kändes att bli mamma för första gången, eller att 

vänta barn. Så det var en motvikt till det jättemedicinska. Därför valde jag det.” 

Hon upplevde stora skillnader mellan de två instanserna och är nöjd med sitt val. ”Det är 

liksom litet och personligt och man kan verkligen ringa dit med alla möjliga konstiga frågor. 

Det kan man säkert göra till en vanlig också men det blir inte på samma sätt tycker jag, det 

blir personligt liksom. Och sen kan de komplettera med antroposofiska mediciner. Att man får 

både och det tycker jag är bra”.  Däremot tror hon inte att just valet av en antropsofisk 

barnavårdcentral har ändrat något i hennes liv eller levnadssätt. Hon säger att hon alltid haft 

lite utav båda världarna. 

För Elsa var valet av en antropsofisk mödravårdcentral ett val med hälsoaspekt. Hon ville få 

tillgång till de antroposofiska medicinerna också, bland annat tog hon antroposofiska 

läkemedel mot blodtrycket under graviditeten. 
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Elsa är vaccinerad mot barnsjukdomarna. De har valt att vänta med att vaccinera sonen. ”Jag 

har valt att i alla fall vänta lite, jag vet inte om jag ska välja bort det helt. Men just nu har jag 

inte gjort det. Det sägs ju att det kan vara bra att ha de här barnsjukdomarna, speciellt 

mässlingen. Jag vet inte riktigt varför, de blir stärkta och så bygger man upp ett eget 

immunförsvar mot sjukdomen, vilket vissa läkare och forskare har sagt att vaccin inte gör fullt 

ut. Utan vaccinet tar bara bort symptomen egentligen”. 

När Elsa pratar om att barnen skulle bli stärkta av barnsjukdomarna så menar hon dels fysiskt, 

immunförsvaret och dels andligt stärkta. Elsa och hennes make har valt ge sonen några 

vaccinationer till exempel stelkramp och eventuellt vaccinerar de mot mässlingen senare, 

säger hon. Hon tycker att barnavårdcentralen gjorde ett bra jobb kring informationen.  ”De 

lägger inga värderingar i det utan informerar bara vad vaccinet är bra för och varför man ska 

vaccinera. Jag tror inte ens att de får informera att man inte ska vaccinera. Utan de bara 

informerar vad vaccinet är bra för och sen får man välja själv om man vill eller inte.” 

2.5 Clara 

Clara är född 1964.
52

 Hon är uppvuxen i Nyköping och jobbar som kommunikatör i en 

kommun, men är nu mammaledig. Hon och hennes sambo har tre söner som i år fyller tretton, 

nio och ett år. De bor i en lägenhet i Tullinge. 

Clara har ingen koppling till Kristet Samfundet. Hon har inte gått på waldorfskola. Clara 

berättar själv att hon hittat till antroposofin och dess verksamheter genom ett hälsointresse. 

Hon äter sällan biodynamiskt men äter ofta ekologiskt. ”Ekologiskt försöker jag köpa även 

om det inte är biodynamiskt. Jag förstår att biodynamiskt är snäppet bättre. Jag har en liten 

aning om vad det är, men jag upplever att det är svårt att få tag på, på ett enkelt sätt. Men det 

är väl hälsointresset som är grunden.”  

Hon skulle inte kalla sig eller någon annan i hennes familj för antroposof. Hon är inte ansluten 

till Vidarkliniken men funderar på att välja att ha sin husläkare där. 

Clara berättar att hon kände att fick en tankeställare när hon tackade ja till att ställa upp som 

informant. ”Då tänkte jag, nämen gud jag måste googla lite på internet och kolla upp det här 

lite mer. Lite noggrannare. För jag har inte uppfattat att det är någon, vad ska man säga 

religion eller någon tro, det har jag faktiskt inte gjort”. 
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Clara har under livets gång kommit i kontakt med antropsofin och dess verksamheter flera 

gånger, oftast genom en hälsoaspekt. Clara är även massör och är verksam inom kost- och 

näringsterapi.  ”I sådana sammanhang har jag kommit i kontakt mer och mer med det som 

finns i Järna. Till exempel Weleda och deras produkter, och när barnen föddes så försökte jag 

få Vidarkliniken som husläkare, men då var det lite svårt”. När Clara var gravid med sitt 

andra barn tänkte hon först välja antropsofisk mödra- och barnavård. Men hon jobbade i stan 

och det var för långt att ta sig till Järna. ”Men nu tredje gången, då tänkte jag: Nu! Och då var 

det mycket närmare och enklare, så ska jag göra det någon gång så blir det nu”.  

Clara använder en del saker i sitt liv som hon tänker är antroposofiskt eller antroposof-

inspirerat. Hon nämner bland annat boken Syster Märtas husapotek och berättar att hon köpt 

en del av de preparaten som omnämns där och använt dem de senaste tio åren. Kombinerat 

med andra saker. ”Alltså jag har växlat lite, har inte varit helt övertygad om vilket jag ska 

välja eller om de går att kombinera. Men jag går hos en zonterapeut också, hos henne får jag 

behandlingar, både zonterapi och andra behandlingar. Och hon har varit på väg att utbilda sig 

till homeopat också. Så hon har liksom förstärkt det som står i boken om de här olika sakerna 

och så har jag fått tips från henne också. Man vet ju aldrig hur det skulle ha varit om man inte 

hade tagit det, det är ju svårt att kontrollera på det sättet. Men jag tycker att det funkar.”  

Clara nämner andra verksamheter som hon har kombinerat. Det är bland annat näringsterapin, 

som handlar om vitaminer och mineraler, och kollodialt silver (en alternativmedicinsk form). 

Clara framhåller hälsoaspekten i sitt val och säger att hon inte har helhetsbilden av vad 

antroposofi är. ”Sen är jag ju lite nyfiken på det här med arkitekturen, vi får ju det här FALK- 

bladet (föreningen för antroposofisk läkekonst) och jag har ju köpt en del böcker. Så det finns 

något i den här ska man säga andligheten som intresserar mig också, som jag har fått något 

slags intresse för de senaste tio åren. Men jag läser ju andra böcker om till exempel 

schamanism och så. Så jag tänker väl liksom att jag plockar lite här och där och skapar mig en 

egen bild. Och det jag tror och känner, det kanske är antroposofi, jag vet inte jag har inte 

undersökt vad det är. Jag känner inte att jag behöver befinna mig i en grupp som utövar 

någonting”. 

Clara har inte en mamma som har tagit avstånd till vaccinationer, men hon vet inte om hon 

själv har fått alla. Claras barn är inte vaccinerade, av hälsoskäl. ”Den första, han hann få en 

eller två sprutor, när han var ett halvt år. Men ingenting annat. Att barnen inte är vaccinerade 

beror på att när den äldsta var liten, det var samband med mitt massageintresse, det var någon 
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där som gav mig information om att det fanns någon vaccinationsrapport. Inte som hade med 

antroposoferna att göra, men den läste jag och blev lite skrämd. Sen så letade jag vidare och 

då hamnade jag hos antroposoferna. Jackie Swartz som hade skrivit någonting, så från och 

med då, för snart tretton år sedan så har jag tänkt att nej. Det är nog såhär att man ska se till 

att man är frisk och inte varken stoppa i sig eller spruta i sig några konstigheter. Jag tror att 

det är sämre, att man ska försöka vara frisk på andra sätt och att kroppen har sitt eget system 

för att läka sig. Och jag tycker att jag har fått bevis på det lite då och då, till exempel den här 

vaccinationen som alla gjorde mot svininfluensan för två år sedan”.  

Däremot kan Clara tänka sig att vaccinera barnen om de inte haft barnsjukdomarna när de blir 

tonåringar. Eftersom hon har hört på en förläsning att det blir mycket besvärligt för en 

tonåring att ha till exempel mässlingen. Hon tänker att det är bättre att ha barnsjukdomarna 

när man är barn utan vaccination men om man skulle få dem som vuxen är det bättre att vara 

vaccinerad mot dem. 

Clara ville välja en antroposofisk barnavårdcentral redan under tidigare graviditeter. På frågan 

varför hon ville gå där svarar hon: ”Det var nog det här med vaccinationerna. För att få lite 

stöd helt enkelt”. Hon ville inte känna sig pressad till att vaccinera sina barn. ”Jag har haft en 

väldigt bra BVC-sköterska här i Tullinge tidigare till de andra. Och hon har ju sagt vad hon 

ska säga men hon har verkligen inte pressat en.  Utan man har fått göra sitt val, men jag 

förstått att det är många som blir hårt pressade.” 

”På familjehälsan erbjuder de ju vaccination också. Jag har också varit på två föreläsningar 

kan man säga. En var en del av den här mammagruppen, ett utav de tillfällena och sen var jag 

på en specialföreläsning i samma veva. På BVC frågade de om jag har fått tillräckligt med 

information för att kunna fatta mitt beslut. Och då har jag fyllt i att inte vaccinera nu, men att 

inte säga helt nej heller.”  

Clara berättar hon inte gett utrymme för några reaktioner på sitt val av mödravårdcentral. 

Varken positiva eller negativa. ”Jag har nog sagt det på det sättet så att jag inte ska få några 

negativa reaktioner faktiskt. Men med några har det ju fördjupats och det har blivit 

diskussioner och då kommer man ju in på vaccinationer”. Clara berättar att vaccinationsfrågan 

är stöttestenen i samtalen och folk kan vara kritiska till hennes val. Detta upplever hon som 

jobbigt. I Claras bekantskapskrets är hon ganska ensam om att ha valt aspekter av 

antroposofin. ”Det är nog bara jag, faktiskt. Förutom de i mammagruppen som jag har lärt 

känna efteråt”. Hon tycker att det har varit skönt att ha en mammagrupp som gjort likande val 
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som hon. Hon är nöjd med sina upplevelser från Familjehälsan och skulle göra det valet igen. 

”Ja, mödravården har jag ju varit på ett annat privat ställe tidigare. Samma central första och 

andra gången och det blev sämre mellan gångerna. Mödravården var det väl inte så jättestor 

skillnad tror jag emellan, mer än att jag fick lite homeopatiska tips och medel och så. BVC, 

där var det stor skillnad tycker jag. I Järna hade de tagit sig tid och man har ju en tid bokad, 

det har känts hemtrevligt och så. Här (förtydligande; i Tullinge) har det ju varit på löpande 

band och man bokar ingen tid utan går dit och sätter sig med en nummerlapp och sitter där i 

timmar kanske. Och träffar andra barn som är sjuka och så.”  

Clara oroade sig för att gå över tiden med sin son, eftersom hon gjort det i de tidigare 

graviditeterna. På Familjehälsan tog de hennes oro seriöst och hon fick ett homeopatiskt 

medel. ”Jag fick flera olika saker. Men det som jag mest kommer ihåg det är ju, några små 

kulor som man skulle suga på, och de fick jag bara för att talade om för Kirsten att det som 

oroade mig lite grann var att jag skulle gå över tiden. För jag ville absolut inte att de skulle 

sätt igång mig. Och då sa hon att det finns någonting man kan ta så kommer de ungefär när de 

ska. Och han skulle komma den 18:e mars och han är född klockan sex på morgonen den 

19:e. Om man har varit lite skeptisk tidigare till sådant där, då tror man på det nu”.  

3. Analys och resultat 

Jag ska i detta avsnitt besvara de inledande frågeställningarna och lägga fram resultatet från 

forskningen. Jag kommer även att återkoppla dessa resultat med akademiska teorier från 

religionsvetenskapen för att understödja mina fynd.  

3.1 Varför väljer individen en antroposofisk mödra- och barnavårdcentral och vad har 

det gett individen? 

Bland mina informanter kan jag urskilja fyra motiveringar till varför man har valt Kirstens 

Familjehälsa som mödra- och barnavårdcentral. Det individen söker och har fått är; stöd i 

vaccinationsfrågan, hälsoaspekten, Kirsten och det hemtrevliga. Det är alltså inte det 

antroposofiska i sig man vill åt, eller strävar efter. Det antroposofiska återfinns i och för sig i 

hälsoaspekten, där man gärna vill ha antroposofiska och homeopatiska läkemedel, men det är 

inte det främsta. 

3.1.1 Stöd i vaccinationsfrågan 

”De är inte så att de står och säger ”Ni ska inte vaccinera!”, det är många som tror att de gör 

så där. Utan det är ju verkligen båda aspekter och att man får stöd vilket man än väljer. 
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Positivt stöd. Det är okej att vaccinera också”. Så säger Stella angående barnavårdcentralens 

attityder gentemot vaccinering. För Stella spelade stödet i vaccinationsfrågan stor roll valet av 

mödra-och barnavårdcentral.  Även Sandra, Karin och Clara uppger det som en 

huvudmotivering till varför de valde Kirstens Familjehälsa. Elsa tyckte att det var skönt att de 

på familjehälsan inte lade någon värdering i vad man valde, utan att man fick välja själv.  

Sandra tror att hon skulle kunna välja en ”vanlig” vårdcentral, om hon var tryggare i sig själv. 

Men att inte bli pressad i sitt val är något som hon upplevt som befriande och önskvärt. ”Även 

om det är ett fritt val så tycker jag att samhället, det ser man ju när man har varit sådana här 

”epidemier”, att det blir ett väldigt tryck från samhället”, säger hon.  

Flera av informanterna nämner pressen från samhällsidealet att man ska vaccinera och pressen 

från sjukvårdpersonal och bekanta, som något jobbigt. Nästan alla informanterna har upplevt 

att folk i omgivningen är kritiska mot deras val kring vaccinationen. Karin fick till exempel 

frågan på Södertälje Sjukhus om dottern hade fått de vaccinationerna hon skulle ha. 

Sjukhuspersonal förväntade dels att Karins dotter skulle vaccineras enligt det svenska 

vaccinationsprogrammet och dels att eftersom Karin var från Järna så fanns det en risk att 

dottern inte var vaccinerad enlig konventionerna. Frågan var negativt och normativt 

formulerad upplevde Karin som tog illa vid sig.  

Det är intressant att se att oberoende vilket val informanterna beslutade sig för angående 

vaccination, så upplevde alla att stödet från barnavårdcentralen var centralt, viktigt och 

betydde oerhört mycket. Oavsett om informanten som individ valde att vaccinera, inte 

vaccinera eller vänta med vaccinering, så upplevde alla fem informanterna stödet, valfriheten 

och det alternativa rummet som betydelsefullt. 

3.1.2 Hälsoaspekten 

För alla informanterna var hälsoaspekten en motivering till varför man valde Kirstens 

Familjehälsa.  

Elsa ville ha något som fungerade som kontrast till det väldigt medicinska hon upplevde på 

specialistmödravården på ett större sjukhus. Hon vill ha något som fokuserade mer på henne 

och graviditeten, än på hennes diabetes. Hon vill också ha tillgång till antroposofiska 

läkemedel för att kunna komplettera den klassiska skolmedicinen. För Sandra var det viktigt 

att grundsynen var antroposofisk, det kändes tryggt för henne. 
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För Clara var det hälsoaspekten och hennes hälsointresse som fick henne att hitta Kirstens 

Familjehälsa från början. Stella säger att hon i vardagslivet helst använder antropsofiska 

läkemedel, men blir hon sjuk använder hon hellre de klassiska. Att ha tillgång till båda ser 

hon som en fördel. Rent hälsomässigt tänker Stella att den antroposofiska barnavårdcentralen 

är snällare, med mindre Alvedon och mer huskurer, något som ut en hälsoaspekt kändes 

viktigt för henne. 

Hälsoaspekten är viktig för alla fem informanter, ur lite olika synvinklar. Men gemensamt är 

att de alla fem är ute efter den bästa möjliga vården, och den är de övertygade att de får hos en 

barnavårdscentral som kan erbjuda både klassik skolmedicin och alternativa alternativ. 

3.1.3 Kirsten 

Värt att nämna är att för två av informanterna var barnmorskan Kirsten Nisted en viktig faktor 

när de valde att gå till Kirstens Familjehälsa. Stella kände till Kirsten sedan innan, hon hade 

träffat Kirsten i arbetssammanhang och kände också till Kirsten privat via sin mamma. För 

Stella var det naturligt att välja Kirsten, då hon gillade henne och tyckte att hon var 

professionell och bra.  

Sandra hade alltid tänkt att om hon skulle få barn så skulle hon föda hemma. Med Kirsten 

som barnmorska. Och så blev det.  

För Karin var det viktigt att kunna ha sin barnmorska med sig på sjukhuset under 

förlossningen. Att den som förlöste henne var någon hon hade en relation till och inte var 

okänd. Hon ville att förlossningen skulle vara så naturlig som möjligt och är mycket nöjd med 

sitt val. 

3.1.4 Hemtrevligt 

Ingen av informanterna pratar om att hemtrevligheten och gemenskapen var viktig när de 

valde mödravård. Däremot var det en viktig del när de motiverade sin fortsatta relation och 

engagemang till barnavårdcentralen. ”Det är liksom litet och personligt och man kan 

verkligen ringa dit med alla möjliga konstiga frågor. Det kan man säkert göra till en vanlig 

också men det blir inte på samma sätt tycker jag, det blir personligt liksom”, säger Elsa.  

”I Järna hade de tagit sig tid och man har ju en tid bokad, det har känts hemtrevligt och så”, 

säger Clara som tidigare har erfarenhet av en privat mödra- och barnavårdcentral. 
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Alla informanterna var nöjda med behandlingen de fått och upplevelserna de fått från 

Familjehälsan. Alla informanterna valde att ha kvar sina barn på barnavårdcentralen och alla 

informanterna skulle göra om samma val igen. 

För Sandra handlade också valet om hon inte skulle vara annorlunda hos Kirstens 

Familjehälsa, utan en i normen, vilket för henne kändes skönt. 

 

3.2 Slutsatser 

Informanterna har haft olika anledningar och motiveringar till sitt val av Kirstens 

Familjehälsa. Deras anledningar och motiveringar är dock väldigt lika och tangerar inom de 

fyra områden beskrivna ovanför. Det viktiga att framföra här är att de inte blivit 

indoktrinerade i att inte vaccinera, utan själva har sökt sig till Familjehälsan för att finna ett 

andrum i samhällets konventioner och pressande ideal. Detta var ett fynd som förvånade mig. 

Informanterna söker ett alternativt rum, som de väljer efter sina redan egna befintliga 

värderingar och meningssystem. Rummet anpassas efter deras meningssystem och inte 

tvärtom. De ser rummet som en fristad gentemot samhällets åsikter. 

Det är inte antroposofin i sig som de vill åt i första hand, utan det alternativa rummet. Där de 

har en möjlighet att fatta individuella beslut och få stöd i det. För även om alla fem hade gjort 

olika val kring vaccinationerna upplevde alla informanterna att stödet de kände från 

Familjehälsan var extremt viktigt. 

Jag skulle vilja förankra detta resultat, att informanterna vill ha det alternativa rummet genom 

två teorier. Först skulle jag vilja argumentera för att detta är ett tydligt exempel på den 

engelska termen ”lived religion”. 

Susanne Olsson, docent i religionsvetenskap på Södertörns högskola, skriver i ett blogginlägg 

om levd religion den 24 maj 2012 på bloggen religionsvetenskapliga kommentarer följande: 

”Levande religion är inte heller alltid organiserad eller använd för att göra anspråk på 

utrymme i offentligt rum. Men det är sannolikt något som i allra högsta grad är relevant för 

den enskilde individens egen övertygelse och religiösa praktik, där organiserad religion inte 

nödvändigtvis spelar någon större roll”.
53
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 http://religionsvetenskapligakommentarer.blogspot.se/2012/05/overlevande-religion-islamologen-eli.html  

http://religionsvetenskapligakommentarer.blogspot.se/2012/05/overlevande-religion-islamologen-eli.html
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Lived religion handlar om hur religion och andlighet är praktiserad, upplevd och uttryckt av 

vanligt folk i deras vardagskontext.
54

 McGuire säger man att människor varken köper eller 

förkastar hela meningssystem.
 55

 Vilket jag anser stämmer in på mina informanter. De har valt 

delar av antroposofin, och i och med valet av en antroposofisk mödra- och barnavårdcentral 

har de valt en del av den antroposofiska hälsorörelsen, som de vill ha åtkomst till av olika 

anledningar. 

Man kan också luta sig mot Adam Possamais teorier om att trenden idag för de postmoderna 

generationerna är att välja det som passar dem och deras identitet just nu. I och med att folk i 

väst rör sig bort från de traditionella institutionerna, öppnar det upp en möjlighet för 

människan att själv söka en känsla av andlighet. De väljer och vrakar bland saker som passar 

in i deras meningssystem. I en ny mångtydig och multikulturell era kan folk utöva en rad 

religiösa uttryck genom att bland annat konsumera. Kort sagt; de är ute efter vad som passar 

just dem.
56

 Vilket även det passar in på informanterna, som istället för att välja det 

konventionella, skapar sig en frihet i ett alternativt rum. 

Ett nytt och modernt sätt att vara religiös eller andlig på eller ett nytt sätt att använda religiösa 

eller andliga rörelser till, helt enkelt. 

Sist och slutligen skulle jag vilja ägna några rader åt att argumentera fallstudiens 

representativitet. Jag skulle vilja framföra att den är relativt representativ och att resultaten 

från gruppen går att applicera på andra grupper. Styrkan i fallstudien är att informanterna har 

olika bakgrunder.  Åldern, bostadsort, uppväxt och liv hittills och deras koppling till 

antroposofin ser olika ut för alla fem, vilket jag anser är en styrka. Trots deras olikheter, delar 

de i mångt och mycket tankarna kring mödra-och barnavårdcentralen och valet de gjort. Alla 

informanternas val grundar sig på anledningar inom de fyra presenterade områdena; stödet i 

vaccinationsfrågan, hälsoaspekten, Kirsten och hemtrevligheten. Dessutom delar de 

upplevelsen från barnvårdcentralen då de fem informanterna ingått i samma mamma-grupp. 
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Sammanfattning 

Jag har genom en fallstudie med intervjuer som metod undersökt varför en grupp kvinnor valt 

en antroposofisk mödra- och barnavårdcentral i Järna. De fem informanterna har olika 

bakgrunder och har alla valt att ha sin mödra-och barnavårdcentral hos Kirstens Familjehälsa i 

Järna. Mina resultat visar att de främst är fyra anledningar som motiverar deras val av mödra-

och barnavårdcentral; stödet i vaccinationsfrågan, hälsoaspekten, Kirsten och 

hemtrevligheten. Värt att lyfta fram är att trots att informanterna agerade olika kring 

vaccinationsfrågan, vissa valde bort vaccination, vissa valde att vänta, vissa valde att 

vaccinera, så upplevde alla att en viktig del av deras val var just att de skulle få stöd i 

vaccinationsfrågan. Undersökningen visar att det inte är antropsofin i första hand som 

informanterna efterfrågar då de gjort sitt val, utan de efterfrågar ett alternativt rum där de kan 

få fatta individuella val. De efterfrågade också antroposofiska läkemedel i kombination med 

skolmedicinen. Även barnmorskan Kirsten var en motivering till valet för en del av 

informanterna. Hemtrevligheten och det personliga var en viktig motivering för en relation 

med Kirstens Familjehälsa.  

Jag hävdade att detta var en aspekt av ’lived religion’ och även en aspekt av systemet att 

plocka det man vill ha som passar in i ens redan existerande meningssystem. 
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