
  FOLKVETT 2019:1  59

INTERVJU

Finns det något uns av 
sanning i alternativ-
medicinska metoder?

Karin Noomi Karlsson har lyssnat på SR:s satsning 
mot pseudovetenskap – Bota mig! – en radioserie i sex 
delar och fick en pratstund med mannen bakom serien.

SR:s senaste satsning för att mota pseudovetenskapen i 
grind är en radioserie i sex delar – Bota mig! Här undersö
ker journalisten Simon Magnusson olika former av alter
nativmedicinska behandlingar med målet att se vad som 
faktiskt kan tänkas fungera, eller vad som definitivt inte 
gör det. Ämnen som har avhandlats är bland annat biore
sonans, homeopati, strålning, kolloidalt silver och zonte
rapi. Magnusson har pratat med både alternativmedicina
re och vetenskapsmän för att utröna om det finns någon 
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form av sanning i de olika påståenden som förs fram och 
i slutet av varje avsnitt presenteras slutsatsen kring den 
aktuella metoden. Folkvett fick en pratstund med Simon 
Magnusson med anledning av att serien nu har sänts i P1.

Hur fick du idén till den här programserien, Simon?
– Det kommer sig delvis av ett personligt intresse. Jag 

har själv trott på en massa felaktigheter när jag var yngre, 
upp till och med gymnasiet. Det var saker som currylinjer 
(du kan köra kristaller om du vill undvika upprepning), 
pendlar och att läsa i handflator. En dag nämnde jag något 
jag om currylinjer och en god vän frågade om jag var dum 
i huvudet. Det fick mig att börja läsa på och att lära mig 
mer om hur vetenskap fungerar. 

Serien består av sex avsnitt med olika teman. Hur valde du 
ut vad som skulle undersökas?

– Det var en blandning av allt möjligt. Dels utgick jag 
från min egen uppfattning av vilka alternativmedicinska 
metoder som intresset ökat för. Dels ville jag ta en närma
re titt på de teoretiska grunderna för bland annat homeo
pati där man har gått från att prata om att vattnet har ett 
minne för substanser det har kommit i kontakt med till 
att man nu blandar in resonemang om kvantmekanik och 
frekvenser. Avsnittet som handlar om mest om frekven
ser, då inom ramen av bioresonansterapi kom delvis till 
av en slump. Vi tänkte intervjua en homeopat men hon 
ville hellre berätta om bioresonans och hur det går till, så 
vi körde på det. 

Vad har målet varit med den här serien?
– Ledorden vi jobbat efter har varit ‘öppen 

nyfiken  het’. Jag har ju själv varit i alternativsvängar
na en gång i tiden, och både nyfiken och öppen tyck
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er jag man ska vara. Men man måste också vara in
tellektuellt ärlig och acceptera svaren som dyker upp.  
Jag tycker att det finns ett behov av att titta närmare på 
de här olika företeelserna eftersom många är intresserade 
av alternativmedicinska metoder. Yttersta målet har varit 
att komma förbi den typiska nidbildsdebatten som jag 
upplevt den. Kritiker kör på nedvärderande och uttjatade 
argument, förespråkare säger ‘klart de inte tror det funkar, 
de har ju inte förstått!’. Man pratar förbi varandra och det 
hjälper inte mig som konsument att förstå vad som funkar 
och inte. Vi ville ta diskussionen och argumenten på allvar. 

Du fick en pratstund med Anders Sultan och Michael Zaz-
zio om kolloidalt silver. Hur var det samtalet?

– Jag trodde faktiskt inte att de skulle gå med på att 
prata med mig. Men det gjorde de. Vi talades vid i ungefär 
en och en halv timme och det var en märklig ström av 
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fallasier och ihåliga argument som fördes fram. Det blev 
nästan svårt att bemöta deras påståenden eftersom de kom 
i en så strid ström, och man inte riktigt vet var man ska 
börja. Men det var ändå ett trevligt samtal!  

Har du blivit utsatt för någon personlig kritik i samband 
med att serien nu har sänts i P1 under sex veckor?

– Jag undviker gärna sociala medier så jag har inte di
rekt sett några kommentarer som rör mig. Men det kom
mer ju de vanliga påståendena om att vi skulle vara köpta 
av läkemedelsbolagen. 

Finns det någon fortsättning planerad i nuläget?
– Nej, inte i nuläget i alla fall. Jag har svårt att se att jag 

ska kunna få komma till tals med någon alternativmedici
nare efter att den här serien har sänts. -

För den som är nyfiken på serien Bota mig! så finns den till
gänglig via SR Play och på webben. Programledare är Simon 
Magnusson och programmet är producerat av Oscar Stål.

 


