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Útdráttur

Þrátt fyrir vaxandi ástundun óhefðbundinna heilsumeðferða hefur upplýsingahegðun 

fólks,  sem veitir  eða þiggur slíkar meðferðir,  verið  lítt  könnuð. Markmið þessarar 

rannsóknar  fólst  í  að  bregða  ljósi  á  upplýsingaþarfir,  upplýsingaöflun  og 

upplýsingamiðlun meðal græðara og áhugafólks um óhefðbundnar heilsumeðferðir. 

Jafnframt var leitast við að draga fram þætti í persónuleika og umhverfi þátttakenda 

sem höfðu áhrif á upplýsingahegðun þeirra. 

Rannsóknin  byggði  á  aðferðum  eigindlegra  rannsókna.  Í  viðtölum  við  átta 

þátttakendur var skyggnst í sjónarmið og reynslu þeirra áður og eftir að þeir hófu störf 

sem græðarar. Ein þátttökuathugun var gerð á heilsusetri græðara.

Helstu niðurstöður voru að áhugi á óhefðbundnum heilsumeðferðum og þörf fyrir 

heilsubót reyndust meginhvatar að baki upplýsingaöflunar þátttakenda. Í byrjun rákust 

viðmælendur  einkum á upplýsingar  um óhefðbundar  heilsumeðferðir  af  tilviljun,  í 

samtölum við ættingja og vini og í umfjöllun fjölmiðla. Þau kynni leiddu til þess að 

sjö af átta þátttakendum luku námi í mismunandi tegundum heilsumeðferða og hófu 

störf sem græðarar.  Í  kjölfar  þess varð upplýsingaöflun markvissari  og beindist  að 

hagnýtum  upplýsingum  sem  komu  þátttakendum  að  beinum  notum  í  starfi.  Þeir 

leituðu fanga í formi reynslu, í samræðum, á netinu, í bókum og sóttu fyrirlestra og 

námskeið  en  höfðu takmörkuð  kynni  af  bókasöfnum eða  rafrænum gagnasöfnum. 

Þátttakendur  miðluðu  einnig  upplýsingum  í  tengslum  við  græðarastarfið. 

Upplýsingamiðlun  fór  bæði  fram  í  persónulegri  ráðgjöf  til  skjólstæðinga  og  í 

kynningum á opinberum vettvangi. Gagnagreining leiddi í ljós að upplýsingaleit og 

upplýsingamiðlun þátttakenda var ýmsum takmörkunum háð. Allflestir  höfðu mætt 

harðri gagnrýni meðal almennings, lækna og hjúkrunarfræðinga. Það leiddi til þess að 

menn fóru gætilega í allri umræðu um óhefðbundnar heilsumeðferðir. Sem dæmi um 

það forðuðust þátttakendur að bera þessi málefni undir heilbrigðisstarfsfólk og greina 

mátti ríka tilhneigingu þátttakenda til þess að halda uplýsingaleit og upplýsingamiðlun 

innan sinna vébanda.
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Abstract

In  spite  of  increased  use and practice  of  complementary  and alternative  medicine 

(CAM), research of information needs, information seeking and information sharing 

is lacking in this field. The aim of the thesis was to gain insight into the information 

behavior of individuals who have both received and practiced CAM. Simultaneously, 

intervening variables,  which are  rooted in  personal  caracteristics  and in  the social 

context of each person, were examined.

This study is based on qualitative research methods. Research material consists of 

interviews  with  eight  individuals  and  of  one  participant  observation  which  was 

conducted in a health center for CAM. The findings of this study indicate that, in the 

beginning, the main motivations for seeking information on CAM was the need for 

solving health issues and/or a strong interest in theories and methods applied in CAM. 

Originally participants mainly encountered information on CAM by accident, either in 

conversations with friends and relatives or in the media. These encounters led 7 of 8 

participants to complete studies in diverse health treatments and to begin practicing 

alternative medicine. After the participants began practicing CAM the nature of their 

information  seeking  became  increasingly  goal  oriented  with  practical  information 

regarding their occupation as the main objective. Their principal information sources 

were personal experience of the effects of divers healing methods, conversations with 

colleagues and the Internet, as well as books, courses and lectures. Participants had 

little or no experience of information seeking in libraries or in electronic databases. 

The  information  sharing  of  participants  took place  in  relation  to  their  practice  of 

CAM. The aim of their information sharing was patient consultation and promotion of 

CAM. The majority of the participants had experienced harsh criticism among the 

general public, medical doctors and nurses concerning their use and practice of CAM. 

As  a  consequence  participants  were  cautious  when  discussing  these  topics.  For 

example,  they generally  avoided to  bring  up matters  concerning  CAM when they 

consulted health professionals. On the whole participants had a strong penchant for 

constricting  information  seeking  and  information  sharing  to  those  initiated  in  the 

theories and use of CAM.
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Formáli
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5



Efnisyfirlit

1 Inngangur                                                                                                 .............................................................................................  8  

2 Fræðilegt yfirlit                                                                                      ..................................................................................  10  

2.1 Hugmyndafræðilegur bakgrunnur                                                                ............................................................  10  
2.1.1 Verufræðilegur og þekkingarfræðilegur grundvöllur                                 .............................  10  
2.1.2 Fræðileg sjónarhorn                                                                                    ................................................................................  11  

2.2 Ýmsar hliðar upplýsingahegðunar                                                                ............................................................  13  
2.2.1 Upplýsingar                                                                                                ............................................................................................  13  
2.2.2 Upplýsingahegðun                                                                                      ..................................................................................  14  
2.2.3 Upplýsingaþarfir og upplýsingaleit                                                            ........................................................  16  
2.2.4 Öflun upplýsinga                                                                                        ....................................................................................  17  
2.2.5 Annmarkar líkana um upplýsingahegðun                                                   ...............................................  20  
2.2.6 Val á upplýsingaleiðum                                                                              ..........................................................................  21  
2.2.7 Samhengi                                                                                                    ................................................................................................  22  
2.2.8 Upplýsingahegðun jaðarhópa                                                                     .................................................................  23  
2.2.9 Upplýsingamiðlun                                                                                      ..................................................................................  24  

2.3 Upplýsingahegðun og heilbrigðisupplýsingar                                               ...........................................  25  
2.3.1 Upplýsingahegðun græðara í Ástralíu                                                        ....................................................  26  
2.3.2 Upplýsingahegðun „Integrative medicine professionals“                          ......................  28  
2.3.3 Upplýsingafræðingar og óhefðbundnar heilsumeðferðir                            ........................  30  

2.4 Samantekt                                                                                                         .....................................................................................................  31  

3 Aðferðafræði                                                                                         .....................................................................................  32  

3.1 Tildrög og tilgangur rannsóknarinnar                                                          ......................................................  32  
3.1.1 Aðdragandi                                                                                                 .............................................................................................  32  
3.1.2 Mikilvægi                                                                                                    ................................................................................................  33  
3.1.3 Markmið og rannsóknarspurningar                                                            ........................................................  33  

3.2 Aðferðir                                                                                                            ........................................................................................................  34  
3.2.1 Rannsóknarsnið                                                                                          ......................................................................................  34  
3.2.2 Rannsóknaraðferðir                                                                                    ................................................................................  35  

3.3 Framkvæmd                                                                                                     .................................................................................................  36  
3.3.1 Gagnasöfnun, skráning og úrvinnsla                                                          ......................................................  36  
3.3.2 Val á þátttakendum                                                                                     .................................................................................  37  
3.3.3 Þátttakendur                                                                                                ............................................................................................  38  

3.4 Sjónarhorn rannsakanda                                                                                ............................................................................  39  

4 Upplýsingaþarfir                                                                                    ................................................................................  41  

4.1 Þörf fyrir upplýsingar um óhefðbundnar heilsumeðferðir vaknar            ........  41  
4.1.1 Vonbrigði með þjónustu opinbera heilbrigðiskerfisins                              ..........................  41  
4.1.2 Innri þörf                                                                                                     .................................................................................................  42  

4.2 Þarfir að baki upplýsingaleitar græðara                                                       ...................................................  43  
4.2.1 Símenntun                                                                                                   ...............................................................................................  44  
4.2.2 Persónuleg reynsla                                                                                      ..................................................................................  44  
4.2.3 Samskipti við starfsfélaga                                                                           .......................................................................  44  
4.2.4 Miðlun upplýsinga                                                                                      ..................................................................................  45  

4.3 Samantekt                                                                                                         .....................................................................................................  45  

6



5 Upplýsingaleit og upplýsingaleiðir                                                       ...................................................  47  

5.1 Fyrstu skref upplýsingaleitar                                                                         .....................................................................  47  
5.2 Upplýsingaleit og upplýsingaleiðir græðara                                                 .............................................  49  

5.2.1 Námskeið og fyrirlestrar                                                                             .........................................................................  50  
5.2.2 Samskipti                                                                                                    ................................................................................................  50  
5.2.3 Persónuleg reynsla                                                                                      .................................................................................  51  
5.2.4 Bækur, tímarit og bókasöfn                                                                        ....................................................................  51  
5.2.5 Netið                                                                                                           .......................................................................................................  53  

5.3 Samantekt                                                                                                         .....................................................................................................  54  

6 Upplýsingamiðlun                                                                                 .............................................................................  56  

6.1 Miðlun upplýsinga til skjólstæðinga                                                              ..........................................................  56  
6.1.1 Samtöl                                                                                                         .....................................................................................................  56  
6.1.2 Netið                                                                                                           .......................................................................................................  57  
6.1.3 Meðferðarými græðara                                                                               ...........................................................................  58  

6.2 Miðlun upplýsinga á opinberum vettvangi                                                   ...............................................  59  
6.2.1 Afspurn                                                                                                       ...................................................................................................  59  
6.2.2 Netið                                                                                                           .......................................................................................................  59  
6.2.3 Fjölmiðlar, bæklingar, fyrirlestrar og kynningar                                        ....................................  61  

6.3 Samantekt                                                                                                         .....................................................................................................  62  

7 Áhrifaþættir á upplýsingahegðun                                                          ......................................................  64  

7.1 Umhverfi                                                                                                           .......................................................................................................  64  
7.1.1 Úr einangrun í alfaraleið                                                                             .........................................................................  64  
7.1.2 Almannarómur                                                                                            ........................................................................................  65  
7.1.3 Starfssystkin                                                                                                ............................................................................................  66  
7.1.4 Afstaða innan opinbera heilbrigðiskerfisins                                               ...........................................  67  

7.2 Einstaklingsbundin sjónarmið                                                                       ...................................................................  68  
7.2.1 Ofgnótt                                                                                                        ....................................................................................................  68  
7.2.2 Áreiðanleiki                                                                                                ............................................................................................  69  
7.2.3 Forlagahyggja                                                                                             .........................................................................................  70  

7.3 Samantekt                                                                                                         .....................................................................................................  71  

8 Samantekt og umræður                                                                          ......................................................................  73  

8.1 Þörf fyrir upplýsingar                                                                                     .................................................................................  73  
8.2 Öflun upplýsinga og upplýsingabrunnar                                                      ..................................................  75  
8.3 Tilgangur upplýsingamiðlunar græðara                                                       ...................................................  77  
8.4 Áhrifaþættir á upplýsingaöflun og upplýsingamiðlun                                 .............................  79  
8.5 Framhaldsrannsóknir                                                                                     .................................................................................  81  

9 Lokaorð                                                                                                 .............................................................................................  82  

10 Heimildir                                                                                             .........................................................................................  84  

7



1 Inngangur

Efni ritgerðarinnar snýst um upplýsingaþarfir, upplýsingaöflun og upplýsingamiðlun 

þátttakenda í tengslum við óhefðbundnar heilsumeðferðir. Sjónum er bæði beint að 

reynslu viðmælenda áður en að þeir gerðust græðarar og eftir að þeir hófu störf sem 

græðarar. Áður en lengra er haldið er rétt að útskýra að græðarar eru starfsstétt sem 

veitir  heilsumeðferðir  sem eru oftast  nefndar  óhefðbundnar  eða heildrænar  og eru 

almennt stundaðar utan ramma opinbera heilbrigðiskerfisins. Árið 2005 setti Alþingi 

lög sem heimila félögum í Bandalagi íslenskra græðara að nota auðkennið græðari 

auk  fagheitis.  Níu  fagfélög  eru  aðilar  að  Bandalagi  íslenskra  græðara; 

Aromatherapyfélag Íslands, CranioSacralfélag Íslands, Cranio, félag höfuðbeina- og 

spjaldhryggsjafnara,  Félag  lithimnufræðinga,  Organon,  fagfélag  hómópata, 

Svæðameðferðafélag  Íslands,  Samband  svæða-  og  viðbragðsfræðinga  á  Íslandi  og 

Shiatsufélag Íslands (Bandalag íslenskra græðara, 2009).

Vegur óhefðbundinna heilsumeðferða fer vaxandi um hinn vestræna heim. Hvað 

snertir  útbreiðslu  óhefðbundinna  heilsumeðferða  á  Íslandi  leiddi  rannsókn 

Landlæknisembættisins, sem gerð var árið 2000, í ljós að 27,8% þátttakenda höfðu 

gengist undir óhefðbundnar heilsumeðferðir á umliðnum þremur mánuðum. Þrátt fyrir 

skort á nýjum rannsóknum á þessu sviði er ljóst að umsvif í þessum geira fara vaxandi 

hér á landi (Heilbrigðisráðuneytið, 2005).

Þrátt  fyrir  að  auknar  vinsældir  óhefðbundinna  heilsumeðferða  hafi  að  öllum 

líkindum  í  för  með  sér  vaxandi  eftirspurn  eftir  upplýsingum  á  þessu  sviði  hafa 

sárafáar rannsóknir beinst að upplýsingahegðun fólks í tengslum við heilsumeðferðir 

græðara. Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á skilning, reynslu og þarfir 

þátttakenda  hvað  snertir  leit  og  miðlun  á  upplýsingum  um  óhefðbundnar 

heilsumeðferðir. 

Ritgerðin skiptist í þrjá meginhluta. Í fyrsta hluta hennar er fræðilegum bakgrunni 

rannsóknarinnar gerð skil. Þar er fjallað um hugmyndafræði og fræðileg sjónarhorn 

sem liggja rannsókninni til grundvallar. Ennfremur er sjónum beint að niðurstöðum 

rannsókna  á  upplýsingahegðun  fólks.  Til  umfjöllunar  er  bæði  samband 

kringumstæðna í lífi fólks við upplýsingaþarfir þess sem og aðferðir sem menn beita 

við öflun og miðlun upplýsinga. Í lokin er greint frá rannsóknum á upplýsingahegðun 

fólks í tengslum við heilbrigðisupplýsingar og þá einkum rannsóknum sem beinast að 

leit að upplýsingum sem varða óhefðbundnar heilsumeðferðir.
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Annar  hluti  ritgerðarinnar  snýst  um  eigindlega  aðferðafræði  rannsóknarinnar, 

rannsóknarspurningar og framkvæmd rannsóknarinnar. Jafnframt er gerð grein fyrir 

þátttakendum  og  rætt  um  sjónarmið  rannsakanda  og  möguleg  áhrif  þeirra  á 

rannsóknina.

Þriðji hluti ritgerðinnar er helgaður niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrst er fjallað 

um jarðveginn sem upplýsingaþarfir  þátttakenda spruttu úr. Því næst er  gerð grein 

fyrir upplýsingaöflun og upplýsingaleiðum viðmælenda. Í framhaldi af því er reynslu 

viðmælenda af miðlun upplýsinga á sviði óhefðbundinna heilsumeðferða gerð skil. 

Að  síðustu  er  ljósi  varpað  á  helstu  þætti  sem  höfðu  áhrif  á  upplýsingahegðun 

þátttakenda.  Í  áttunda  kafla  eru  niðurstöður  rannsóknarinnar  dregnar  saman, 

rannsóknarspurningum svarað og rýnt í niðurstöður rannsóknarinnar í ljósi fræðilegrar 

umfjöllunar  í  öðrum  kafla.  Jafnframt  eru  hugmyndir  um  framhaldsrannsóknir  á 

sviðinu reifaðar.
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2 Fræðilegt yfirlit

Viðfangsefni þessa kafla er fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar. Fyrst er ætlunin 

að fjalla um hinar verufræðilegu og þekkingarfræðilegu undirstöður rannsóknarinnar 

sem og fræðileg sjónarhorn sem stuðst var við. Að því loknu mun athyglinni beint að 

grundvallarhugtökum upplýsingafræðanna sem snúa að atferli  fólks í  tengslum við 

meðferð upplýsinga. Varpað verður ljósi á merkingu fyrirbæra á borð við upplýsingar, 

upplýsingahegðun, upplýsingaþarfir,  öflun upplýsinga, samhengi,  upplýsingahegðun 

jaðarhópa,  upplýsingaleiðir  og  upplýsingamiðlun.  Ennfremur  verður  fjallað  um 

kenningu  Thomas  D.  Wilson  um  upplýsingahegðun  og  Sense-Making-kenningu 

Brendu Dervin. Loks mun sjónum beint að rannsóknum á sviði upplýsingafræða sem 

fjalla um upplýsingahegðun í tengslum við óhefbundnar heilsumeðferðir.

2.1 Hugmyndafræðilegur bakgrunnur

2.1.1 Verufræðilegur og þekkingarfræðilegur grundvöllur

Verufræðileg afstaða rannsakandans birtist í skilningi hans á eðli raunveruleikans og 

skilningi  hans  á  stöðu  og  sambandi  einstaklingsins  við  umheiminn.  Verufræðileg 

afstaða (e. ontology) er á vissan hátt sambærileg við trúarsannfæringu sem engin leið 

er  að  sannreyna  en  mótar  óhjákvæmilega  ákvarðanir  og  sýn  rannsakandans.  Hin 

verufræðilega sýn að baki rannsókninni á upplýsingahegðun græðara markaðist fyrst 

og  fremst  af  afstæðishyggju.  Samkvæmt  henni  mótast  skilningur  fólks  á 

raunveruleikanum að verulegu leyti  af  einstaklingsbundnum sjónarmiðum en gerir 

jafnframt ráð fyrir að fólk, deili að ákveðna marki, sömu hugmyndum um veruleikann 

(Guba & Lincoln,1994).

Þekkingarfræðin  (e.  epistemology)  leitar,  hins  vegar  svara  við  spurningunni, 

hvernig  vitum  við  það  sem  við  vitum?  Þekkingarfræðin  snýst  um  samband 

rannsakandans  við  það  sem  leitað  er  þekkingar  á  og  varpar  þar  með  ljósi  á 

heimspekilegan  grundvöll  rannsókna.  Sá  grundvöllur  ákvarðar  einnig  hvers  konar 

þekkingaröflun er möguleg og réttmæt (Crotty, 1998). Sá meiður þekkingarfræði sem 

gengið er út frá í  rannsókn á upplýsingahegðun græðara kallast  mótunarhyggja (e. 

constructionism).  Þeir  sem  aðhyllast  mótunarhyggju  líta  á  þekkingu  sem 

10



margbreytilegan menningarlega og félagslega mótaðan skilning sem einstaklingurinn 

tileinkar  sér.  Sá  skilningur  sem  viðkomandi  ávinnur  sér  bætist  við  og  mótast  í 

kjölfarið af þekkingu sem hann býr þegar yfir (Guba & Lincoln, 1994). Ástæða þess 

að  mótunarhyggja  hentaði  rannsókninni  var  sú  að  markmið  rannsóknar  á 

upplýsingahegðun græðara var að bregða upp mynd af stöðu mála sem byggðist  á 

einstaklingsbundnum skilningi viðmælenda á aðstæðum sínum.

Ýmsir  fræðimenn  á  sviði  upplýsingahegðunar  hafa  fjallað  um  hagnýtt  gildi 

sjónarhornsins  sem  mótunarhyggjan  hefur  fram  að  færa.  Sem  dæmi  má  nefna 

rannsóknir sem hafa verið gerðar í því skyni  að betrumbæta upplýsingakerfi.  Einn 

liður í slíkum rannsóknum felst í að rýna í einstaklingsbundna reynslu, skilning og 

hegðun fólks. Upplifun mismunandi einstaklinga er borin saman og í framhaldinu er 

leitast við að greina sameiginleg einkenni ákveðinna hópa. Þær upplýsingar nýtast til 

þess að setja upp kerfi sem eru sérsniðin að tilteknum notendahópum (Williamson, 

2006; Pickard & Dixon, 2004). Hagnýtt gildi rannsóknar á upplýsingahegðun græðara 

gæti verið af svipuðum toga. Til dæmis mætti ímynda sér að bókasöfn, gagnagrunnar 

eða önnur kerfi sem snúast um varðveislu og framsetningu upplýsinga yrðu sérsniðin 

að þörfum græðara.

2.1.2 Fræðileg sjónarhorn

Fræðilegt  sjónarhorn  rannsakandans  (e.  theoretical  perspective)  byggir  á 

verufræðilegri og þekkingarfræðilegri afstöðu rannsakandans og mótar ályktanir  og 

rökstuðning hans við gerð rannsóknar (Crotty, 1994). Fræðilegt sjónarhorn leiðir af 

sér ákveðna aðferðafræði  og vinnulag sem beitt  er í  rannsókninni og hefur áhrif  á 

viðfangsefni  hennar,  rannsóknaraðferðir  og  túlkun niðurstaðna  (Taylor  & Bogdan, 

1998). Hér á eftir  mun fræðilegum sjónarhornum sem stuðst var við í  rannsókn á 

upplýsingahegðun græðara gerð skil.

Þar ber fyrst að nefna túlkunarhyggju (e.  interpretivism) Samkvæmt henni stýrir 

merking sem hver og einn leggur í hin ýmsu fyrirbrigði í umhverfinu viðbrögðum 

hans við þeim. Merkingin verður eingöngu til í samskiptum fólks en hún getur breyst 

og  þá  skapast  nýr  skilningur  á  tilteknu  fyrirbæri  (Esterberg,  2002).  Í  rannsókn  á 

upplýsingahegðun græðara varpaði sjónarhorn túlkunarhyggjunnar ljósi á áhrifin sem 

samfélagið hefur á skilning og ákvarðanir græðara.
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Fyrirbærafræði  (e.  phenomenology)  er  ein  grein  túlkunarhyggju  (Crotty,  1998). 

Fyrirbærafræðin lítur svo á að merkingin sem fólk leggur í gerðir sínar móti hegðun 

þess.  Þar  af  leiðandi  er  markmið  fyrirbærafræðinnar  að  rýna  í  merkinguna  sem 

einstaklingar leggja í hin ýmsu fyrirbæri í þeim tilgangi að afhjúpa þætti sem hafa 

áhrif á tiltekna hegðun. Samkvæmt fyrirbærafræði markast skilningur hvers og eins, 

að verulegu leyti, af skoðunum og skilningi sem ríkir í samfélaginu sem viðkomandi 

býr í. Hinn ríkjandi skilningur berst einstaklingnum í samskiptum við annað fólk og 

fyrir tilstuðlan upplýsingamiðla. Árangursríkasta leiðin til þess að fá innsýn í skilning 

hvers og eins er að rýna í sögu einstaklinga á þeirra eigin forsendum (Wilson, 2002). Í 

rannsókn á upplýsingahegðun græðara fólst nytsemi fyrirbærafræðinnar einkum í því 

að  vekja  rannsakanda  til  vitundar  um  áhrif  umhverfis,  persónulegrar  reynslu  og 

skoðana viðmælenda á notkun og miðlun upplýsinga í daglegu lífi þeirra.

Auk fyrirbærafræðinnar virtist sjónarhorn póstmódernisma (e. postmodernism) eiga 

að nokkru leyti við í rannsókninni. Póstmódernistar hafna því að til sé einn endanlegur 

og  algildur  sannleikur  eða  raunveruleiki  heldur  sé  hann  stöðugum  breytingum 

undirorpinn. Að þeirra mati er skilningur hvers og eins einstaklingsbundinn og þrátt 

fyrir að rannsakandi geri sér far um að setja eigin skoðanir og reynslu til hliðar er 

hann aldrei fullkomlega hlutlaus né hafinn yfir eigin persónu (Esterberg, 2002).

Síðasta fræðilega sjónarhornið sem vert  er  að nefna í  samhengi  við rannsókn á 

upplýsingahegðun græðara eru svonefnd gagnrýnin vísindi (e.  critical inquiry) Þau 

leitast við að varpa ljósi á félagslegan veruleika í því augnamiði að stuðla að réttlæti í 

mannlegu samfélagi (Esterberg, 2002). Ein leið til þess að útskýra nytsemi gagnrýna 

sjónarhornsins í rannsókninni er að rýna í hugtakið „óhefðbundnar heilsumeðferðir“. 

Hugtakið  endurspeglar  í  raun  stöðu  græðara  gagnvart  vestrænum 

nútímalæknavísindum. Í fyrsta lagi eru heilsumeðferðirnar kallaðar „óhefðbundnar“ 

þrátt fyrir að þær séu stundaðar víða um lönd og stór hluti jarðarbúa nýti sér þær. Svo 

hefur verið frá aldaöðli. Í öðru lagi hefur opinbera heilbrigðiskerfið eitt leyfi til þess 

að staðhæfa að það sé fært um að lækna, það er að gera einhvern heilan heilsu. Þar af 

leiðandi er græðurum ekki leyft að kalla meðferðir sem þeir stunda læknismeðferðir.
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2.2 Ýmsar hliðar upplýsingahegðunar

2.2.1 Upplýsingar

Upplýsingar  eru  órjúfanlegur  hluti  af  daglegri  tilveru  hvers  og  eins.  Hver 

einstaklingur  tekur  stöðugt  við  og vinnur  úr  upplýsingum sem streyma  til  hans  á 

margvíslegu formi  og móta  viðhorf hans,  tilfinningar  og gjörðir.  En þrátt  fyrir  að 

upplýsingar  séu hversdagslegur hluti  af lífi  okkar hafa menn löngum glímt við að 

skilgreina hugtakið „upplýsingar“ (Rowley, 1998). Menn hafa leitast við að nálgast 

kjarna upplýsingahugtaksins með almennri heildarskilgreiningu. Sem dæmi má nefna 

að Case talaði um upplýsingar sem „ ...any difference that makes a difference to a 

conscious, human mind“ sem mætti orða á þá leið að upplýsingar eru hver sú breyting 

sem  einstaklingur  merkir  í  umhverfi  sínu  eða  innra  með  sér  og  hefur  áhrif  á 

hugarheim viðkomandi (Case, 2002, s. 40).

Það má segja að flestir skilji upplýsingahugtakið í ljósi þess hvernig upplýsingar 

nýtast  við  ákvarðanatöku,  nám  og  nýsköpun.  En  þegar  nánar  er  rýnt  í 

upplýsingahugtakið  birtist  mun  flóknari  mynd.  Í  grein  sinni  What  is  information? 

gerði  upplýsingafræðingurinn  Jennifer  Rowley  skilmerkilega  grein  fyrir  merkingu 

hugtaksins í samhengi við hinar ýmsu fræðigreinar. Hún komst að þeirri niðurstöðu að 

merking  upplýsingahugtaksins  sé  afar  breytileg  og  mótist  fyrst  og  fremst  af 

samhenginu sem það er notað í, svo sem ríkjandi menningu, skilningi hvers og eins 

ásamt eðli  verkefnisins sem menn fást við hverju sinni. Þar af  leiðandi er ljóst að 

upplýsingahugtakið rúmar fjölmargar skilgreiningar (Rowley, 1998).

Frá sjónarhóli upplýsingafræðinga mótast merking upplýsingahugtaksins fyrst og 

fremst af hlutverki upplýsingafræðanna sem felst í því að þjóna þörfum fólks fyrir 

upplýsingar,  skipa  þeim  í  kerfi,  varðveita  þær  og  veita  aðgang  að  þeim. 

Upplýsingarnar eru á ýmis konar skráðu formi, svo sem í bókum, á rafrænu sniði, á 

segulbandsupptökum, á filmu og svo framvegis. Þess vegna fæst upplýsingafræðin við 

upplýsingar á mun hlutlægari eða áþreifanlegri hátt. Hins vegar benti Rowley einnig á 

mikilvægi  þess  að  horfa  ekki  framhjá  þeirri  staðreynd  að  upplýsingar  eru  háðar 

samhenginu  sem þær birtast  í  og  eru  þar  af  leiðandi  ekki  síður  huglægs  eðlis  og 

síbreytilegar (Rowley, 1998).

Thomas D. Wilson (2006), sem er virtur fræðimaður á sviði upplýsingahegðunar, 

gekk enn lengra  í  afmörkun  sinni  á  upplýsingahugtakinu.  Hann taldi  ógerning  að 
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notast við eina skilgreiningu á hugtakinu sem þjóni upplýsingafræðunum í heild sinni 

heldur þurfi að taka mið af hinum ýmsu sjónarhornum og ólíkum tilgangi sem liggur 

að  baki  einstökum  rannsóknarsviðum  upplýsingafræðanna.  Í  grein  sinni  On  user 

studies  and  information  needs,  takmarkaði  Wilson  (2006)  skilgreiningu  sína  á 

hugtakinu „upplýsingar“ við notkun þess í rannsóknum sem beinast að notendum. Í 

því  samhengi  merkir  orðið  „upplýsingar“  í  fyrsta  lagi  áþreifanlega  einingu  eða 

fyrirbæri, svo sem bækur eða áskriftir að tímaritum. Í öðru lagi merkir það farveginn 

sem boðskiptin fara um, svo sem munnlegar eða ritaðar heimildir.  Í þriðja lagi eru 

upplýsingar gögn sem byggja á staðreyndum sem eiga rætur í reynslu fólks. Slíkum 

gögnum er miðlað í töluðu eða rituðu máli.

Ennfremur er vert  að nefna ágreining sem snertir  upplýsingahugtakið og varpar 

ljósi á eðli og inntak upplýsingafræðanna.  Ágreiningsefnið snýst um það að hvaða 

marki  upplýsingar  jafngildi  þekkingu.  Samkvæmt  ensku  orðabókinni  Longman 

Dictionary  of  Contemporary  English eru  upplýsingar  „knowledge  in  the  form of 

facts“ (þekking í  formi staðreynda)  (s. 574) og í  Oxford English Dictionary segir: 

„information is informing, telling; thing told, knowledge, items of knowledge, news.“ 

(upplýsingar  eru  upplýsandi,  fræðandi,  frásögn,  þekking,  þekkingaratriði,  fréttir) 

(Rowley,  1998,  s.  244).  Í  ofangreindum  skilgreiningum  jafngilda  upplýsingar 

þekkingu. Wilson var mótfallinn þess háttar samjöfnuði og forðaðist að nota hugtakið 

„þekking“ í umfjöllun sinni um upplýsingar. Hann sagði: „ ...knowledge is knowable 

only  to  the  knower“  (Wilson,  2000,  s.  50).  Með öðrum orðum býr  þekking  með 

hverjum einstaklingi fyrir sig. Sú staðreynd hefur í för með sér að það er eingöngu 

mögulegt að yfirfæra eða flytja upplýsingar en ekki sjálfa þekkinguna. Upplýsingar 

koma því aldrei fyllilega í stað þekkingar (Wilson, 2000).

Rowley (1998)  samsinnti  Wilson að því  marki  að hún taldi  þekkingu afrakstur 

skilnings á upplýsingum og samþættingar þeirra við upplýsingar sem fyrir voru. Hins 

vegar áleit Rowley þekkingu einnig búa utan hugarheims einstaklinga og hana sé unnt 

að finna á hinum ýmsu stöðum; innra með einstaklingum, í samfélaginu í heild sinni, 

innan stofnana eins og bókasafna og í rafrænum kerfum.

2.2.2 Upplýsingahegðun

Wilson (2000) skilgreindi  hugtakið „upplýsingahegðun“ sem allt  hátterni  mannsins 

sem  snýr  að  upplýsingum  og  aðgangi  að  upplýsingum.  Samkvæmt  því  teljast 
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samskipti við annað fólk jafnt og sjónvarpsáhorf til upplýsingahegðunar. Það gildir 

einu hvort menn eru í leit að upplýsingum eða rekast á þær án ásetnings. Bókasafns- 

og upplýsingafræðingurinn Donald O. Case (2002) tók undir það en bætti jafnframt 

við að upplýsingahegðun felist einnig í því að forðast upplýsingar af ásettu ráði.

Wilson (2005) leit svo á að upplýsingahegðun sé ferli sem stýrist af því markmiði 

að  finna  lausn  á  tilteknu  vandamáli.  Eins  og  sjá  má  á  líkani  Wilsons  af 

upplýsingahegðun (mynd 1) skiptist ferlið í nokkur skref. Í byrjun valda aðstæður og 

umhverfi fólks því að þörf fyrir upplýsingar vaknar. Þá er vandamálið greint og því 

næst er vandinn skilgreindur. Þá hefst öflun upplýsinga burtséð frá því hvort hún fer 

fram af ásetningi eður ei. Beri upplýsingaöflunin árangur er unnt að leysa vandamálið 

sem var kveikjan að leitinni. Að því loknu er gerð grein fyrir úrvinnslu upplýsinga og 

notkun þeirra.  Í  líkaninu  er  úrvinnsla  staðsett  á  milli  upplýsingaleitarhegðunar  og 

einstaklingsins. Það táknar að upplýsingaleit leiðir af sér úrvinnslu upplýsinganna sem 

vekur aftur upp nýjar upplýsingaþarfir. Þar með upphefst hringrásin á ný.

Ofangreint  ferli  verður  fyrir  áhrifum  af  ýmsum  þáttum  sem  Wilson  nefndi 

áhrifaþætti  (e.  intervening  variables).  Þeir  geta  bæði  falist  í  persónubundnum 

sjónarmiðum og eiginleikum einstaklingsins  og þáttum sem eiga rætur að rekja til 

umhverfisins sem viðkomandi lifir í. Auk þess setur skortur á menntun og skortur á 

upplýsingaveitum mark sitt á upplýsingaleit. Formið sem upplýsingar birtast á getur 

einnig haft áhrif á það hvort og hvernig upplýsingar skila sér til viðtakanda. Auk þess 

ákvarðast  upplýsingaleit  af  því  sem  Wilson  kallaði  activating  mechanism eða 

hvetjandi  þætti.  Samkvæmt  því  byggist  ákvörðun  einstaklingsins  um  að  hefja 

upplýsingaleit á því hvort hann telji leitina vænlega til árangurs og hvort að hann álíti 

sig í stakk búinn til þess að finna upplýsingar sem hann leitar að. Jafnframt hefur mat 

einstaklingsins á því hvort auknar upplýsingar bæti hag hans og líðan áhrif á ákvörðun 

hans  (Wilson,  1997).  Af  ofangreindu  má  ráða  að  upplýsingahegðun  er  flókið  og 

yfirgripsmikið fyrirbæri, samofið úr ótal þáttum.
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Mynd 1: Líkan Wilsons af upplýsingahegðun

2.2.3 Upplýsingaþarfir og upplýsingaleit

Þrátt fyrir að umhverfi og kringumstæður fólks séu margbreytilegar eiga allir menn 

það sameiginlegt að þurfa að aðlagast og komast af í síbreytilegu umhverfi (Spink & 

Cole, 2004). Í grundvallaratriðum er lífsafkoma mannsins háð því að honum takist að 

uppfylla frumþarfir sínar. Frumþarfir mannsins eru af þrenns konar toga spunnar. Í 

fyrsta lagi eru það líkamlegar þarfir, eins og þörf fyrir fæði og húsnæði. Í öðru lagi 

sálrænar eða tilfinningalegar þarfir, eins og þörf fyrir öryggi, sjálfsvirðingu og traust. 

Í þriðja lagi vitsmunalegar þarfir sem felast, til dæmis, í þörf fyrir að skipuleggja og 

þörf fyrir að læra eitthvað nýtt (Wilson, 2006).

Hvatann  að  upplýsingaleit  má  rekja  til  viðleitni  mannsins  til  þess  að  uppfylla 

ofantaldar  frumþarfir.  Þörfin  fyrir  upplýsingar  vaknar  þegar  einstaklinginn  skortir 

þekkingu til þess að uppfylla markmið sín og viðkomandi fyllist óvissu og óöryggi. Í 

kjölfarið hefur einstaklingurinn leit að upplýsingum sem hann telur að geti nýst við 

lausn vandamálsins (Case, 2002).

Wilson (1997, 1999) greindi þarfir manna fyrir upplýsingar í nokkrar tegundir. Í 

fyrsta lagi felast þær í þörf fyrir nýjar upplýsingar, í öðru lagi í þörf fyrir að varpa 

ljósi á upplýsingar sem þegar eru fyrir hendi og í þriðja lagi í þörf fyrir að staðfesta 

þær  síðarnefndu.  Auk  þess  nefndi  Wilson  þörf  fyrir  að  varpa  ljósi  á,  og/eða  að 

staðfesta venjur og gildi.
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Vísbendingar eru um að form upplýsinga sem einstaklingur leitar eftir ákvarðist 

bæði af tilfinningalegum þörfum hans og af hlutverki sem viðkomandi gegnir hverju 

sinni. Rannsóknir á upplýsingahegðun benda til þess að starfstengd upplýsingaleit sé 

fyrst  og  fremst  vitsmunalegs  eðlis.  Í  þeim  aðstæðum  leita  menn  fyrst  og  fremst 

upplýsinga í skráðum heimildum. Hins vegar voru merki um að menn þarfnist fremur 

að tala við annað fólk þegar þeir leitast við að uppfylla upplýsingaþarfir sem eru af 

tilfinningalegum rótum runnar (Wilson, 2006).

Í  framhaldi  af  almennri  umfjöllun  um  upplýsingaþarfir  fólks  er  vert  að  geta 

kenninga læknanna Ted J. Kaptchuks og David M. Eisenbergs (1998), um ástæður 

þess að þörf fyrir upplýsingar um heilsumeðferðir græðara vakna. Samkvæmt þeim 

má  rekja  aðdráttarafl  slíkra  meðferða  til  fjögurra  grundvallarhugmynda  um  eðli 

óhefðbundinna heilsumeðferða.  Í  fyrsta  lagi nefna þeir  hugmyndina um góðviljaða 

náttúru sem gefur af sér hreinar, lífrænar og skaðlausar afurðir. Henni sé stillt upp sem 

andstæðu við tækni- og vísindahyggju sem ríkir í iðnvæddum samfélögum. Í öðru lagi 

telja þeir að hugmyndir á sviði óhefðbundinna heilsumeðferða um virkni og heilandi 

áhrif lífsorkunnar, sem býr í hverjum og einum, höfði til margra. Í þriðja lagi líta þeir 

svo  á  að  hugtakið  „vísindi“  sem  er  gjarnan  notað  í  tengslum  við  nám  og  starf 

óhefðbundinna heilsumeðferðaaðila, sé notað til þess að réttlæta hugmyndir sem ríkja 

á þessu sviði þó að óhefðbundin vísindaiðkun sé um margt frábrugðin hefðbundnu 

vísindastarfi.  Loks  telja  Kaptchuk  og  Eisenberg  að  mörk  á  milli  óhefðbundinna 

heilsumeðferða og kenninga um andleg málefni sé oft á tíðum óskýr. Í kjölfarið, finni 

menn gjarnan þörf sinni fyrir ástundun andlegra mála, farveg í tengslum við notkun á 

óhefðbundnum heilsumeðferðum. Læknirinn Jonas B. Wayne (1998), taldi hins vegar 

að ein helsta ástæða þess að fólk leitar til græðara megi rekja til óánægju fólks með 

lækningar  stundaðar  innan  opinbera  heilbrigðiskerfisins.  Rannsókn  Zollmann  og 

Vickers (1999), á aðdráttarafli óhefðbundinna heilsumeðferða leiddi einnig í ljós að 

fólk taldi  græðara sinna betur tilfinningalegum þörfum þess en læknar almennt  og 

gerðu því kleift að taka virkari þátt í eigin meðferð og ákvörðunum sem snertu hana.

2.2.4 Öflun upplýsinga

Þrátt  fyrir  að upplýsingar  tilheyri  daglegu lífi  allflestra  hefur reynst  vandasamt að 

skilgreina nákvæmlega hvað felst  í  hugtakinu „upplýsingaöflun“.  Þetta má einkum 
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rekja til þess hve upplýsingaleit er einstaklingsbundið ferli sem á sér að miklu leyti 

stað í hugskoti fólks (Case, 2002).

Rannsóknir benda til þess að öflun upplýsinga fari, í grófum dráttum, fram á tvenns 

konar máta. Annars vegar býr ákveðinn ásetningur að baki leitarinnar. Í þeim tilvikum 

fer fram markviss og virk leit að upplýsingum sem uppfyllir tóm sem einstaklingur 

skynjar  í  þekkingargrunni  sínum.  Hins  vegar  er  algengt  að  upplýsingaöflun  sé 

tilviljunum undirorpin.  Dæmi  um það er  þegar  fólk  rekst  á  nytsamar  upplýsingar 

þegar það er í markvissri leit að öðrum upplýsingum eða jafnvel án þess að vera í 

meðvitaðri leit að upplýsingum (Case, 2002).

Sense-Making-líkan upplýsingafræðingsins  Brendu  Dervin  (1992)  hefur  gjarnan 

verið  notað  til  þess  að  varpa  ljósi  á  upplýsingaleit  og  upplýsinganotkun.  Í 

grundvallaratriðum fjallar  Sense-Making um hlutskipti mannsins. Í því felst að hver 

einstaklingur mætir sífellt hindrunum sem hann þarf að bregðast við í viðleitni sinni 

til að komast af (Dervin, 1992). Dervin (1999) lagði áherslu á að veraldlegar aðstæður 

einstaklingsins  sem og hugarheimur  hans,  minningar,  ímyndanir,  draumar  og þrár, 

setji mark sitt á tilveru viðkomandi. Hugmynd Dervins fól einnig í sér að lífshlaup 

mannsins sé ferli eða eins konar leiðangur í tíma og rúmi. Ferlið stýrist af kröftum 

sem hvetja eða letja einstaklinginn. Þessir kraftar eru óaðskiljanlegir hinu mannlega 

hlutskipti  og  eiga  rætur  í  persónuleika  einstaklingsins  eða  í  umhverfi  hans.  Hið 

stöðuga samspil utanaðkomandi áhrifa og hugarheims einstaklingsins leiða til þess að 

einstaklingur þarf sífellt að horfast í augu við nýjar og óþekktar aðstæður sem vekja 

með honum óvissu. Í framhaldi af því er hann knúinn til þess að bregðast við hinum 

framandi  aðstæðum.  Eigi  honum að takast  að uppfylla  markmið sín  á  hann engra 

annarra kosta völ en að leita lausna á vandamálum sem upp koma og vinna bug á 

þeim. Sem dæmi um slík viðbrögð eru leit og notkun upplýsinga. Hún getur falist í 

endurskoðun upplýsinga  eða í  því að einstaklingur  tileinkar  sér  nýjar  aðferðir  eða 

nálganir. Þegar lausnin er fundin er viðkomandi unnt að halda vegferð sinni áfram. 

Ráðstafanirnar sem einstaklingurinn grípur til í því skyni að yfirstíga hindranir valda 

því að hann verður fyrir nýrri reynslu og tileinkar sér nýjar hugmyndir. Þar er að finna 

jarðveg  skilningsins  (e.  Sense-Making)  sem  einstaklingur  þróar  með  sér  (Dervin, 

1999).
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Mynd 2: Sense-Making-líkan Dervin

Á mynd 2 má sjá myndræna framsetningu Dervin á hugmyndum hennar um Sense-

Making.  Einstaklingurinn  býr  við ákveðnar kringumstæður (e.  situation).  Gjáin (e. 

gap) sem einstaklingurinn stendur frammi fyrir táknar þekkingarskort eða óvissu sem 

hamlar því að honum takist að nálgast markmið sín. Hins vegar samsvarar brúin (e. 

bridge)  úrræðum sem einstaklingurinn  grípur  til  í  því  skyni  að  brúa  bilið  á  milli 

óvissunnar og þekkingar. Í kjölfarið kemst hann að niðurstöðu (e. outcomes) (Dervin, 

1992).

Styrkur  Sense-Making-líkansins felst  í  því að það gefur auðskiljanlega mynd af 

ferlinu  sem  fólk  gengur  í  gegnum  í  upplýsingaleit.  Með  því  að  nota  líkanið  til 

samanburðar við reynslu tiltekinna einstaklinga í upplýsingaleit fæst innsýn í aðferðir 

sem  viðkomandi  nýtir  sér  til  þess  að  takast  á  við  vandamál  sem  hann  stendur 

andspænis í lífinu og að hvaða marki upplýsingar gagnast til þess að uppfylla þarfir 

hans  og  útrýma  óvissu  og  ringulreið.  Ennfremur  leiðir  líkanið  í  ljós  eðli  þeirrar 

niðurstöðu sem einstaklingurinn kemst að í kjölfar upplýsinganotkunar (Wilson, 1999; 

Case, 2002).
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2.2.5 Annmarkar líkana um upplýsingahegðun

Í framhaldi af umfjöllun um upplýsingahegðunarlíkön Dervins og Wilsons er vert að 

greina frá gagnrýni fræðimanna á þessi sömu líkön. Í grein sinni Beyond information 

seeking:  Towards  a  general  model  of  information  behavior áleit  bókasafns-  og 

upplýsingafræðingurinn Natalya Godbold (2006) líkön Wilson og Dervin einfalda um 

of hinn margbreytilega raunveruleika sem blasir við fólki í upplýsingaleit. Að hennar 

mati er upplýsingahegðun flókið samspil atferlis og viðbragða af margvíslegum toga. 

Leit fólks að upplýsingum einkennist af mistökum og óvissu en líka af árangri og er 

fjarri því að fylgja samfelldu línulegu ferli. 

Ennfremur varpaði Godbold (2006) ljósi á helstu þætti sem henni þótti  skorta í 

fyrrgreindum  líkönum.  Godbold  dró  fram  margbreytileika  hindrana  sem  mæta 

einstaklingi í upplýsingaleit. Hún taldi að umfang hindrunar geti verið fólki ofviða og 

geti haft í för með sér að fólk gefist upp. Ástæður þess rakti Godbold, meðal annars, 

til ótta. Hann getur verið tilfinningalegs eðlis eins og þegar fólk óttast slæm tíðindi, 

uppgjöf  eða  aukna  óvissu  sem  hlýst  af  upplýsingaleit.  Ennfremur  getur  ótti  við 

líkamlega refsingu eða pólitíska eða félagslega útskúfun fælt fólk frá því að nálgast 

upplýsingar. Aðrar  hindranir  sem koma í  veg  fyrir  upplýsingaleit  eru tímaskortur, 

óvissa um áframhald og/eða skortur á vitneskju um leitarleiðir. Ennfremur er skortur á 

skilningi  á  eðli  vandamáls  og  þekkingarleysi  á  möguleikum til  úrlausnar  nefnt  til 

sögunnar. Í því samhengi virðist sem sumir hafi tilhneigingu til forlagahyggju og hafi 

þá skoðun  að  allt  sem  gerist  sé  fyrirfram  ákvarðað  og  því  verði  ekki  breytt. 

Afleiðingin er þá sú að fólk leggur árar í bát og leitar sér ekki upplýsinga sem gætu 

stuðlað að lausn mála. Á hinn bóginn taldi Godbold smæð hindrunar geta valdið því 

að  fólki  finnist  ekki  fyrirhafnarinnar  virði  að  leita  sér  upplýsinga.  Þannig  hamlar 

smæð hindrunar einnig upplýsingaleit.

Einnig hefur verið bent á að líkön sem fjalla um upplýsingahegðun gera ekki ráð 

fyrir að sú staða komi upp að menn hafi aðgang að of miklum upplýsingum. Þegar svo 

er  komið  hefur  einstaklingurinn  ekki  getu  til  þess  að  vinna  úr  því  mikla  flóði 

upplýsinga  sem  berst  og  honum  fallast  hendur.  Rannsóknir  hafa  sýnt  að  ofgnótt 

upplýsinga geti haft þau áhrif að menn fyllast kvíða, verða ráðvilltir, hjálparvana og 

gefa upplýsingaleit upp á bátinn (Case, 2002).

Loks  ber  að  geta  þess  að  ýmsir  fræðimenn  telja  líkön  sem  fjalla  um 

upplýsingahegðun  horfi  framhjá  upplýsingaleit  í  daglegu  lífi.  Þeirra  á  meðal  er 
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upplýsingafræðingurinn  Pamela  McKenzie  (2003).  Hún  sagði  upplýsingafræðinga 

fyrst og fremst beina athygli sinni að markvissri upplýsingaleit fólks í starfi eða við 

iðkun  vísinda  og  fræða.  Hins  vegar  hafi  leiðandi  fræðimenn  á  sviði 

upplýsingahegðunar  lítt  sinnt  rannsóknum  sem  varpa  ljósi  á  upplýsingaleit  sem 

einkennist  af  tilviljanakenndum  uppgötvunum  eða  leit  án  fyrirfram  ákveðinna 

markmiða. Þá taldi McKenzie (2003) hugtakið „upplýsingaleit“ ekki eiga við í öllum 

tilvikum, þar sem það nær aðeins yfir virka leit sem gerð er af ásetningi en felur ekki í 

sér tilviljanakennda, ómarkvissa upplýsingaöflun.

Upplýsingafræðingurinn  Allen  Foster  tók  í  sama  streng.  Að  hans  mati  eiga 

mikilvægar uppgötvanir á sviðum lista og vísinda oft á tíðum rætur að rekja til þess að 

menn  rekast  á  gagnlegar  upplýsingar  fyrir  slembilukku.  Foster  taldi  því  brýnt  að 

upplýsingafræðingar horfi ekki framhjá þeirri staðreynd að öflun upplýsinga geti átt 

sér stað fyrir tilviljun. Oft virðist sem heppnin, ein og sér, ráði því að menn rekast á 

nytsamar upplýsingar. Svo er ekki að mati Fosters. Hann áleit að greina megi þrjá 

þætti  sem  auka  líkur  á  árangri  af  þess  konar  upplýsingaöflun.  Í  fyrsta  lagi  þarf 

einstaklingurinn að vera fús til þess að veita upplýsingum viðtöku, í öðru lagi þarf 

viðkomandi að hafa aðgang að upplýsingabrunnum og í þriðja lagi þarf hann að búa 

yfir hæfni til þess að nýta sér þá (Foster, 2003).

2.2.6 Val á upplýsingaleiðum

Einstaklingur í upplýsingaleit  á um hinar ýmsu upplýsingaleiðir að velja. Í grófum 

dráttum má segja að valið standi á milli tveggja upplýsingaleiða. Annars vegar um 

upplýsingar í töluðu máli, eins og í samtölum og hins vegar um upplýsingar á skráðu 

formi. Dæmi um það eru bækur, skjöl og dagblöð (Wilson, 2006).

Eftir tilkomu netsins og hinna ýmsu rafrænu gagnabanka mætti ætla að menn hefðu 

úr ógrynni upplýsinga að velja. En þrátt fyrir að fjölmargir valkostir standi mönnum 

til boða er aðgengi að upplýsingaleiðum ýmsum takmörkunum háð. Rannsóknir benda 

til þess að val á upplýsingaleiðum stjórnist oft á tíðum af lögmáli sem hefur verið 

nefnt Principle of least effort. Samkvæmt því hneigist fólk til þess að leggja á sig sem 

minnsta fyrirhöfn við úrlausn verkefna. Til dæmis kýs fólk fremur upplýsingabrunna 

sem það þekkir  til  og hefur  notað  áður.  Auk þess  ákvarðast  tíð  notkun heimildar 

fremur af góðu aðgengi að henni fremur en af gæðum hennar (Case, 2006). Ofangreint 

lögmál birtist ekki síst í þeirri staðreynd að fólk leitar helst upplýsinga hjá nákomnu 
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fólki eftir óformlegum leiðum, eins og í samtölum sem hafa lítið ómak í för með sér. 

Sem  dæmi  um  það  er  þegar  starfsmaður  leitar  upplýsinga  um  tiltekið  rit  hjá 

samstarfsmanni í stað þess að hafa upp á því sjálfur (Case, 2002).

Bókasafns- og upplýsingafræðingurinn Diane Sonnenwald (1999) telur jafnframt 

að  upplýsingarýmið  (e.  information  horizon)  setji  fólki  skorður  í  upplýsingaleit.  Í 

skrifum Sonnenwald stendur hugtakið „upplýsingarými“ fyrir upplýsingabrunna sem 

hver  og  einn  hefur  aðgang  að  hverju  sinni.  Upplýsingarýmið  ákvarðast  af 

kringumstæðum sem einstaklingurinn lifir í og mótast af samskiptum við aðra. Auk 

þess ákvarða efnahagslegar,  félagslegar  og pólitískar  aðstæður sem og þekking og 

kunnátta  upplýsingarými  hvers  einstaklings.  Hugmyndir  Sonnenwald  (1999)  um 

upplýsingarýmið  eiga  margt  sameiginlegt  með  kenningum upplýsingafræðinga  um 

áhrif kringumstæðna á upplýsingahegðun fólks.

2.2.7 Samhengi

Rannsóknir á sviði upplýsingahegðunar hafa í auknum mæli beinst að því að rýna í 

umhverfi og kringumstæður fólks og samspil þess við upplýsingahegðun. Ástæðan er 

sú að hegðun fólks, þar með talin upplýsingahegðun, er greypt í menningarlegar og 

félagslegar venjur (Yeh, 2007).

Hugmynd mannfræðingsins Pierre Bordieu um það sem hann nefndi habitus rímar 

við kenningar um áhrifamátt kringumstæðna á upplýsingahegðun. Samkvæmt Bordieu 

hafa  allir  sinn  sérstaka  habitus sem  mótast  af  því  félagslega  og  menningarlega 

umhverfi sem hver og einn býr við. Habitus er kerfi hugsana, gildismats og skynjunar 

sem hver einstaklingur tileinkar sér. Þegar einstaklingur þarf að leggja mat á ólíka 

kosti, til dæmis þegar val stendur á milli ólíkra upplýsingaleiða, miðast ákvörðunin 

við habitus einstaklingsins (Savolainen, 2006).

Habitus fellur einnig að hugtakinu „samhengi“ (e.  context) sem hefur verið notað 

um alla þætti sem heyra til veruleika einstaklingsins og móta upplýsingaleitarhegðun 

viðkomandi,  svo  sem  atvinna,  verkefni,  vandamál,  samfélög,  stofnanir  sem  og 

félagslegar  og  efnahagslegar  aðstæður  (Talja,  Keso  &  Pietiläinen,  1999).  Hvert 

samhengi fyrir sig markast af mismunandi tíma, stað, verkefnum, kerfum, aðstæðum, 

ferlum,  samfélögum  og  ólíkum  einstaklingum.  Á  lífsleiðinni  upplifir  hver 

einstaklingur  margvísleg  áhrif  þessara  þátta  á  upplýsingahegðun  sína. 

Margbreytileikinn  sem  ríkir  innan  hvers  samhengis  gerir  það  að  verkum  að 
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ógerningur er að afmarka samhengið til hlítar. Mörk hvers einstaks samhengis eru afar 

sveigjanleg og breytingum undirorpin. Þrátt fyrir það leggja þeir sem deila svipuðu 

samhengi yfirleitt sambærilegan skilning og merkingu í aðstæður sínar. Því má segja 

að afmörkun hvers samhengis sé í raun samkomulagsatriði (Sonnenwald, 1999).

Einn einstaklingur gegnir oft á tíðum nokkrum hlutverkum innan sama samhengis. 

Wilson  nefndi  þetta  fyrirbrigði  user‘s  life  world.  Það  er  gjörvöll  reynsla 

einstaklingsins  sem snertir  hann sem notanda upplýsinga.  Wilson bætti  því við að 

reynsluheimur  notandans  greinist  í  mismunandi  undirflokka  sem  einstaklingurinn 

samsamar  sig.  Sem dæmi  um einn  slíkan  undirflokk  er  atvinna.  Starfshlutverkinu 

tengjast svo aftur hópar sem einstaklingurinn tilheyrir. Sem dæmi um slíka hópa eru 

fræðimenn  á  sama  fræðasviði,  starfsfélagar  og svo framvegis.  Jafnframt  hafa  ólík 

hlutverk hvers einstaklings áhrif á það samhengi sem upplýsingaleit hans fer fram í. 

Dæmi um þetta er foreldrahlutverk, starfshlutverki, hlutverk einstaklings í félagsstarfi, 

og  svo  framvegis.  Það  kemur  einnig  fyrir  að  hin  mismunandi  samhengi  sem 

einstaklingur hrærist  í  skarast.  Til  dæmis skarast  foreldrahlutverk og starfshlutverk 

þegar foreldri tekur barn sitt með á vinnustað þegar barnagæsla bregst (Sonnenwald, 

1999; Wilson, 2006).

2.2.8 Upplýsingahegðun jaðarhópa

Rannsóknir  upplýsingafræðingsins  Elfreda  A.  Chatman  (1991)  beindust  að 

upplýsingahegðun hópa sem áttu það sameiginlegt að vera utangarðs í samfélaginu. 

Slíkir hópar kallast jaðarhópar. Einstaklingur sem tilheyrir jaðarhópi býr við hömlur 

sem draga úr möguleikum viðkomandi til þess að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og 

þarfir og koma í veg fyrir að hann njóti og þroski eigin hæfileika. Samt ber að geta 

þess  að  sami  einstaklingurinn  getur  bæði  tilheyrt  jaðarhópi  og  valdahópi.  Þar  af 

leiðandi getur verið vandkvæðum bundið að draga skýr mörk á milli  þessara hópa 

(Young, 2000).

Chatman varð þess áskynja að upplýsingahegðun fólks sem tilheyrði jaðarhópum 

var á margan hátt sérstök. Chatman þróaði nokkur hugtök í tengslum við rannsóknir 

sínar. Hún nefndi umrædd samfélög  small world (lítill heimur). Í  small world deila 

meðlimir  samfélagsins  svipaðri  heimssýn (e.  worldview).  Heimssýn er sameiginleg 

trú, venjur og tungumál meðlima  small world. Við túlkun á heiminum styðjast þeir 

við eigin heimssýn og það skapast samkomulag um ríkjandi viðmið, (e. social norms) 

23



um hvað er mikilvægt og hvað ekki og hvaða upplýsingum sé treystandi. Slík viðmið 

mynda mynstur sem gefa samfélaginu jafnvægi og reglu. Meðlimir samfélagsins móta 

með  sér  sameiginlegt  og  viðurkennt  hegðunarmynstur  innan  hópsins,  sem 

utanaðkomandi kunna að eiga erfitt með að skilja, en er eðlilegt og venjubundið innan 

hópsins. Ríkjandi viðhorf hafa í för með sér að meðlimir  samfélagsins viðurkenna 

upplýsingar sem koma frá öðrum meðlimum sem deila sömu þörfum og þeir. Hins 

vegar telja meðlimir  small world sig hafa litla þörf fyrir upplýsingaleit utan marka 

samfélagsins.  Tortryggni ríkir gagnvart hinum stóra heimi og fólk reiðir sig á sína 

líka. Meðlimir small world halda sig að mestu innan hópsins. Upplýsingaleit þeirra fer 

aðallega fram í óformlegum, persónulegum samskiptum við aðra meðlimi hans. Leitin 

þjónar einkum þeim tilgangi að leysa úr vanda sem blasir við einstaklingnum hér og 

nú en snýr síður að því sem snertir líf viðkomandi óbeint. Chatman taldi að ástæður 

þessa  mætti  rekja  til  þess  að  heimssýn  jaðarhópa  takmarkast  gjarnan  við  nánasta 

umhverfi og vandamál sem þar koma upp. (Fulton, 2006; Chatman, 1991). Chatman 

(1991) nefndi einnig dæmi um að fólk taldi sig ekki hafa neinn ávinning af að leggja á 

sig fyrirhöfn og hefja upplýsingaleit  því skyni að nálgast markmið sín. Hins vegar 

kom fyrir að fólk taldi árangur sinn eða skort á árangri af upplýsingaleit vera fyrirfram 

ákvarðaðan af forsjóninni. Chatman áleit forlagahyggju vera afleiðingu áhrifaleysis og 

vonleysis sem fólk upplifði. Hún hefði í för með sér skort á metnaði og hamlaði því 

að fólk betrumbætti aðstæður sínar af sjálfsdáðum.

2.2.9 Upplýsingamiðlun

Upplýsingamiðlun (e.  information sharing)  er  eitt  þeirra sviða upplýsingahegðunar 

sem nýtur vaxandi athygli. Í erindi sínu Information sharing: as a type of information  

behavior,  fjölluðu  bókasafns-  og  upplýsingafræðingarnir  Xiaowen  Bao  og  France 

Bouthillier, (2007) um tilraunir fræðimanna til þess að skilgreina upplýsingamiðlun 

og  tengsl  hennar  við  upplýsingahegðun  í  heild  sinni.  Þeir  vitnuðu  í  greiningu 

upplýsingafræðingsins Sanna Talja á upplýsingamiðlun. Samkvæmt henni felst hún í 

því að menn deila upplýsingum með öðrum. Upplýsingamiðlun snýst um samvinnu 

tveggja eða fleiri aðila sem allir njóta góðs af. Þá vinna þeir sem veita upplýsingar og 

þeir sem þiggja upplýsingar í sameiningu að því að flytja tilteknar upplýsingar frá 

fyrrnefnda aðilanum til þess síðarnefnda.
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Upplýsingamiðlunin á sér stað innan tiltekins félagslegs tengslanets og hún getur 

verið mismikil að umfangi þó svo að tilgangur hennar sé í grundvallaratriðum sá sami 

og  beinist  að  því  að  ná  tilteknum  sameiginlegum  eða  einstaklingsbundnum 

markmiðum.  Menn  deila  upplýsingum  með  öðrum  þegar  þeir  telja  það  sér  til 

hagsbóta. Ávinningurinn getur verið allt frá því að vera fjárhagslegs eða vitsmunalegs 

eðlis og til þess að uppfylla félagslegar eða tilfinningalegar þarfir. Bao og Bouthillier 

(2007) nefndu einnig að þrátt fyrir að hagsmunir heildarinnar, svo sem innan tiltekins 

fyrirtækis,  felist  í  að menn deili  upplýsingum, skapast  oft á tíðum togstreita  þegar 

einstaklingur innan heildarinnar hafnar því að deila vitneskju sinni vegna ótta við að 

missa spón úr aski sínum.

Ályktanir sem bókasafns- og upplýsingafræðingurinn Kevin Rioux (2006) dró af 

sínum rannsóknum eru að mörgu leyti  í  takt  við skilgreiningu Bao og Bouthillier 

(2007) á upplýsingamiðlun. Niðurstöður hans benda til þess að fólk hafi bæði þörf og 

ánægju af að deila upplýsingum með öðrum. Það rímar við að fólk stundar miðlun 

upplýsinga með það í huga að hljóta félagslegan eða tilfinningalegan ávinning. Rioux 

áleit  þá staðreynd  vera  mikilvæga vísbendingu um að tilfinningar  leika  mikilvægt 

hlutverk í upplýsingahegðun fólks.

2.3 Upplýsingahegðun og heilbrigðisupplýsingar

Innan upplýsingafræðanna hefur þróast viss sérhæfing varðandi meðferð upplýsinga 

sem  snerta  heilbrigðisvísindi,  heilbrigðisþjónustu  og  heilbrigðismál  almennt  (e. 

medical librarianship eða health science librarianship). Slík sérhæfing ber vitni um 

sérstöðu upplýsinga sem varða heilsutengd málefni og mikilvægi vandaðrar meðferðar 

slíkra upplýsinga.

Fjölmargar  rannsóknir  hafa  verið  gerðar  á  upplýsingahegðun  hinna  ýmsu 

starfsstétta  innan  heilbrigðiskerfisins.  Þar  ber  helst  að  nefna  rannsóknir  á 

upplýsingahegðun  lækna,  læknanema,  tannlækna,  hjúkrunarfræðinga,  ljósmæðra, 

sjúkraþjálfara auk vísindamanna sem stunda læknisfræðilegar rannsóknir (Detlefsen, 

1998;  McKenzie,  2004;  Case,  2002).  Jafnframt  hafa  rannsóknir  verið  gerðar  á 

upplýsingahegðun  sjúklinga  og  almennings  varðandi  heilsutengd  málefni  (Case, 

2002).
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Þrátt  fyrir  að athygli  upplýsingafræðinga beinist  í  síauknum mæli  að mikilvægi 

heilbrigðisupplýsinga  er ljóst  að rannsóknir  á  þörf,  leit  og notkun heilbrigðisstétta 

hvað snertir upplýsingar um óhefðbundnar heilsumeðferðir eru af skornum skammti. Í 

raun  takmarkast  þær  við  fáeinar  rannsóknir  sem  beinast  að  leit  læknanema  að 

upplýsingum um óhefðbundnar heilsumeðferðir (Owen & Fang, 2003; Lie & Boker, 

2006). Allflestar rannsóknir sem hafa verið gerðar á upplýsingahegðun í tengslum við 

óhefðbundnar  heilsumeðferðir  beinast  að  sjúklingum og  þá  einkum að  þeim  sem 

stríða  við  hinar  ýmsu  tegundir  krabbameins  (Verhoef,  Mulkins,  Carlson,  Hilsden, 

Kania,  2007).  Auk  þess  er  að  finna  dæmi  um  rannsóknir  á  leit  almennings  að 

upplýsingum  um  heilsumeðferðir  stundaðar  utan  almenna  heilbrigðiskerfisins 

(Robinson  &  Cooper,  2007).  Hins  vegar  skortir  nær  alfarið  rannsóknir  á 

upplýsingahegðun  meðferðaðila  sem veita  óhefðbundnar  heilsumeðferðir.  Við  leit 

fundust tvær rannsóknir á þessu sviði. Helstu niðurstöðum þeirra mun verða gerð skil 

hér á eftir. Önnur fjallaði um upplýsingaþarfir og upplýsingamiðlun óhefðbundinna 

heilsumeðferðaaðila  í  Ástralíu  hvað  snerti  náttúrulyf.  Hin  rannsóknin  beindist  að 

upplýsingaþörfum  og  upplýsingabrunnum  meðferðaaðila  í  Norður-Karólínu  í 

Bandaríkjunum sem notuðu aðferðir læknavísinda og óhefðbundnar heilsumeðferðir 

samhliða. Auk ofangreindra rannsókna er ætlunin að gera stuttlega grein fyrir tveimur 

rannsóknum sem beindust  að  hlutverkum bókasafns-  og  upplýsingafræðinga  hvað 

snerti  meðferð  upplýsinga  á  sviði  óhefðbundinna  heilsumeðferða  (Curry & Smith, 

1998; Crumley, 2006).

2.3.1 Upplýsingahegðun græðara í Ástralíu

Árið  2005  birtust  niðurstöður  rannsóknar  sem  ber  heitið  Naturopaths  practice  

behavior:  Provision  and  acces  to  information  on  complementary  and  alternative  

medicines sem á íslensku útleggst sem starfsaðferðir náttúrulækna hvað snerti leit og 

aðgengi að upplýsingum um náttúrulyf. Að baki rannsókninni stóð hópur fræðimanna 

á  sviði  náttúrulækninga,  lyfjafræði  og upplýsingafræði  innan University  of  South-

Australia.  Rannsóknin  var  gerð  í  kjölfar  þess  að  á  vegum  heilbrigðisráðuneytis 

Ástralíu  var  nefnd sett  á  fót  sem fjallaði  um mikilvægi  þess að stuðla  að gæðum 

náttúrulyfja.  Liður  í  því  var  eftirlit  með  lyfjaávísunum  óhefðbundinna 

heilsumeðferðaraðila. Í skýrslu nefndarinnar kom fram að þekkingu skorti á þörfum 
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meðferðaraðila og skjólstæðinga fyrir upplýsingar um náttúrulyf sem eru notuð við 

ástundun óhefðbundinna heilsumeðferða (Smith o.fl., 2005).

Markhópur rannsóknarinnar voru 105 starfandi náttúrulæknar (e. naturopath) sem 

stunduðu óhefðbundnar  heilsumeðferðir  af  ýmsum toga.  Flestir  í  hópi  þátttakenda 

voru hvítar konur á aldrinum 45-54 ára. Úrtakið var í samræmi við aldursdreifingu og 

kynjaskiptingu  náttúrulækna  í  Ástralíu  á  þeim  tíma  sem  rannsóknin  var  gerð. 

Framkvæmd rannsóknarinnar byggðist á spurningalistakönnun (Smith o.fl., 2005). 

Markmið  rannsóknarinnar  var  tvíþætt.  Annars  vegar  fólst  hún  í  könnun  á 

upplýsingaöflun  og  upplýsingabrunnum  náttúrulækna.  Hins  vegar  var  rýnt  í 

upplýsingagjöf náttúrulækna til skjólstæðinga um náttúrulyf sem eru tekin um munn. 

Á heildina litið voru náttúrulæknarnir ánægðir með upplýsingabrunna sína. Þeir nýttu 

sér oftast fagtímarit og námskeið á vegum lyfjaframleiðenda. Auk þess reyndust þeim 

umsagnir  skjólstæðinga  um  áhrif  náttúrulyfja  gagnlegar.  Um  helmingur  svarenda 

höfðu  leitað  eftir  upplýsingum  í  vísindalegri  umfjöllun,  í  heilsutímaritum  fyrir 

almenning,  á  upplýsingasíðum  á  netinu  og  hjá  starfsfélögum.  Um  40%  svarenda 

höfðu leitað upplýsinga hjá læknum og lyfjafræðingum (Smith o.fl., 2005).

Náttúrulæknar sem tóku þátt í rannsókninni mættu ýmsum hindrunum í leit sinni að 

áreiðanlegum  upplýsingum  um  náttúrulyf.  Þeirra  helstar  voru  tímaskortur  og 

kostnaður sem upplýsingaöflun hafði í för með sér. Auk þess töldu náttúrulæknarnir 

skorta áreiðanlegar og óhlutdrægar rannsóknir á sviði óhefðbundinna heilsumeðferða 

(Smith o.fl., 2005).

Hvað  varðaði  upplýsingagjöf  til  skjólstæðinga  voru  helstu  niðurstöður 

rannsóknarinnar þær að flestir  náttúrulæknanna veittu upplýsingar um lyf  sem þeir 

afgreiddu  munnlega,  á  formi  handskrifaðra  miða  og  á  formi  prentaðra  fylgiseðla. 

Einnig  voru  dæmi  um að  menn  afhentu  skjólstæðingum útgefnar  upplýsingar  frá 

lyfjaframleiðendum, úr tímaritsgreinum og fræðibókum (Smith o.fl., 2005).

83% náttúrulæknanna töldu að menntun og reynsla í starfi gerði þá hæfa til þess að 

koma til móts við upplýsingaþörf skjólstæðinga um lyf. Þó viðurkenndu margir  að 

þeir ættu erfitt  með að gefa skjólstæðingum fullnægjandi svör við spurningum um 

aukaverkanir  og  áhrif  náttúrulyfja  á  börn,  þungun  og  brjóstagjöf.  Sama  gilti  um 

upplýsingar  um  milliverkanir  náttúrulyfja  og  reglugerðir  varðandi  óhefðbundnar 

heilsumeðferðir.  Nánast  allir  náttúrulæknanna  höfðu  hlotið  upplýsingar  um 

hugsanlegar  aukaverkanir  lyfjanna  frá  lyfjaframleiðendum  eða  úr  fréttablöðum  á 
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vegum  þeirra.  Svarendur  voru  sér  meðvitaðir  um  mögulega  hlutdrægni  slíkra 

upplýsinga (Smith o.fl., 2005).

Hvað snerti innihald upplýsinga sögðust 75% meðferðaaðila gefa skjólstæðingum 

upp fullt heiti lyfs og leiðbeiningar um inntöku þess. Ennfremur tiltóku þeir ástæður 

þess að lyfi var ávísað, væntanleg áhrif þess, milliverkun við önnur lyf og þætti sem 

mæltu á móti notkun lyfs. Allir sögðust þeir gæta þess að spyrjast fyrir um notkun 

sjúklinga á hefðbundum lyfjum (Smith o.fl., 2005).

Þættir  sem  þátttakendur  töldu  hamla  upplýsingagjöf  til  skjólstæðinga  voru 

tímaskortur  meðferðaðila,  villandi  eða  rangar  upplýsingar  í  fjölmiðlum,  ofgnótt 

upplýsinga og illskiljanlegt málfar á prentuðum fylgiseðlum náttúrulyfja (Smith o.fl., 

2005).

Þegar spurt var um leiðir til þess að bæta upplýsingagjöf var aukin viðurkenning á 

starfi náttúrulækna og samvinna við opinbera heilbrigðiskerfið nefnt. Auk þess töldu 

náttúrulæknar að þeir einir ættu að hafa heimild til þess að selja náttúrulyf. Þar með 

væri  tryggt  að kaupendur  fengju nauðsynlegar  upplýsingar  um vöruna.  Ennfremur 

þótti skorta upplýsingar frá framleiðendum og þess að hlutleysis væri gætt í umfjöllun 

fjölmiðla um óhefðbundnar heilsumeðferðir (Smith o.fl., 2005).

2.3.2 Upplýsingahegðun „Integrative medicine professionals“

Í meistararitgerð sinni rannsakaði bókasafns- og upplýsingafræðineminn Allison M. 

Burns  (2007)  upplýsingahegðun  meðferðaaðila  sem  veittu  óhefðbundar 

heilsumeðferðir  samhliða  því  að  nýta  úrræði  hefðbundinnar  læknisfræði  (e. 

integrative medicine professionals). Ástundun slíkra heilsumeðferða byggist á því að 

einstaklingurinn  er  meðhöndlaður  sem  ein  heild.  Allar  tegundir  gagnreyndra 

meðferðaleiða  eru  nýttar  og  hver  sú  þjónusta,  innan  sem  utan  opinbera 

heilbrigðiskerfisins, sem stuðlar að aukinni vellíðan og lækningu.

Framkvæmd  rannsóknarinnar  byggðist  á  spurningalistakönnun.  Þátttakendur  í 

rannsókninni  voru  15  talsins  eða  32%  þeirra  sem  upphaflega  var  leitað  til. 

Þátttakendur  höfðu  mismunandi  bakgrunn.  Um  helmingur  störfuðu  sem 

háskólakennarar  í  háskólum  Norður-Karólínafylkis  og  um helmingur  veitti  ýmsar 

tegundir heilsumeðferða á meðferðastöðvum. Auk þess fengust nokkrir þátttakenda 

við læknisfræðirannsóknir, tímaritaútgáfu og markaðsstörf (Burns, 2007).
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Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt. Annars vegar var tilgangur hennar að kanna 

þarfir  þátttakenda  fyrir  upplýsingar  og  hins  vegar  að  afla  þekkingar  á  tegundum 

upplýsingabrunna sem þeir nýttu sér. Höfundur sá ennfremur fyrir sér að niðurstöður 

rannsóknarinnar gætu nýst bókasöfnum til þess að aðlaga safnkost sinn enn betur að 

upplýsingaþörfum þessa notendahóps (Burns, 2007).

Rannsóknin leiddi í ljós að 97% svarenda nefndu meðhöndlun skjólstæðinga sem 

meginhvata að upplýsingaleit.  Í rúmlega 70% tilvika gáfu spurningar skjólstæðinga 

tilefni  til  upplýsingaleitar  þátttakenda.  Þegar  rýnt  var  í  tegundir  heimilda  sem 

svarendur leituð fjölluðu flestar um tilraunir og rannsóknir á virkni heilsumeðferða 

sem  byggðu  á  aðferðum  læknavísinda.  Einnig  hafði  helmingur  svarenda  leitað 

fræðsluefnis ætlað sjúklingum. Jafnframt eru nokkur dæmi um leit að fréttum og að 

kennsluefni á þessu sviði sem og að upplýsingum um starfsemi og byggingu líkamans 

og lýsingum á meðferðum sjúklinga (Burns, 2007).

Þegar spurt var um leiðir sem svarendur nýttu sér við upplýsingaleit höfðu allir 

notað  netið,  þar  af  hafði  helmingur  notað  Google-leitarvélina.  Aðrir  þátttakendur 

nefndu hinar ýmsu heilsutengdu upplýsingavefsíður  til  sögunnar.  Ennfremur höfðu 

allir  utan  einn,  nýtt  sér  rafræna  gagnabanka.  Einnig  nefndu  þátttakendur  prentuð 

tímarit  og  bækur,  bæði  á  sviði  hefðbundinnar  læknisfræði  og  óhefðbundinna 

heilsumeðferða.  Auk þess var  eitt  dæmi um að starfsbróðir  eins  þátttakanda sendi 

reglulega yfirlit í tölvupósti yfir nýjar útgáfur á sviði óhefðbundinna heilsumeðferða. 

Algengasta  aðferð  við  upplýsingaleit  var  sú  sem þátttakendur  framkvæmdu upp á 

eigin spýtur. Auk þess höfðu allir svarendur einhverja reynslu af þjónustu bókasafna. 

Helmingur  þeirra  hafði  notað  rafræna  gagnabanka  á  vegum  bókasafna.  Um 40% 

þeirra höfðu nýtt  sér prentaðan safnkost og notið ráðgjafar bókasafnsfræðings. Þrír 

nefndu millisafnalán og tveir höfðu sótt námskeið á vegum bókasafns (Burns, 2007).

Aðspurðir um æskilegar úrbætur á þjónustu bókasafna óskuðu flestir eftir bættu 

aðgengi að rafrænum gagnabönkum og að heildartexta tímaritsgreina, einkum tímarita 

sem  sérhæfa  sig  á  sviði  óhefbundinna  heilsumeðferða.  Helstu  hindranir  á  vegi 

þátttakenda í upplýsingaleit voru erfiðleikar við að finna upplýsingar um gagnreyndar 

læknisfræðilegar  rannsóknir  sem  fjalla  um  samanburð  á  virkni  hefðbundinna  og 

óhefbundinna heilsumeðferða. Auk þess töldu svarendur skorta áskriftir að tímaritum 

um óhefbundnar heilsumeðferðir (Burns, 2007).

29



2.3.3 Upplýsingafræðingar og óhefðbundnar heilsumeðferðir

Eigindleg rannsókn bókasafns- og uppýsingafræðinganna Ann Curry og Tracie Smith 

(1998)  byggði  á  viðtölum  við  lækna,  læknanema  og  bókasafns-  og 

upplýsingafræðinga.  Markmiðið  var  að  kanna  álit  viðmælenda  á  því  hvort 

háskólabókasöfn ættu að hafa yfir heimildum á sviði óhefðbundinna heilsumeðferða 

að ráða. Einnig var skoðað hvaða tegundir heimilda töldust æskilegastar.

Rannsóknin leiddi í ljós að bókasafns- og upplýsingafræðingar höfðu áhyggjur af 

því að gæðum heimilda um óhefbundnar heilsumeðferðir væri ábótavant og fullnægðu 

ekki kröfum bókasafnsnotenda. Auk þess bentu niðurstöður til þess að persónulegt álit 

bókasafns- og upplýsingafræðinganna á virkni eða skaðsemi meðferða hefðu áhrif á 

aðföng safnanna. Aftur á móti voru læknar og læknanemar sem rætt var við hlynntir 

því að háskólabókasöfnin hefðu yfir  sem fjölbreyttasta úrvali upplýsinga að ráða á 

sviði  óhefbundinna  heilsumeðferða  og  voru mótfallnir  því  að  framboð  upplýsinga 

miðuðust við persónulegt mat bókasafnsfræðinga á gæðum tiltekinna heilsumeðferða 

(Curry & Smith, 1998). 

Bókasafns- og upplýsingafræðingurinn Ellen T. Crumley (2006) kannaði hlutverk 

bókasafns- og upplýsingafræðinga sérstaklega með tilliti til heimilda og heimildaleitar 

á  sviði  óhefbundinna  heilsumeðferða.  Rannsóknin  byggði  á  opnum hálfstöðluðum 

viðtölum  við  bókasafns-  og  upplýsingafræðinga,  lækna,  lyfjafræðinga, 

nálastungulækni  og  fleiri.  Í  viðtölunum  kom  fram  að  þátttakendur  höfðu  úr 

talsverðum fjölda  upplýsingabrunna  að  velja.  Hins  vegar  stóð  upplýsingaleit  fyrir 

þrifum hve upplýsingar  voru dreifðar,  mismunandi  að gæðum og dýrar.  Auk þess 

kallaði  mismunandi  eðli  og  ólíkar  aðferðir  hinna  ýmsu  tegunda  óhefbundinna 

heilsumeðferða á margar ólíkar heimildir.

Í  rannsókn  Crumley  (2006)  voru  helstu  verkefni  bókasafns-  og 

upplýsingafræðinganna  hvað  varðaði  meðferð  upplýsinga  um  óhefðbundnar 

heilsumeðferðir  af  hefðbundnum  toga.  Þau  fólust  í  því  að  veita  aðgengi  að 

upplýsingum, í varðveislu og endurheimt þeirra sem og í  kennslu í upplýsingaleit. 

Bókasafns-  og  upplýsingafræðingunum var  einkum hugleikið  hvernig  haga  skyldi 

aðgengi að heimildum. Auk þess veltu þeir fyrir sér hvaða viðmið ættu að ríkja um 

áreiðanleika heimilda og um gæði rannsókna á sviði óhefðbundinna heilsumeðferða.

Ein  meginniðurstaða  Crumleys  (2006)  var  sú  að  bókasafns-  og 

upplýsingafræðingar sem fást við upplýsingar á sviði óhefbundinna heilsumeðferða sé 
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skylt  að beita  sér fyrir  bættu aðgengi  að upplýsingabrunnum og stuðla  að aukinni 

upplýsingagjöf  um heimildir  á  þessu  sviði.  Bókasafns-  og  upplýsingafræðingarnir 

David  Owen  og  Min-Lin  Fang  (2003)  tóku  undir  það  í  rannsókn  sinni  á 

upplýsingaleitarhegðun  læknanema  hvað  snerti  óhefðbundnar  heilsumeðferðir  og 

bentu  á  mikilvægi  þess  að  bókasafns-  og  upplýsingafræðingar  leiðbeini 

heilbrigðisstarfsfólki í upplýsingaöflun á sviði óhefbundinna heilsumeðferða.

2.4 Samantekt

Hér  var  fjallað  um hinar  ýmsu  kenningar  og  rannsóknir  á  sviði  félagsvísinda  og 

upplýsingafræða sem lúta að rannsókn sem gerð var á upplýsingahegðun græðara og 

áhugafólks  um  óhefðbundnar  heilsumeðferðir.  Sú  umfjöllun  leiddi  í  ljós  að 

upplýsingahegðun er afar flókið fyrirbæri, samofið úr fjölmörgum þáttum mannlegs 

atferlis. Í grundvallaratriðum má segja að upplýsingahegðun stýrist bæði af áhrifum 

sem einstaklingur verður fyrir í umhverfi sínu sem og af hugmyndum hans og fyrri 

reynslu.

Hér á eftir er ætlunin að gera grein fyrir niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar  þar 

sem athyglinni var beint að samspili umhverfisþátta og hugarheims þátttakenda við 

upplýsingaþarfir,  upplýsingaleit  og  upplýsingabrunna  þeirra.  Auk  þess  mun  ljósi 

verða varpað á þætti sem höfðu áhrif á öflun og miðlun þáttakenda á upplýsingum 

sem varða  græðarafagið.  Áður  en  að  niðurstöður  rannsóknar  á upplýsingahegðun 

græðara  og  áhugafólks  um  óhefðbundnar  heilsumeðferðir verða  reifaðar  mun 

aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar gerð skil.
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3 Aðferðafræði

Kaflinn fjallar um ástæður þess að ráðist var í rannsókn á upplýsingahegðun græðara. 

Gerð  er  grein  fyrir  tildrögum  rannsóknarinnar  og  mikilvægi  þess  að  afla  nánari 

þekkingar  á  upplýsingahegðun  græðara  og  áhugafólks  um  óhefðbundnar 

heilsumeðferðir.  Í  framhaldi  af  því  er  fjallað  um  markmið  rannsóknar  og 

rannsóknarspurningar. Því næst er aðferðafræði og aðferðum rannsóknar gerð skil og 

rök færð fyrir  vali þeirra. Jafnframt er farið yfir  ferli  rannsóknar og útskýrt  hvaða 

aðferðum var beitt við gagnasöfnun, úrvinnslu gagna og vali á þátttakendum. Í lokin 

er rætt stuttlega um álitamál sem rannsakandinn stóð andspænis.

3.1 Tildrög og tilgangur rannsóknarinnar

3.1.1 Aðdragandi

Ástæða  þess  að  rannsóknin  beindist  að  upplýsingahegðun  á  sviði  heilsutengdrar 

þjónustu  græðara  má  rekja  til  kynna  minna  af  ýmsum  tegundum  óhefðbundinna 

heilsumeðferða.  Það  leiddi  til  þess  að  ég  gerði  litla  rannsókn  á  afstöðu  þriggja 

háskólastúdenta til óhefðbundinna heilsumeðferða, innan námskeiðs um eigindlegar 

rannsóknaraðferðir. Um sama leyti gerði ég þátttökuathugun á ráðstefnu sem haldin 

var á vegum Bandalags íslenskra græðara.

Þegar kom að vali á viðfangsefni lokaverkefnis í MLIS-námi mínu í bókasafns- og 

upplýsingafræði  ákvað ég  að  tvinna  saman  efni  lokaverkefnis  við  áhuga minn  og 

þekkingu  á  óhefðbundnum  heilsumeðferðum.  Það  er  ljóst  að  óhefðbundnar 

heilsumeðferðir  ná  yfir  afar  vítt  og  margbreytilegt  svið  og  því  leyfði  umfang 

verkefnisins ekki heildarúttekt á stöðu upplýsingamála á sviði heilsutengdrar þjónustu 

græðara. Ég afréð því, í samráði við leiðbeinanda minn dr. Jóhönnu Gunnlaugsdóttur, 

að beina sjónum mínum að upplýsingahegðun fólks sem hefur bæði notað og haft 

lifibrauð  sitt  af  ástundun  óhefðbundinna  heilsumeðferða.  Fyrir  valinu  urðu 

heilsunuddarar,  hómópatar  og  höfuðbeina-  og  spjaldhryggsjafnara  sem  uppfylla 

menntunar- og hæfniskröfur Bandalags íslenskra græðara.
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3.1.2 Mikilvægi

Eins og fyrr segir nýtur heilsutengd þjónusta græðara síaukinna vinsælda hér á landi. 

Þar  af  leiðandi  má  ætla  að  margir  séu  á  höttunum  eftir  upplýsingum  um 

heilsumeðferðir græðara og öðru sem snertir þær. Í dag er svo komið að með hjálp 

netsins hafa menn aðgang að ógrynni upplýsinga um hinar fjölmörgu meðferðir sem 

eru stundaðar utan hins opinbera heilbrigðiskerfis. Sá hópur fólks sem hefur áhuga á 

afla sér upplýsinga á þessu sviði er að öllum líkindum afar margbreytilegur. Þar á 

meðal eru græðarar, nemar í hinum ýmsu fræðum græðara, skjólstæðingar græðara, 

tilvonandi  notendur  óhefðbundinna  heilsumeðferða,  starfsfólk  heilbrigðiskerfisins, 

sem og fólk sem er vantrúað á heilsumeðferðir græðara. Þrátt fyrir stærð og umfang 

ofangreinds notendahóps hafa fáar rannsóknir farið fram í  því augnamiði að varpa 

ljósi  á  upplýsingaþarfir  og  upplýsingahegðun  fólks  í  tengslum  við  heilsutengda 

þjónustu græðara. Þá má spyrja hvaða tilgangi slíkar rannsóknir þjóni. Því er til að 

svara að innihald upplýsinga á þessu sviði varðar heilsu fólks. Þar af leiðandi eru 

slíkar  upplýsingar  vandmeðfarnar  og  óvarleg  meðferð  þeirra  getur  jafnvel  haft 

afdrifaríkar afleiðingar fyrir líf og heilsu fólks. Því má ætla að það sé hagsmunamál 

græðara,  skjólstæðinga  þeirra  og  heilbrigðiskerfisins  alls  að  þekkingar  sé  aflað  á 

upplýsingamálum sem tengjast óhefðbundnum heilsumeðferðum. Það er óskandi að 

rannsóknin vekji athygli á stöðu þessara mála í dag og geti hugsanlega orðið liður í 

því  að  bæta  skipulag  og  framsetningu  upplýsinga  varðandi  óhefðbundnar 

heilsumeðferðir. Sem dæmi um slíkt væri þróun á upplýsingakerfi sem mætti þörfum 

sem flestra fyrir haldgóðar upplýsingar sem snerta heilsutengda þjónustu græðara.

 

3.1.3 Markmið og rannsóknarspurningar

Eigi upplýsingakerfi að koma að tilætluðu gagni er ljóst að það þarf að mæta þörfum 

notenda.  Því  er  brýnt  að  upplýsingaþarfir  og  aðstæður  notenda  séu  teknar  með  í 

reikninginn og tillit sé tekið til upplýsingahegðunar notenda við gerð og þróun slíkra 

kerfa.  Megintilgangur  rannsóknarinnar  er  að  varpa  ljósi  á  sjónarhorn  notenda.  Í 

rannsókninni  er  ætlunin  að  afla  innsýnar  í  þarfir  viðmælenda  fyrir  upplýsingar, 

reynslu þeirra af upplýsingaöflun og upplýsingamiðlun á sviði heilsutengdra meðferða 

græðara  og  að  síðustu  mun  rýnt  í  þætti  sem  höfðu  áhrif  á  upplýsingahegðun 

viðmælenda. 
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Rannsóknarspurningar voru eftirfarandi:

Upplýsingaþarfir

Hvaða  aðstæður  í  lífi  viðmælenda  vöktu  þarfir  þeirra  fyrir  upplýsingar  um 

óhefðbundnar heilsumeðferðir?

Í hverju fólust þarfir viðmælenda fyrir upplýsingar?

Upplýsingaleit og upplýsingaleiðir

Hvernig fór upplýsingaöflun viðmælenda fram?

Hvers kyns upplýsingabrunnar urðu fyrir valinu?

Upplýsingamiðlun

Hvaða tilgangi þjónaði upplýsingamiðlun á sviði óhefðbundinna heilsumeðferða?

Hvernig  háttuðu  viðmælendur  miðlun  upplýsinga  á  sviði  óhefðbundinna 

heilsumeðferða?

Áhrifaþættir á upplýsingahegðun

Hvaða þættir höfðu áhrif á upplýsingahegðun viðmælenda?

Hvers kyns áhrif höfðu þeir á upplýsingahegðun viðmælenda?

3.2 Aðferðir

3.2.1 Rannsóknarsnið

Í  rannsókninni  fléttaðist  saman  sjónarhorn  fyrirbærafræðinnar  og  aðferðir 

tilviksathugana  (e.  case  study).  Fyrirbærafræðileg  rannsókn  (e.  phenomenological  

research) hefur það markmið að leiða í ljós merkingu sem fólk leggur í reynslu sína af 

ákveðnu fyrirbæri í lífi þess. Rannsakandi reynir að skilja hvernig tiltekið fyrirbæri 

horfir við hópi einstaklinga. Um leið getur hann borið saman ólíka reynslu fólks og 

aflað þannig fyllri og yfirgripsmeiri vitneskju. Takmark rannsakandans felst í að gera 

grein  fyrir  eðli  reynslunnar  sem  þátttakendur  verða  fyrir,  merkingu  hennar  fyrir 

þátttakendur og á hvaða hátt þeir upplifa fyrirbærið (Creswell, 2007). 

Í  þessari  rannsókn var  sjónarhorni  fyrirbærafræðinnar  beitt  í  því  skyni  að  afla 

skilnings  á  reynslu  viðmælenda  af  þáttum  sem  snertu  upplýsingahegðun  þeirra  í 
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daglegu lífi. Ennfremur var rýnt í samspil aðstæðna og umhverfis við upplýsingaþarfir 

þátttakenda,  upplýsingaleit  þeirra  og  upplýsingamiðlun.  Jafnframt  skapaði  nálgun 

fyrirbærafræðinnar  tækifæri  til  þess  að bera  saman  hina  ýmsu  þætti  sem birtust  í 

upplýsingahegðun græðara.

Auk  sjónarhorns  fyrirbærafræðinnar  nýttust  aðferðir  tilviksathugana. 

Tilviksathuganir beinast að því að grannskoða eitt eða fleiri tilvik eða afmörkuð kerfi 

sem koma fyrir  í  einhverju ákveðnu sögulegu, félagslegu,  stjórnmálalegu eða öðru 

samhengi. Rannsakandinn leitast við að gefa heildstæða mynd af tilvikinu eða lýsingu 

á  ákveðnum þáttum þess  í  því  augnamiði  að  öðlast  skilning  á  viðfangsefninu  og 

merkingu  þess  (Creswell,  2007).  Tilvikið  sem  rannsóknin  beindist  að  var 

upplýsingahegðun græðara og áhugafólks  um heilsumeðferðir  græðara.  Markmiðið 

fólst ekki í því að varpa fram einni altækri niðurstöðu heldur var ætlunin að varpa 

ljósi  á  samhengið  sem upplýsingahegðun  þátttakenda  spratt  úr  og afla  skilnings  á 

ýmsum þáttum sem snertu upplýsingahegðun þeirra.

3.2.2 Rannsóknaraðferðir

En svo unnt sé að afla þekkingar á reynslu og skilningi fólks er þörf á aðferðafræði 

sem gerir  rannsakendum kleift  að skyggnast  í  hugarheim einstaklinga.  Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir (e. qualitative research) hafa reynst vel í því skyni. Eigindlegum 

rannsóknaraðferðum er beitt þegar leitast er við að rýna í sjónarmið einstaklinga með 

það að markmiði að afla dýpri  þekkingar á því sem býr  að baki hugsunarhætti  og 

ákvörðunum  fólks  sem  upplifir  af  eigin  raun  félagslegar  aðstæður,  samskipti  og 

atburði sem rannsóknin beinist að (Taylor & Bogdan, 1998).

Eigindlegar rannsóknaraðferðir hæfðu þessari rannsókn einkar vel þar eð enn er 

margt  á  huldu  hvað  varðar  upplýsingahegðun  einstaklinga  í  tengslum  við 

heilsumeðferðir  sem  eru  stundaðar  utan  opinbera  heilbrigðiskerfisins.  Styrkur 

eigindlegra  rannsóknaraðferða  birtist  í  einkum í  því  að  þær gera  rannsakandanum 

kleift að afla innsýnar í persónuleg sjónarmið og markmið þátttakenda. Í kjölfarið fæst 

víðtækari  skilningur  á þáttum sem hafa áhrif  á  leit,  notkun og miðlun  upplýsinga 

meðal  græðara.  Ennfremur  koma  eigindlegar  rannsóknaraðferðir  að  gagni  þegar 

skoðuð eru félagsleg fyrirbæri sem hluti af stærra samhengi. Þá leitast rannsakandi við 

að leiða í ljós hinar ýmsu óskráðu reglur og venjur sem menn fara eftir í mannlegu 
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samfélagi en eru okkur að mestu huldar undir venjulegum kringumstæðum (Esterberg, 

2002).

Ólíkar  hefðir  ríkja  innan  eigindlegra  rannsóknaraðferðir.  Þær  eiga  þó  ýmislegt 

sammerkt.  Í  flestum  tilvikum  byggir  framkvæmd  eigindlegra  rannsókna  á  því  að 

rannsakandi viðar að sér gögnum. Gögnin geta verið af margvíslegum toga, svo sem 

opin  viðtöl  (e.  open-ended  interview)  og  þátttökuathuganir  (e.  participant  

observation). Jafnframt geta hlutir sem og skráðar heimildir, eins og dagbækur, skjöl 

og  dagblöð  gefið  innsýn  í  hugmyndir  og  hegðun  fólks.  Einnig  eru  ljósmyndir, 

fjölmiðlar  og  netið  notuð  til  að  varpa  ljósi  á  viðfangsefni  rannsókna  (Bogdan  & 

Biklen, 2003).

Samhliða gagnaöflun á sér stað nákvæm og kerfisbundin gagnagreining. Þá beitir 

rannsakandi  aðleiðslu.  Hún  felst  í  því  að  rannsakandi  dregur  ályktanir  af  þeim 

upplýsingum sem birtast  í  rannsóknargögnum.  Ályktanir  rannsakanda  hafa  áhrif  á 

skilning hans á viðfangsefninu og móta áframhald rannsóknar og bera hann að lokum 

að niðurstöðu um eðli viðfangsefnisins (Esterberg, 2002).

Gagna  í  þessari  rannsókn  var  aflað  með  opnum,  hálfstöðluðum  viðtölum  og 

þátttökuathugunum. Í opnum, hálfstöðluðum viðtölum er viðmælandi hvattur til þess 

að tjá sig frá eigin brjósti og veita með því móti innsýn í reynslu sína og sjónarmið 

varðandi  tiltekið  málefni.  Opið  viðtal  er  sveigjanlegt  og  aðlagað  að  hverjum 

viðmælanda  fyrir  sig  en  tekur  jafnframt  mið  af  viðfangsefni  rannsóknar  (Ritchie, 

Lewis & Elam, 2003). Í þátttökuathugun fer rannsakandinn sjálfur út á meðal fólks og 

fylgist með félagslegri hegðun þess við raunverulegar aðstæður. Rannsakandi setur 

sig í spor þátttakenda og upplifir aðstæður þátttakenda af eigin raun. Á þann hátt fær 

rannsakandi innsýn í líf fólks í ákveðnum aðstæðum sem gerir honum fært að skilja 

félagslegar aðstæður þeirra í stærra samhengi (Taylor & Bogdan, 1998).

3.3 Framkvæmd

3.3.1 Gagnasöfnun, skráning og úrvinnsla

Upphaf þessarar rannsóknar má rekja til viðtala sem ég átti við þrjá háskólanema um 

afstöðu þeirra til óhefðbundinna heilsumeðferða haustið 2005. Um sama leyti gerði ég 

þátttökuathugun á ráðstefnu á vegum Bandalags íslenskra græðara. Í kjölfarið vaknaði 

áhugi á að kanna stöðu upplýsingamála á sviði óhefðbundinna heilsumeðferða.
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Rannsókn á upplýsingahegðun í tengslum við óhefðbundnar heilsumeðferðir hófst 

haustið 2008 með leit að þátttakendum. Fyrsta viðtalið var tekið í september og alls 

urðu viðtölin átta talsins á tímabilinu frá september 2008 til janúar 2009. Í október 

2008  var  þátttökuathugun  framkvæmd.  Athugunin  fór  fram  á  kynningardegi  á 

heilsusetri hér í borg. Þar störfuðu fimm meðferðaraðilar undir sama þaki.

Viðtölin tóku um það bil klukkutíma hvert en þátttökuathugun stóð yfir í rúma tvo 

klukkutíma.  Þrjú  viðtalanna  voru  tekin  á  heimilum  viðmælenda  og  önnur  þrjú  í 

húsnæði þar sem viðmælendur stunduðu meðferðir sínar. Í tveimur tilvikum var rætt 

við þátttakendur í meðferðaherbergjum sem voru innan veggja heimilis viðmælenda. 

Þátttakendur í rannsókninni bjuggu allir á höfðuborgarsvæðinu.

Viðtölin voru tekin upp á segulband og að því loknu afrituð orð fyrir orð. Að mati 

rannsakanda þótti ekki við hæfi að skrá minnispunkta meðan á þátttökuathugun stóð. Í 

stað þess var nákvæm lýsing á þátttökuathugun lesin inná segulband strax að lokinni 

vettvangsheimsókn. Sú lýsing var höfð til hliðsjónar við skráningu þess sem gerðist á 

vettvangi. Að lokinni afritun rannsóknargagna töldu gögnin um 250 blaðsíður.

Þegar að loknu fyrsta viðtalinu var hafist handa við gagnagreiningu. Hún var unnin 

samkvæmt aðferðum grundaðrar kenningar og hófst á opinni kódun (e. open-coding ). 

Opin  kódun  snýst  um  að  gögnin  eru  lesin  línu  fyrir  línu.  Samhliða  því  dregur 

rannsakandi fram áhugaverð þemu, hugtök og hugmyndir og skipar þeim í afmarkaða 

flokka. Að því loknu var markvissri kódun (e.  focused-coding) beitt. Þá eru gögnin 

lesin út frá tilteknum kódunarflokkum. Þar með leitast rannsakandinn við að greina 

þræði í gögnum sem snerta þætti sem komu fram við opna kódun (Emerson, Fretz & 

Shaw, 1995).

Í samhengi við gagnagreiningu voru skrifuð greiningarblöð um einstök viðtöl eða 

kódunarflokka. Þar með var unnt að rýna á skipulegan hátt í upplýsingar sem birtust 

við kódunarvinnuna og skilningur á því sem gögnin höfðu að geyma jókst. Í framhaldi 

af því voru þemu og hugmyndir þróaðar.

3.3.2 Val á þátttakendum

Við val  á  þátttakendum var  stuðst  við tvær  aðferðir.  Annars  vegar  var  markvissu 

úrtaki  (e.  purposeful  sampling)  beitt.  Í  þeim  tilvikum  réð  reynsla  og  sjónarhorn 

einstaklinganna  því  að  þeir  urðu  fyrir  valinu.  Hins  vegar  var  um  veltiúrtak  (e. 

snowball sampling) að ræða. Þá bentu þátttakendur á aðra viðmælendur sem uppfylltu 
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þátttökuskilyrði  (Esterberg,  2002).  Val  á  þátttakendum  miðaðist  við  það 

meginskilyrði  að  viðmælandi  uppfyllti  menntunar-  og  hæfniskröfur  Bandalags 

íslenskra  græðara.  Auk  þess  var  leitast  við  velja  þátttakendur  sem  stunduðu 

mismunandi tegundir heilsumeðferða og endurspegluðu þannig breidd þessa hóps sem 

tilheyrir stétt græðara. Í því skyni að afla dýpri innsýnar í sjónarhorn meðferðaraðila 

var rætt við, að minnsta kosti tvo græðara sem ástunduðu sömu tegund meðferðar.

Þegar haft var samband við þátttakendur urðu, flestir sem leitað var til, hiklaust við 

bón um viðtal. Viðmælendur voru oftast nær áhugasamir og ótrauðir við að tjá sig um 

skoðanir sína og reynslu. Þegar upp var staðið tóku sjö græðarar þátt í rannsókninni, 

tveir  höfuðbeina- og spjaldhryggsjafnarar,  tveir  heilsunuddarar og tveir  hómópatar. 

Auk  þess  var  rætt  við  hómópata  sem  kom  upplýsingavefsíðu  um  óhefðbundnar 

heilsumeðferðir á laggirnar. Í samanburðarskyni þótti ennfremur vert að fá innsýn í 

sjónarhorn einstaklings sem þekkti vel til óhefðbundinna heilsumeðferða en stæði að 

mestu utan hringiðunnar. Þar varð notandi óhefðbundinna heilsumeðferða fyrir valinu. 

Auk ofangreindra viðmælenda komu fjórir nafngreindir einstaklingar við sögu sem 

rannsakandi hitti við þáttökuathugun.

Viðmælendur voru nær eingöngu konur, það er utan eins karlmanns sem starfaði á 

heilsusetrinu.  Kynjahlutfallið  í  rannsókninni endurspeglar þá staðreynd að allflestir 

græðarar á Íslandi eru konur. Nöfnum allra þátttakenda hefur verið breytt og þess gætt 

að upplýsingar sem koma fram í viðtölunum séu á engan hátt rekjanlegar til einstakra 

þátttakenda.

Ekki þurfti að afla sérstaks leyfis fyrir rannsókninni þar eð þátttakendur teljast ekki 

viðkvæmur  hópur.  En  í  samræmi  við  lög  um  persónuvernd  og  meðferð 

persónuupplýsinga,  nr.  77/2000,  var  Persónuvernd  tilkynnt  um  rannsóknina. 

Tilkynning um vinnslu persónuupplýsinga í þessari rannsókn er nr. S4033/2008.

3.3.3 Þátttakendur

Alda, höfuðbeina- og spjaldhryggsjafnari

Ragnheiður, höfuðbeina- og spjaldhryggsjafnari

Linda Björk, heilsunuddari

Magnea, heilsunuddari

Guðbjörg, hómópati

Harpa, hómópati
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Fanney, hómópati og aðstandandi vefsíðu um óhefðbundnar heilsumeðferðir

María, notandi óhefðbundinna heilsumeðferða

Græðarar  sem störfuðu á  heilsusetrinu  Heilsuvin:  Fríða,  heilsunuddari,  Gunnar, 

heilsunuddari og Jónína höfuðbeina- og spjaldhryggsjafnari

Gestur á heilsusetrinu Heilsuvin: Vigdís heilsunuddari

3.4 Sjónarhorn rannsakanda

Í  eigindlegum rannsóknum er  rannsakandinn  aðalrannsóknartækið.  Þar  af  leiðandi 

hefur persónuleg afstaða hans til viðfangsefnisins óhjákvæmilega áhrif á rannsóknina. 

Þess vegna er brýnt að rannsakendur á sviði eigindlegra rannsókna átti  sig á eigin 

viðhorfum til  rannsóknarefnisins  og  séu  meðvitaðir  um skoðanir  sínar  (Taylor  og 

Bogdan, 1998). 

Í viðtölum mínum hef ég gert mér far um að setja mig í spor viðmælanda minna og 

skilja stöðu þeirra. En þar eð rannsakandanum er í raun ógerningur að aðgreina sig 

fullkomlega frá eigin afstöðu til umheimsins markast eftirfarandi niðurstöður að öllum 

líkindum af þeim augum sem ég lít viðfangsefnið.

Ein  helsta  ástæða  þess  að  upplýsingamál  græðara  eru  umfjöllunarefni 

rannsóknarinnar má rekja til áhuga míns á notkun óhefðbundinna heilsumeðferða hér 

á landi. Sjálf er ég alin upp við ríkjandi lækningahefð og hef að mestu leyti reitt mig á 

þjónustu almenna heilbrigðiskerfisins en ég hef einnig leitað þjónustu græðara með 

góðum árangri. Ég viðurkenni að ég hef vissa samkennd með málstað græðara og tel 

þá ekki ætíð njóta sannmælis.

Ég er þeirrar skoðunar að hver einstaklingur er ábyrgur fyrir eigin heilsu og skuli 

hafa frjálst val um heilsumeðferðir sem hann kýs að gangast undir. Að mínu mati ber 

fólki,  samt  sem  áður,  að  gæta  varúðar  og  ábyrgðar  við  notkun  á  hinum  ýmsu 

tegundum lækninga og heilsumeðferða.

Þar sem rannsóknin snýst um upplýsingahegðun hef ég rekið mig á að reynsla mín 

af upplýsingaleit byrgir mér sýn í vissum tilvikum. Ég hef staðið mig að því að gera 

ráð fyrir að viðmælendur nýti sér netið á svipaðan hátt og ég. Einnig merkti ég hjá 

mér skilningsleysi og undrun í þeim tilvikum þegar viðmælendur töldu sig hafa litla 

þörf fyrir  netið eða aðra utanaðkomandi upplýsingabrunna.  Auk þess velti ég fyrir 

mér  hvort  að  vitneskja  viðmælenda  um  að  ég  stunda  nám  í  bókasafns-  og 
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upplýsingafræði hafi áhrif á ummæli þeirra um bókasöfn og aðra upplýsingabrunna. 

Jafnframt ber að nefna að rannsóknir hafa sýnt að menn hafa tilhneigingu til þess að 

leita  upplýsinga  sem  eru  í  samræmi  við  skoðanir  og  skilning  þeirra  en  forðast 

upplýsingar  sem  eru  andstæðar  hugmyndum  sem  þeir  hafa  gert  sér  um  tiltekin 

fyrirbæri (Wilson, 1997). Ég útiloka ekki að ég sé sama marki brennd. Loks ber að 

hafa  í  huga  að  rannsóknin  endurspeglar  vitanlega  aðeins  sjónarhól  nokkurra 

einstaklinga.  Þar af  leiðandi  eru niðurstöður hennar einungis vísbending um stöðu 

mála.

Hér á eftir verður fjallað um hina ýmsu þætti upplýsingahegðunar sem birtust í 

frásögnum þátttakenda. Fyrst er ætlunin að draga fram ástæður sem leiddu til þess að 

viðmælendur  hófu leit  að upplýsingum um óhefbundnar  heilsumeðferðir.  Því næst 

mun aðferðum sem viðmælendur beittu til þess að afla sér upplýsinga, gerð skil og 

leiðir sem menn nýttu sér í upplýsingaleit skoðaðar og kannað hvernig þær komu til 

móts við þarfir þátttakenda. Í framhaldi af því er ætlunin að rýna í miðlun upplýsinga 

meðal  viðmælenda.  Að síðustu verður  rannsakað með hvaða  hætti  utanaðkomandi 

þættir sem og hugmyndir þátttakenda mótuðu upplýsingahegðun þeirra.

Áður en lengra er haldið er vert að greina frá því að viðmælendur tjáðu sig útfrá 

tvenns  konar  sjónarmiðum,  annars  vegar  sem  áhugafólk  um  óhefðbundnar 

heilsumeðferðir og hins vegar sem græðarar. Ástæðuna má rekja til þess að í upphafi, 

þegar efni rannsóknarinnar var ákvarðað, var ætlunin að einskorða hana við könnun á 

upplýsingahegðun græðara. En þegar gagnasöfnun hófst þótti óhjákvæmilegt að rýna í 

bakgrunn viðmælenda í því skyni að afla dýpri og yfirgripsmeiri skilnings á reynslu 

og  sýn  viðmælenda.  Þar  af  leiðandi  var  bæði  leitast  við  að  afla  innsýnar  í 

upplýsingahegðun  viðmælenda  áður  en  þeir  gerðust  græðarar  sem  og  í 

upplýsingahegðun  þeirra  eftir  að  þeir  hófu  störf  sem  græðarar.  Tveir  fyrstu 

niðurstöðukaflar rannsóknarinnar, sem fjalla um upplýsingaþarfir og upplýsingaleit, 

mótast að talsverðu leyti af ofangreindri tvískiptingu.
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4 Upplýsingaþarfir

Hér  verður  athyglinni  beint  að  reynslu  þátttakenda  þegar  þeir  voru  staddir  á 

upphafsreit  upplýsingaleitar  um  heilsumeðferðir  sem  eru  stundaðar  utan  ramma 

almennrar  heilbrigðisþjónustu.  Ætlunin  er  að  varpa  ljósi  á  ástæður  þess  að  þarfir 

viðmælenda fyrir upplýsingar um slíkar heilsumeðferðir kviknuðu. Jafnframt verður 

sjónum beint  að  upplýsingaþörfum  viðmælenda  í  kjölfar  þess  að  þeir  öfluðu  sér 

menntunar  á  sviði  óhefðbundinna heilsumeðferða og hófu að starfa  sem græðarar. 

Samhliða  athugun á ástæðum þess  að upplýsingaþarfir  vöknuðu verður skoðað að 

hvers kyns upplýsingum þarfirnar beindust.

4.1 Þörf fyrir upplýsingar um óhefðbundnar heilsumeðferðir 

vaknar

4.1.1 Vonbrigði með þjónustu opinbera heilbrigðiskerfisins

Fimm  af  átta  viðmælendum  röktu  upphaf  kynna  sinna  af  óhefðbundnum 

heilsumeðferðum til þess að þeir sjálfir eða börn þeirra áttu við veikindi að stríða. 

Harpa og Linda Björk höfðu sjálfar reynslu af lasleika sem ekki tókst að uppræta með 

hefðbundinni  læknismeðferð.  Að sögn Ragnheiðar,  Hörpu, Maríu og Öldu þjáðust 

börnin  þeirra,  á  einhverju  tímabili,  af  kvillum sem læknar  réðu  ekki  bót  á.  Auk 

takmarkaðs árangurs af hefðbundnum meðferðum sem börnin gengust undir, sögðust 

bæði Harpa og Alda hafa upplifað óæskilegar aukaverkanir lyfjagjafa. Í orðum Lindu 

Bjarkar endurspeglast viðbrögð ofangreindra kvenna við svörum heilbrigðiskerfisins: 

„Mér fannst ég ekki fá nógu góð svör hjá þessum hefðbundnu læknum. Þá fór ég bara  

að leita annars staðar.“

Auk  vonbrigða  sinna  með  úrræðaleysi  heilbrigðiskerfisins  nefndi  Alda  hve 

vonsvikin hún hefði orðið yfir skilningleysi lækna í hennar garð þegar hún bar undir 

þá fullvissu sína um að dóttir hennar ætti við sjúkleika að stríða.  „Ég gekk á milli  

læknanna og það var alltaf sagt að þetta væri í hausnum á mér, að það væri ekkert að  

henni.“ Í orðum Öldu birtist áhrifaleysið sem hún upplifði í leit sinni að lækningu til 

handa  börnunum:  „  ...mér  var  vísað  til  augnlæknis,  mér  var  vísað  til  
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taugasérfræðings, mér var vísað til hinna og þessa [lækna] en það kom aldrei neitt út  

úr  því.“ Líkt  og  Öldu reyndist  gangan á  milli  hinna  ýmsu  lækna Maríu  erfið  og 

mismunandi svör þeirra ollu því að hún varð ráðvillt og vondauf. „Við vorum búin að 

vera hjá heimilislækni, hjá eyrnalækni, hjá barnalækni og, einhvern veginn, enginn 

sagði það sama og við vorum alveg bara að gefast uppá þessu.“

Fanney rakti ástæður þess að hún leitaði í auknum mæli á náðir óhefðbundinna 

heilsumeðferða  að einhverju leyti  til  reynslu  sinnar  af  óblíðu viðmóti  starfsmanna 

heilbrigðiskerfisins. Þegar ung dóttir Fanneyjar eignaðist  barn ákvað hún í samráði 

við  móður  sína  að  hafna  bólusetningum.  Þegar  mæðgurnar  kynntu 

hjúkrunafræðingum sem störfuðu  við  ungbarnaeftirlit  ákvörðun  sína  brugðust  þeir 

hart við. Þá hætti dóttirin við „ ...að fara með [barnið ] í vigtun og svoleiðis af því að  

þær kölluðu hana morðingja, hjúkkurnar“ og leitaði þess í stað á náðir græðara þegar 

barnið veiktist.

4.1.2 Innri þörf

En upplýsingaleit á þessu sviði hófst ekki eingöngu af illri nauðsyn í kjölfar veikinda 

eða árekstra  við heilbrigðiskerfið.  Allir  viðmælendur  áttu  sammerkt  að hafa fyllst 

brennandi  áhuga á óhefðbundnum heilsumeðferðum og ýmsar  uppsprettur  áhugans 

voru nefndar til sögunnar. Fanney rakti áhuga sinn á óhefðbundnum heilsumeðferðum 

til unglingsáranna þegar hún hóf að að lesa sér til um andleg mál og dulspeki. Þar að 

auki taldi hún eðlislægan mótþróa sinn við viðtekin gildi og stofnanir samfélagsins 

hafa beint henni á braut heilsumeðferða sem eru stundaðar utan ramma viðurkenndra 

vísinda. Ragnheiður sem var á sjötugsaldri, taldi einnig að áhrif úr uppvexti hefðu gert 

sig móttækilegri  fyrir  hugmyndum óhefðbundinna heilsumeðferða.  Ragnheiður ólst 

upp í dreifbýli, í stórum systkinahópi. Fjölskyldan bjó við takmörkuð efnisleg gæði og 

fjarri læknisþjónustu. Ragnheiður sagðist hafa lært af móðir sinni hvernig nýta mætti 

ýmislegt  sem  fyrirfannst  í  náttúrunni  og  umhverfinu  til  þess  að  meðhöndla  og 

fyrirbyggja  veikindi.  Magnea  og  Guðbjörg  voru  komnar  á  fullorðinsár  þegar 

óhefðbundnar  heilsumeðferðir  rak  á  fjörur  þeirra.  Magnea  starfaði  á 

grænmetismatsölustað og taldi að kynni sín af fólki sem aðhylltist lífsstíl í takt við 

náttúruna  hefðu  komið  henni  á  bragðið.  Guðbjörg  þekkti  hins  vegar  ekkert  til 

óhefðbundinna heilsumeðferða fyrr en hún kynntist þeim af einskærri tilviljun. Samtal 
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við hómópata kveikti  óslökkvandi  áhuga hennar og eftir  það var  ekki aftur  snúið. 

Guðbjörg hóf að læra hómópatíu og hefur starfað við það um árabil.

Einnig kom fram í viðtölum við Öldu, Ragnheiði og Fanneyju að tilgangur með leit 

þeirra  að  upplýsingum  væri  þörf  fyrir  að  vaxa  og  þroskast  sem  einstaklingar. 

Ragnheiður sagðist búa yfir ríkri innri þörf fyrir að afla sér nýrrar þekkingar og færni 

því að menntunin veitti henni styrk og sjálfsöryggi. Ragnheiður lýsti reynslu sinni í 

kjölfar útskriftar sinnar sem sjúkraliði á þann veg:  „Þetta var ótrúlega sterk og fín  

tilfinning  að  bara  það  að  geta  staðið:  hér  er  ég!  Hvort  sem  að  þú  ert  

hjúkrunarfræðingur eða bókasafnsfræðingur þá er ekki hægt að segja að þú vitir ekki  

neitt.“ Sama máli gegndi um Fanneyju. Í frásögn hennar kom víða fram mikill áhugi á 

upplýsingum um nýjustu  aðferðir,  kenningar  og rannsóknir  á  sviði  óhefðbundinna 

heilsumeðferða. Fanney útskýrði fróðleiksþorsta sinn á þann veg að hennar: „ ...þróun 

er að fara alltaf hærra og hærra og hærra og læra alltaf meira og meira og meir. Ég  

nenni ekki að hanga alltaf í sama efninu þegar ég er búin að læra það mikið um það 

að mér finnst komið nóg.“

4.2 Þarfir að baki upplýsingaleitar græðara

Eftir  að  þátttakendur  hófu  störf  sem  græðarar  komu  nýjar  upplýsingaþarfir  til 

sögunnar. Eins og við var að búast lögðu þeir allir ríka áherslu á mikilvægi þess að 

afla hagnýtra upplýsinga sem komu þeim að beinum notum við ástundun meðferða. 

Þörf viðmælenda fyrir hagnýtar upplýsingar beindist annars vegar að upplýsingum á 

sviði  heilbrigðisvísinda  og  hins  vegar  að  upplýsingum  á  sviði  óhefðbundinna 

heilsumeðferða.  Þörfina  fyrir  að  afla  sér  víðtækrar  þekkingar  á  bæði 

læknismeðferðum og óhefðbundnum heilsumeðferðum mátti  annars  vegar  rekja  til 

viðleitni  græðaranna  til  þess  að  veita  skjólstæðingum sem besta  þjónustu og hins 

vegar  til  þess  að  græðurum var  í  mun  að  skjólstæðingar  skynjuðu  að  þeir  hefðu 

yfirsýn  og  þekkingu á  meðferðum sem viðkomandi  gekkst  undir,  innan  sem utan 

opinbera heilbrigðiskerfisins. Í því sambandi lagði Harpa áherslu að á hún leitaðist við 

að taka fullt tillit til læknismeðferðar sem skjólstæðingar hennar þiggja „ ...svo ekki  

myndist  togstreita hjá kúnnanum. Það er mikilvægt  í  bataferli  skjólstæðingsins að 

hann finni samhljóm í því sem hann er að gera.“
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4.2.1 Símenntun

Í frásögnum græðaranna birtist þörf þeirra fyrir að tileinka sér mismunandi tegundir 

óhefðbundinna heilsumeðferða. Ragnheiður, Magnea, Alda, Linda Björk og Fanney 

höfðu  allar  lokið  námi  í  eða  kynnt  sér  gaumgæfilega  fleiri  en  eina  tegund 

óhefðbundinna heilsumeðferða. Þær voru á einu máli um að með aukinni þekkingu 

stæðu þær betur að vígi í glímu sinni við hina margvíslegu heilsukvilla sem hrjáðu 

skjólstæðingar þeirra. Alda greindi frá því að reynsla hennar af veikindum barna sinna 

og meðferðum sem hún beitti við þeim, væri undirstaða þekkingar hennar sem hún 

studdist  við  í  græðarstarfinu.  Jafnframt  var  henni  kappsmál  að  byggja  ofan  þann 

grunn með: „ ...fleiri námskeiðum, bæði til að dýpka skilning sinn á því sem maður er  

að gera og náttúrulega uppá líka að festast ekki í einhverju ákveðnu fari.“ Hún bætti 

því við að það væru ekki eingöngu þarfir skjólstæðinga sem leiddu til þess að hún 

lærði  fleiri  tegundir  meðferða  heldur  væri  áhugasvið  hennar  einnig  breytingum 

undirorpið: „Manni getur líkað ein meðferð betur en önnur og þá heldur maður sig  

við hana á meðan manni líkar hún. Svo fær maður allt einu flugu í höfuðið að prófa  

eitthvað annað og þá á maður líka að fylgja því.“

4.2.2 Persónuleg reynsla

Hugtakið  reynsluvísindi  sem  ber  oft  á  góma  þegar  rætt  er  um  óhefðbundnar 

heilsumeðferðir  kom einnig til  tals  í  viðtölunum. Sem dæmi um það sagðist  Alda 

þarfnast þess að prófa heilsumeðferðir og lyf af eigin raun svo hún væri betur í stakk 

búin til þess að veita skjólstæðingum sínum ráðleggingar um gagnsemi hinna ýmsu 

úrræða. Í máli Lindu Bjarkar, Öldu og Fanneyjar kom jafnframt skýrt fram mikilvægi 

þess  að græðarar  hafi  í  huga hve þarfir  skjólstæðinga  eru einstaklingsbundnar  því 

engir tveir eru eins. Þar af leiðandi væri afar einstaklingsbundið hvað hjálpar í hverju 

tilviki fyrir sig. 

4.2.3 Samskipti við starfsfélaga

Viðmælendur voru sammála um gildi þess að sækja námskeið og hvers kyns fræðslu í 

tengslum við græðarastarfið. Ein ástæða þess var að þar gáfust tækifæri til þess að 

hitta  og ræða við starfssfélaga.  Flestir  viðmælenda störfuðu einir  en einungis einn 

viðmælenda var með aðstöðu innan heilsuseturs og átti tíð samskipti við aðra græðara. 
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Hómópatarnir  Guðbjörg og Harpa voru einna virkastar  við að sækja félagsskap 

starfsfélaga sinna. Guðbjörg sagði mikilvægi þess að tilheyra hópi græðara felast í því 

að  hún  starfaði  ein  og  væri  „  ...ekki  á  neinum  öðrum  vinnustað  í  tengslum  við 

hómópatíu. Þannig að ég þarf að fá þessa örvun, að hitta aðra hómópata. Ég er föst  

hérna.“ Orð Hörpu tjáðu einnig svipaða þörf þegar hún talaði um mikilvægi þess að: 

„ ...hafa aðgang að fólki þegar maður er að hugsa um hómópatíuna, að geta hringt,  

sko, og verið með vangaveltur um það sem maður er að hugsa um og leitað álits hjá  

starfsfélaga varðandi vangaveltur og spurningar í tengslum við fagið.“

4.2.4 Miðlun upplýsinga

Ein  ástæða  upplýsingaleitar  viðmælenda  var  þörf  þeirra  fyrir  að  miðla  öðrum af 

reynslubrunni  sínum.  Fanneyju,  Ragnheiði  og  Guðbjörgu  var  mikið  í  mun  að  tjá 

skoðanir sínar og koma vitneskju sinni um óhefðbundnar heilsumeðferðir á framfæri. 

Svo virtist sem þær væru knúnar af sterkri innri þörf fyrir að deila þekkingu sinni með 

öðrum því samkvæmt Guðbjörgu hafði fólk sjaldan frumkvæði að því að biðja hana 

um  upplýsingar.  Ragnheiður  og  Fanney  viðurkenndu  að  undirtektir  fólks  væru 

misgóðar þegar þær tjáðu sig um þessi málefni en hvorugar létu það á sig fá. Fanney 

var sannfærð um að upplýsingavefsíða  um óhefðbundnar heilsumeðferðir  sem hún 

stóð að á eigin kostnað kæmi fjölmörgum til góða. „Ég er að borga fyrir hana 3000  

kall á mánuði til að halda henni úti en fæ engar tekjur útá hana. En ég tími ekki að 

taka hana af.“ Ragnheiður lét einnig gagnrýni annarra sem vind um eyru þjóta „ ...af  

því að þetta er eitthvað mitt og enginn annar getur það.“

4.3 Samantekt

Þegar rýnt er í hvatann að upplýsingaleit allflestra þátttakenda er ljóst að vonbrigði 

með almenna heilbrigðisþjónustu  leiddu þá á  vit  óhefðbundinna  heilsumeðferða.  Í 

frásögnum kvennanna mátti greina óbilandi áhuga á óhefðbundnum heilsumeðferðum 

og hugmyndafræðinni að baki þeim. Einnig voru dæmi um að þær álitu þekkingarleit 

á þessu sviði veita þeim sjálfsöryggi og stuðla að auknum persónulegum þroska.

Þegar viðmælendur hófu störf sem græðarar beindust upplýsingaþarfir þeirra fyrst 

og fremst að því að koma til móts við þarfir og óskir skjólstæðinga. Þar voru efst á 

blaði hagnýtar upplýsingar sem snertu meðhöndlun sjúklinga. Jafnframt töldu flestir 
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viðmælendur að kunnátta í fleiri en einni óhefðbundinni meðferð stuðlaði að bættri 

þjónustu þeirra. En þeir sóttust ekki eingöngu eftir utanaðkomandi vitneskju heldur 

kom  oftsinnis  fram  að  viðmælenda  þörfnuðust  persónulegrar  reynslu  af  verkun 

náttúrulyfja og heilsumeðferða því einungis þannig væru þeir fyllilega í stakk búnir til 

þess að mæla með og stunda viðkomandi meðferðir.

Í  viðtölunum kom fram að  græðarar  sem störfuðu einir  upplifðu  einangrun og 

meðal þeirra kom fram þörf fyrir að hafa samskipti við aðra starfsfélaga og að ráðfæra 

sig við þá. Loks ber að geta þess að nokkrir viðmælendur bjuggu yfir ríkri þörf fyrir 

að miðla öðrum af þekkingu sinni.
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5 Upplýsingaleit og upplýsingaleiðir

Upphaf upplýsingaleitar má rekja til þess að þarfir sem búa innra með einstaklingnum 

knýja  viðkomandi  til  þess  að  bregðast  við  þeim.  Ein  helsta  forsenda  þess  að 

viðkomandi takist að mæta þörfum sínum er að hann búi yfir þekkingu um hvernig 

hann geti  borið  sig  að.  Ráði  hann ekki  þegar  yfir  nauðsynlegum upplýsingum er 

óhákvæmilegt að hefja upplýsingaleit.  Upplýsingaleit  felst í  því að afla upplýsinga 

sem aðrir  einstaklingar  búa  yfir.  Það  krefst  milliliðar,  það  er  einhvers  sem flytur 

minningar og hugmyndir frá einum einstaklingi til annars. Flutningur upplýsinga fer 

fram  eftir  margvíslegum  leiðum.  Í  samræðum  og  fyrirlestrum  berast  boðin 

milliliðalaust manna á meðal. Í bókum, tímaritum, segulbandsupptökum, á netinu og á 

ýmsum öðrum rafrænum formum þar sem upplýsingar eru skráðar og varðveittar má 

endurheimta  þær  þegar  þörf  krefur.  Einnig  flytja  hinar  ýmsu  tegundir  fjölmiðla 

upplýsingar til fólks.

Í  kaflanum er  ætlunin  að  gera  grein  fyrir  upplýsingaöflun  viðmælenda  á  sviði 

óhefðbundinna  heilsumeðferða.  Fjallað  verður  um  hvernig  fyrstu  kynni  af 

óhefbundnum  heilsumeðferðum  leiddu  til  áframhaldandi  þekkingaröflunar 

viðmælenda á þessu sviði. Að því loknu verður rýnt í aðferðir sem viðmælendur beittu 

við  upplýsingaleit  í  tengslum  við  græðarastarfið  og  upplýsingabrunnum  sem 

viðmælendur nýttu sér gerð skil.

5.1 Fyrstu skref upplýsingaleitar

Eins  og  fram kom í  fjórða  kafla  voru þarfir  sem bjuggu að  baki  upplýsingaleitar 

þátttakenda af ýmsum toga spunnar. Alda, Ragnheiður, Linda Björk, María og Harpa, 

það er að segja fimm af átta viðmælendum, töldu sig eða börn sín ekki hafa hlotið bót 

meina sinna innan almenna heilbrigðiskerfisins. Þegar svo var komið vissu konurnar 

hvorki hvar né hvort úrræði væru fyrir hendi. Þær höfðu ratað í blindgötu því þó að 

þörf fyrir úrlausn mála blundaði áfram undir niðri sáu þær enga lausn í sjónmáli og 

leituðu þar af leiðandi ekki úrræða með virkum hætti.

En  á  þeim  tímapunkti  í  lífi  kvennanna  rak  vitneskju  um  óhefðbundnar 

heilsumeðferðir á fjörur þeirra. Upplýsingarnar bárust þeim eftir ýmsum leiðum og í 
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flestum  tilvikum  rákust  viðmælendur  á  upplýsingarnar  fyrir  einskæra  tilviljun. 

Ragnheiður og María sögðust hafa orðið fyrir áhrifum af áhuga vina og ættingja á 

náttúrulegum lífstíl og óhefðbundnum heilsumeðferðum. Að sögn Maríu: „ ...kynnist  

maður  þessu  í  gegnum  fólkið  í  kringum  sig.  Ekki  í  gegnum  blaðagreinar  eða 

sjónvarpsviðtöl.  Það var  fólk  í  kringum mig  á þessari  línu.“ En  andstætt  skoðun 

Maríu, reyndust viðtöl og umfjöllun í fjölmiðlum einnig uppspretta fyrir upplýsingar 

um  óhefðbundnar  heilsumeðferðir.  Sem  dæmi  um  það  leiddi  útvarpsviðtal  við 

grasalækni til þess að áhugi Öldu vaknaði og hún hóf að leita úrræða utan almenna 

heilbrigðiskerfisins. Á hinn bóginn urðu ráðleggingar læknis um bætt mataræði þess 

valdandi að Harpa vatt kvæði sínu í kross og hún hóf að stunda heilsusamlegan lífsstíl 

og nýta sér meðferðir græðara.

Allar áttu konurnar sammerkt að ofangreindar upplýsingar vöktu athygli þeirra á 

heilsumeðferðum sem buðust utan almenna heilbrigðiskerfisins og gáfu þeim tilefni til 

þess að ætla að hér væru á ferðinni úrræði sem kæmu þeim að notum. Í kjölfar þess 

ákváðu þær að láta slag standa, því eins og Ragnheiður komst að orði var nauðsynlegt 

að „Bara prófa, það er ekkert annað sem að þú getur gert.“

Það reyndist  Lindu Björk, Öldu,  Maríu,  Hörpu og Ragnheiði  heillaskref  því að 

allar lýstu þær yfir ánægju sinni með árangur meðferðanna. Sem dæmi um það stóð 

minning  Hörpu  um  áhrif  hómópatalyfs  á  son  hennar,  henni  enn  ljóslifandi  fyrir 

hugskotsjónum:  „ ...hann fór  inní  allt  annan persónuleika,  eða svona,  hann varð 

afslappaðri og bara rólegur og ég ætlaði ekki að trúa þessu. Ég ætlaði ekki að þora  

að  segja  frá  þessu,  fólk  færi  að  halda  að  ég  væri  með  einhverjar  ofskynjanir.“ 

Þátttaka Lindu Bjarkar í heilunarnámskeiði vakti einnig með henni fullvissu um að 

þar hefði hún fundið vettvang sem svaraði þörfum hennar, því eins og Linda Björk 

orðaði það: „ ...þá var soldið svona eins og ég væri bara komin heim.“ Hin jákvæða 

reynsla  af  óhefðbundnum  heilsumeðferðum  leiddi  Öldu,  Ragnheiði,  Lindu  Björk, 

Maríu og Hörpu fyrir  sjónir að þær hefðu fundið leið sem kom til móts við þarfir 

þeirra og það hvatti þær til frekari upplýsingaleitar um óhefðbundnar heilsumeðferðir.

Upphaf upplýsingaleitar Guðbjargar, Magneu og Fanneyjar var frábrugðið öðrum 

viðmælendum að því leyti að þarfir sem bjuggu að baki áhuga þeirra fólust ekki í leit 

að heilsubót heldur í þörf fyrir áhugamál, þörf fyrir starfsvettvang og þörf fyrir að láta 

gott af sér leiða. Guðbjörg átti það sameiginlegt með þeim sem leituðu heilsubótar að 

hún hafði  ekki  þekkt  til  óhefðbundinna heilsumeðferða  þegar  upplýsingar  um þær 

urðu  á  vegi  hennar.  Hún  sagðist  einfaldlega  hafa  heyrt  minnst  á  fyrirbærið 
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„hómópatía“, fyrir tilviljun, í samtali við konu sem hún kunni engin nánari deili á. Í 

framhaldi af því vaknaði óslökkvandi áhugi Guðbjargar og hún hóf markvissa leit að 

nánari upplýsingum.

Í  tilviki  Fanneyjar  og  Magneu  höfðu  þær  lengi  vel  þekkt  til  óhefðbundinna 

heilsumeðferða  og  hugmyndafræði  að  baki  þeim.  Samt  sem  áður  var  heimsókn 

Magneu í heilsubúð erlendis ákveðinn vendipunktur í lífi hennar af því að þar rakst 

hún á ilmkjarnaolíur  sem vöktu áhuga hennar.  Í  kjölfar  þess sótti  hún námskeið í 

meðferð þeirra sem hafði síðar meir í för með sér að hún ákvað að söðla um, hætta 

kennslu og gerast græðari. Fanney taldi hins vegar að lestur bóka sem fjölluðu um 

dulspeki  og  margs  konar  óviðurkennda  vísindaiðkun  hafi  verið  sá  jarðvegur  sem 

áhugi hennar á óhefðbundnum heilsumeðferðum spratt úr.

5.2 Upplýsingaleit og upplýsingaleiðir græðara

Í kjölfar þess að áhugi á óhefðbundnum heilsumeðferðum vaknaði, afréðu Fanney, 

Ragnheiður, Magnea, Harpa, Linda Björk, Guðbjörg og Alda að feta sig áfram í leit 

að frekari þekkingu á þessu sviði. Þegar konurnar tóku ákvörðun um að kynna sér 

óhefðbundnar heilsumeðferðir nánar kom berlega í ljós að eðli upplýsingaöflunar á 

þessu sviði breyttist frá því að vera fyrst og fremst háð tilviljunum, í upplýsingaleit 

sem beindist að fyrirfram ákveðnum markmiðum. Leit viðmælenda beindist einkum 

að  því  að  afla  sér  menntunar  á  sviði  óhefðbundinna  heilsumeðferða  og  að 

upplýsingum sem komu að beinum notum í græðarastarfi.

Í  máli  Lindu Bjarkar,  Guðbjargar,  Öldu og Hörpu kom fram gildi  þess að afla 

upplýsinga sem áttu rætur að rekja til hefðbundinna læknavísinda. Alda talaði um að 

þekking  á  sviði  líffræði,  næringafræði,  sýklafræði,  sjúkdómafræði  og  þekking  á 

líkamsstarfsemi og líkamsbyggingu væri nauðsynleg í starfi hennar sem höfuðbeina- 

og spjaldhryggsjafnari. Harpa og Guðbjörg tóku undir mikilvægi þess að vera vel að 

sér um þessi efni og kváðust jafnframt oft leita upplýsinga um tilteknar meðferðir sem 

skjólstæðingar þeirra gengust undir í almenna heilbrigðiskerfinu. Ástæðan var sú að 

innsýn í  meðferðir  lækna gerði þeim kleift  að taka tillit  til  þeirra við meðhöndlun 

skjólstæðinga. Sem dæmi um slíkar upplýsingar nefndi Guðbjörg aukaverkanir lyfja 

og afleiðingar skurðaðgerða. Í viðtali við skjólstæðing sagðist Guðbjörg fara: „ ...yfir  

söguna hjá viðkomandi um hvað fer venjulega úrskeiðis [...], er það deyfingin, er það  
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blæðingin, eru það uppköst eftir uppskurð?“ Á þeim upplýsingum byggði Guðbjörg 

meðal annars val sitt á hómópatalyfjum sem hentuðu í hverju tilviki.

5.2.1 Námskeið og fyrirlestrar

Í  sjö  af  átta  viðtölum  kom  fram  að  spurnir  af  námskeiðum  og  kynningum  á 

óhefðbundnum heilsumeðferðum höfðu í för með sér að viðmælendur stigu skrefið til 

fulls  og öfluðu sér  formlegrar  fræðslu og menntunar  á þessu sviði.  Þar með urðu 

tímamót  í  upplýsingaöflun  viðmælenda.  Áður  hafði  hún  einkennst  af 

tilviljunarkenndum  þreifingum  en  breyttist  í  markvissa  upplýsingaleit  þegar 

viðmælendur kusu af eigin frumkvæði að sækja fyrirlestra eða námskeið.

Ragnheiður, Fanney, Magnea, Harpa, Linda Björk, Guðbjörg og Alda luku námi á 

sviði ýmissa óhefðbundinna heilsumeðferða og öðluðust viðurkenningu sem fullnuma 

græðarar.  Í  kjölfarið  gengu  þær  í  hin  ýmsu  fagfélög  innan  Bandalags  íslenskra 

græðara  og  sóttu  fræðslufundi,  námskeið,  fyrirlestra  og  óformleg  mannamót  sem 

fagfélögin efndu til.  Viðmælendur voru almennt  ánægðir með slíka fundi og töldu 

gildi þeirra einkum felast í því að þar gafst bæði tækifæri til þess að fá fræðslu í formi 

fyrirlestra og til þess að kynnast starfsfélögum og skiptast á skoðunum og fróðleik. 

Margs konar námskeið og fyrirlestrar voru í boði. Magnea átti til dæmis fullt fangi 

með að fylgjast með því sem var á döfinni:

Það er endalaust af gestakennurum að koma. Það er mjög skemmtilegt og það 
er eiginlega of mikið framboð, liggur við, af því að maður vill helst ekki missa 
af neinu sem er í boði. [...] Það er endalaust, alls staðar eitthvað spennandi að 
gerast.

Að undanskildum hómópötunum Guðbjörgu og Hörpu, létu græðararnir sem rætt 

var við, sér ekki nægja að ljúka námi í einni tegund óhefðbundinna heilsumeðferða 

heldur sóttust eftir að læra fleiri. Guðbjörg og Harpa töldu aftur á móti vænlegra til 

árangurs að dýpka skilning sinn á einni ákveðinni tegund meðferðar. Þar af leiðandi 

sóttu þær eingöngu viðbótarfræðslu sem var í beinum tengslum við hómópatafagið.

5.2.2 Samskipti

Helstu upplýsingaleiðirnar sem viðmælendur nýttu sér voru, enn sem fyrr, samræður 

og samskipti við annað fólk. Að sögn Ragnheiðar höfðu samtöl við einstaklinga sem 
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bjuggu yfir staðgóðri þekkingu yfirburði gagnvart öðrum upplýsingaleiðum: „Það er 

ekki nóg að lesa, það þarf að tala við fólk og maður þarf að leita eftir fólki sem er þá  

með eitthvað meira.“ Harpa tók í sama streng: „Mér finnst alltaf mesta námið fara í  

gegnum það að vera innan um fólk, hafa aðgang að fólki þegar maður er að hugsa 

um hómópatíuna, að geta hringt sko og verið með vangaveltur um það sem maður er  

að hugsa um.“ Guðbjörg mat samskipti við starfsfélaga mikils því að, auk aðstoðar 

sem henni  veittist,  gáfu slíkir  fundir  henni  tækifæri  til  þess að deila  hugðarefnum 

sínum með öðrum á sömu bylgjulengd:  „ ...ég þarf  að fá  þessa örvun [...]  fá að 

aðstoða  aðra,  að  sýna  bara  samstöðu  og  tala  tungumálið.“ Af  því  má  ráða  að 

viðmælendur  litu  á  samræður  sem  árangursríka  upplýsingaleið  auk  þess  sem 

persónuleg samskipti veittu þeim stuðning og hvatningu. Þar að auki leiddi vitneskja 

sem viðmælendur urðu sér úti um í samtölum oft á tíðum til þess að þeir uppgötvuðu 

nýjar  upplýsingar  eða  aðrar  tegundir  upplýsingaleiða.  Ragnheiður  sagðist  nær 

undantekningarlaust hafa frétt af nýjum meðferðum í gegnum aðra. Linda Björk var á 

sama máli: „Maður fann ekkert neitt nema maður í gegnum mann sem benti manni á  

einhver námskeið eða einhvern sem vann við þetta eða hitt.“

5.2.3 Persónuleg reynsla 

Öldu var tíðrætt  um að persónuleg reynsla  væri ein  allra  mikilvægasta  leið  sín til 

upplýsingaöflunar. Ástæðuna mátti rekja til þess að Alda hafði þá reglu í starfi að: 

„ ...maður gerir ekki neitt  við einhvern annan nema það sem maður hefur prófað  

sjálfur.“ Alda gekkst sjálf undir meðferðir sem hún veitti og tók inn bætiefni sem hún 

ráðlagði skjólstæðingum sínum. Jafnframt taldi Alda að upplifun hvers og eins væri 

einstök, þar eð hver og einn hefði einstaklingbundnar þarfir og engin ein algild leið 

hentaði  öllum.  Þar  af  leiðandi  væri  persónuleg  reynsla  hennar  af  meðferðum  og 

náttúrulyfjum takmörkunum háð en gæfi í það minnsta vísbendingu eða: „ ...hugmynd 

um hvernig þetta virkar á mann.“

5.2.4 Bækur, tímarit og bókasöfn

Þátttakendur  höfðu  viðað  að  sér  bókum  um  óhefðbundnar  heilsumeðferðir, 

læknismeðferðir  og  annað  sem  viðkom  heilsufari  og  líkamsstarfsemi  mannsins. 

Einkum töldu þeir  mikilvægt  að geta  gripið til  uppflettirita  sem sem nýttust  þeim 
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beinlínis við ástundun meðferða. Einungis Alda og Fanney nefndu að þær hefðu kynnt 

sér tímarit á sviði  óhefðbundinna heilsumeðferða. Alda taldi sig hafa bæði gagn og 

gaman af margvíslegum málefnum sem fjallað var um í tímaritinu Heilsuhringurinn. 

Þar  var  einnig  að  finna  tilvísanir  í  aðrar  heimildir  sem  komu  Öldu  að  notum  í 

áframhaldandi upplýsingaleit.

Þegar talið barst að bókasöfnum og gagnsemi þeirra með tilliti til græðarafagsins 

kom í ljós að einungis þrír af sjö græðurum sem rætt var við höfðu nýtt sér þjónustu 

bókasafna í því skyni að afla upplýsinga um óhefðbundnar heilsumeðferðir. Guðbjörg, 

Magnea og Alda höfðu leitað heimilda innan veggja almenningsbókasafna en enginn 

viðmælenda gerði ráð fyrir að slíkt efni væri á boði innan háskólabókasafna.

Hvað varðaði reynslu einstakra viðmælenda af þjónustu almenningsbókasafna kom 

fram að Alda saknaði þess að finna ekki þýtt efni um óhefðbundnar heilsumeðferðir á 

bókasöfnum.  Samkvæmt  hennar  reynslu  fjölluðu  bækur  sem  þar  var  að  finna  á 

íslensku fyrst  og fremst  um séríslenskt  efni  eins  og íslenskar  lækningajurtir.  Alda 

gerði einnig athugasemd við skipulag almenningsbókasafna því að hún áleit að rit um 

óhefðbundnar  heilsumeðferðir  ættu  fremur  samleið  með:  „  ...sjúkdómafræði,  

sýklafræði,  líffærafræði og líffræði  og svona dæmi. Mér finnst  orðið að þetta eigi  

frekar  orðið  heima  í  þessari  deild  heldur  en  í  andlegu  deildinni  þar  sem  eru 

trúarbrögð, miðlar, draumar og spár og svoleiðis.“

Magnea  var  í  aðra  röndina  ánægð  með  úrval  efnis  um  óhefðbundnar 

heilsumeðferðir  á  almenningsbókasöfnum  á  höfuðborgarsvæðinu  og  sagðist  hafa 

fengið:  „ ...fullt af bókum um þessi efni á almenningsbókasöfnum.“ En stuttu síðar, 

þegar hún minntist úrvals bóka á sviði óhefðbundinna heilsumeðferða í bókabúðum 

erlendis, kom fram í máli hennar að: „ ...það væri gaman ef að bókasöfnin hér væru 

með svolítið úrval.“ Umsögn Guðbjargar var á svipuðum nótum. Að hennar sögn báru 

tilraunir hennar til þess að afla upplýsinga á almenningsbókasöfnum í tengslum við 

starf sitt takmarkaðan árangur og höfðu of mikið umstang í för með sér:

...það er svo lítið um upplýsingar. Ég hef einstaka sinnum þurft að leita mér 
eitthvað. Þá hefur það verið í einhverjum spes greinum. Þá þarf ég að láta senda 
mér  það hingað eða þá þarf  ég að fara  í  aðalbókasafnið og það hefur  ekki 
hentað.

Linda Björk hafði einnig: „ ...mjög gjarnan viljað fá meiri upplýsingar og geta  

einmitt farið á bókasöfn […] sérstaklega í upphafi, þegar ég var að byrja að leita að 
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náminu.“ Hins  vegar  reiknaði  hún  einfaldlega  ekki  með  því  að  efni  sem  snerti 

óhefðbundnar heilsumeðferðir væri að finna á bókasöfnum.

5.2.5 Netið

Að Ragnheiði  undanskilinni  höfðu  allir  viðmælendur  tekið  netið  í  þjónustu  sína. 

Ragnheiður, sem var elst þátttakenda og hafði takmarkaða reynslu af netinu, ofbauð 

hins vegar ofgnótt upplýsinga sem netið geymdi og efaðist um gildi þess til  lengri 

tíma litið: „ ...það flæðir allt yfir okkur og á endanum verður bara fólk leitt á þessu.“ 

Aðrir viðmælendur voru afar ánægðir með framboð upplýsinga á netinu.

Í flestum tilvikum beindist starfstengd upplýsingaleit græðara sem rætt var við, að 

starfsemi mannslíkamans, sjúkdómum, sjúkdómseinkennum og meðhöndlun þeirra. Í 

markvissri leit Öldu og Guðbjargar að upplýsingum um sjúkdóma og læknismeðferðir 

lýstu  þær  yfir  ánægju  sinni  með  vefsíðuna  doktor.is  sem  var  upplýsingasíða  og 

gagnabanki  fyrir  almenning  á  vegum  fagfólks  í  opinbera  heilbrigðisgeiranum. 

Samkvæmt reynslu Öldu:  „ ...er hægt að fá alveg geysilega miklar upplýsingar þar  

um sjúkdóma, sjúkdómsgreiningar og um hvað er til dæmis eins og flogaveiki, hvað er  

hjartaáfall og hvað gerist í því.“ Guðbjörg var sama sinnis:  „ ...öll lyf sem ég hef  

þurft að leita uppi hef ég getað fundið á doktor.is eða doktor.is bendir mér á aðrar  

síður erlendis.“

Líkt og Alda og Guðbjörg sagðist Harpa fara á ákveðnar vefsíður sem hún þekkti á 

netinu og kallaði: „reperatoríur“. Þar bauðst aðgangur að rafrænum gagnabönkum þar 

sem notendur slógu inn sjúkdómseinkenni og í kjölfarið birtust heiti hómópatalyfja 

sem komu að notum í tilteknu tilviki. Auk þess nýtti Harpa Google-leitarvélina í því 

skyni  að kynna sér mismunandi  sjónarhorn þess  sem hún fékkst  við hverju sinni: 

„ ...oft gúggla ég sjúkdóminn og svo „hómópatía“ bara til að sjá hvað er sagt um 

þennan  sjúkdóm  og  þá  bæði  hjá  hefðbundnum  og  hómópatískum,  sko  varðandi  

þennan sjúkdóm. Bara til að sjá hvernig viðhorfin eru.“

Í  viðtölunum  við  Fanneyju  og  Magneu  kom fram að  þær  ferðuðust  yfirleitt  á 

fremur tilviljanakenndan hátt um netið. Samkvæmt lýsingum þeirra var leit þeirra að 

upplýsingum  á  netinu  fremur  í  ætt  við  könnunarleiðangur  en  markvissa  leit  að 

upplýsingum.  Magnea  nefndi  Google-leitarvélina  sem  algengan  upphafsreit  leitar 

sinnar á netinu:  „Ég fer rosalega oft einhvern veginn þannig að það er eitthvað eitt  

ákveðið  sem  ég  er  forvitin  um.  Ég  byrja  bara  að  gúggla  það  og  útfrá  því  eru  
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endalausir möguleikar í allar áttir.“ Að sögn Magneu fólust kostir netsins einkum í 

leitarmöguleikum  sem  það  býður:  „Þú  getur  fikrað  þig  svo  endalaust  áfram  og 

safnað. Það er til svo mikið af upplýsingum um svona afmörkuð efni og fleira […]  

þetta er þvílík bylting.“ Fanney tók undir það:  „Mér finnst netið alveg snilld.“ En 

andstætt Magneu kærði Fanney sig lítt um Google-leitarvélina. Þess í stað taldi hún 

árangursríkast að hefja leit sína útfrá síðu sem hún þekkti til: „ ...þegar þú ferð inná 

góða síðu er hún alltaf með góða linka á aðrar góðar síðu...“

Loks ber að geta þess að hómópatar á Íslandi settu upp spjallrás á netinu sem var 

eingöngu ætluð  meðlimum fagfélags  hómópata.  Hómópatarnir  Harpa og Guðbjörg 

nýttu sér samskiptarásina töluvert. Að sögn Guðbjargar var henni mikils virði að geta 

deilt hugðarefnum sínum um hvaðeina sem snerti starf hennar með starfssystkinum 

sínum.  Það  gátu  verið  allt  frá  fyrirspurnum  um  tiltekin  sjúkdómseinkenni  og 

meðferðir til hagnýtra upplýsinga um vörur og innkaup. Harpa var einnig hæstánægð 

með þetta framtak:  „Hún [spjallrásin] er rosalega flott, rosalega öflug og mikið af  

greinum þarna hreinlega sem þær hafa skrifað um remedíur [hómópatalyf] og annað 

slíkt.  Þetta er alveg stórkostlegt.“ Að mati Hörpu gegndi spjallrásin afar mikilvægu 

hlutverki sem aðgengilegur og lifandi þekkingarbrunnur:

...maður getur verið með erfiðan kúnna sem er kannski með einhvern erfiðan 
sjúkdóm sem maður þekkir ekkert af því að maður hefur ekki meðhöndlað hann 
áður. [...] Þá eru til fullt af hómópötum sem eru með þessa þekkingu og þá er 
ofsalega gott að geta bara farið inná spjallsíðuna og komið með spurningu.

Af ofangreindu má ráða að viðmælendur beittu aðallega þrenns konar aðferðum 

við upplýsingaleit  á netinu.  Í fyrsta lagi vöfruðu þeir um netið á tilviljanakenndan 

hátt, í öðru lagi gerðu þeir markvissa leit að tilteknum upplýsingum og í þriðja lagi 

nýttu þeir samskiptamöguleika netsins og skiptust á upplýsingum við aðra notendur.

5.3 Samantekt

Í byrjun rákust allflestir viðmælendur á upplýsingar um óhefðbundnar heilsumeðferðir 

af tilviljun. Þó má segja að sú tilviljun hafi átt sér stað á tímapunkti í lífi viðmælenda 

þegar þörf fyrir upplýsingar af þessum toga var fyrir hendi og upplýsingarnar féllu 

þess  vegna  í  frjóan  jarðveg.  Í  kjölfar  þess  tók  við  tímabil,  þar  sem  þáttakendur 

þreifuðu fyrir sér á sviði óhefðbundinna heilsumeðferða, annars vegar í þeim tilgangi 
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að bæta heilsu sína og sinna nánustu og hins vegar í því skyni að svala forvitni sinni 

og áhuga. Það leiddi að lokum til þess að sjö af átta viðmælendum námu eina eða 

fleiri tegundir óhefðbundinna heilsumeðferða og hófu störf sem græðarar.

Meðhöndlun skjólstæðinga kallaði á markvissa upplýsingaleit sem beindist bæði að 

upplýsingum  á  sviði  óhefðbundinna  heilsumeðferða  sem  og  að  upplýsingum  um 

meðferðir,  sjúkdómsgreiningar  og  lyfjagjafir  sem  tíðkast  innan  ramma 

læknavísindanna.  Öflun upplýsinga átti  sér aðallega stað í  samskiptum,  á netinu,  í 

sérfræðiritum, á námskeiðum og á fyrirlestrum. Einnig var minnst á reynslu í starfi 

sem mikilvæga uppsprettu upplýsinga. Upplýsingaleit á bókasöfnum átti takmörkuðu 

fylgi að fagna. Á hinn bóginn voru upplýsingabrunnar á formi netsins, sérfræðirita og 

persónulegra  samskipta  við  fólk,  sem  bjó  yfir  þekkingu  á  sviði  óhefðbundinna 

heilsumeðferða, í mestum metum hjá viðmælendum. Ástæður þess að samskipti nutu 

slíkra vinsælda í upplýsingaleit mátti einkum rekja til þess að þátttakendur kunnu að 

meta stuðning og samkennd sem samskiptin veittu þeim. Öflun upplýsinga á netinu og 

í samræðum bjó einnig yfir þeim kosti að þar höfðu viðmælendur tækifæri til þess að 

sækja bæði upplýsingar með markvissum hætti og að rekast á gagnlegar upplýsingar 

af tilviljun.
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6 Upplýsingamiðlun

Í kaflanum verður sjónum beint að upplýsingamiðlun viðmælenda eftir að þeir hófu 

að starfa sem græðarar. Gerð verður grein fyrir hugmyndum viðmælenda um tilgang 

upplýsingamiðlunar  á  sviði  óhefðbundinna  heilsumeðferða.  Samhliða  því  verður 

fjallað um leiðir sem viðmælendur nýttu í því skyni að koma upplýsingum á framfæri. 

Í  umfjöllunina  fléttast  einnig  reynsla  og  mat  viðmælenda  á  einstökum 

upplýsingamiðlum.

Gagnagreining  leiddi  í  ljós  að  markmið  upplýsingamiðlunar  viðmælenda  voru 

tvíþætt. Annars vegar kynntu þeir starfsemi sína á opinberum vettvangi og hins vegar 

miðluðu  þeir  af  þekkingu  sinni  til  skjólstæðinga.  Sú  staðreynd  mótaði  skipulag 

kaflans.  Fyrst  verður  reynslu  viðmælenda  af  upplýsingamiðlun  og  ráðgjöf  til 

skjólstæðinga í tengslum við einstakar meðferðir gerð skil. Að því loknu tekur við 

umfjöllun um upplýsingamiðlun viðmælenda á opinberum vettvangi.

6.1 Miðlun upplýsinga til skjólstæðinga

6.1.1 Samtöl

Viðmælendur  höfðu  mismunandi  reynslu  af  því  hvort  skjólstæðingar  sóttust  eftir 

upplýsingum um óhefðbundnar heilsumeðferðir. Jafnframt voru þeir ekki á einu máli 

um hvort  það væri  hlutverk  græðara að fræða fólk um slíkar  meðferðir.  Að sögn 

Guðbjargar höfðu skjólstæðingar hennar sjaldan frumkvæði að því að leita sér nánari 

upplýsinga um meðferðirnar. Guðbjörg taldi skýringuna mega rekja til þess að helsta 

markmið flestra skjólstæðinga væri að öðlast bætta heilsu og líðan: „Margir eru bara 

komnir til að prufa en vita ekkert um hvað þetta snýst og þeim finnst allt í lagi bara  

að prufa þetta einu sinni. Þeir gera sér engar væntingar.“

Magnea tók undir það. Jafnframt mátti lesa úr orðum hennar að hún áleit það ekki 

beinlínis í verkahring sínum að miðla upplýsingum heldur væri meginhlutverk hennar 

að inna starf sitt vel af hendi. Magnea taldi að það ekki vera hlutverk græðara að beina 

skjólstæðingi í einhvern ákveðinn farveg. Auk þess væri fólk almennt fullfært um að 

afla sér upplýsinga á eigin vegum.
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Aðrir  þátttakendur  voru  á  öndverðum  meiði  og  álitu  miðlun  upplýsinga 

órjúfanlegan hluta af starfi þeirra enda leituðu skjólstæðingar þeirra í síauknum mæli 

eftir  upplýsingum  og  ráðgjöf.  Ástæðu  þessa  áhuga  töldu  þeir  stafa  af 

hugarfarsbreytingu sem hefur átt sér stað á liðnum árum og felst í því að fólk gerir sér 

í auknum mæli grein fyrir að það beri sjálft ábyrgð á eigin heilsu. Það hafi í för með 

sér að fólk þarfnast stuðnings og leiðbeininga. Alda, sem hóf störf sem græðari fyrir 

um það bil 10 árum, sagði algengt að fólk, sem leitaði til hennar á árum áður, gerði 

ráð fyrir að hún sæi alfarið um að koma því til betri heilsu. Í dag biður fólk, hins vegar 

fremur um aðstoð við að finna út hvað það er að gera rangt og leitar eftir hjálp við að 

gera breytingar á lífstíl sínum og líðan.

Ennfremur  voru Fanney,  Alda,  Linda  Björk og Ragnheiður  á  einu  máli  um að 

hlutverk  græðarans  felist  ekki  einungis  í  því  að  svara  spurningum  skjólstæðinga 

heldur beri  græðurum að vekja hvern og einn til  vitundar um ábyrgð sína á eigin 

heilsu og um mikilvægi þess, eins og Alda orðaði það: „ ...að virkja hjá fólki: hvað er 

gott fyrir mig, hvað hentar mér.“ Ragnheiður tók í sama streng og lagði áherslu á að 

samhliða miðlun upplýsinga væri brýnt  að taka tillit  til  og höfða til  sjálfsábyrgðar 

fólks. Mikilvægt sé að gera fólki ljóst mikilvægi þess að einstaklingurinn sé ætíð við 

stjórnvölinn þegar komi að vali hans á meðferðum sem hann gengst undir:  „ ...og 

virkilega  skoðar  þetta  fyrir  sig,  kannar:  hvernig  líður  mér?“ Í  kjölfar  þess  að 

einstaklingurinn hlustar á eigin líkama og áttar sig á eigin þörfum

...vaknar einhver vitund. Þá getum við sagt það að upplýsingin komist til skila 
og svo heldur hann áfram, hann gerir það ósjálfrátt. Því þá er ekki hægt að segja 
honum lengur að þetta er bara húmbúkk. En maður þarf stuðning til að halda 
áfram.

Að  öðrum  kosti,  taldi  Ragnheiður  hættu  á  að  fólk  léti  stjórnast  af  áliti  og 

ráðleggingum annarra sem gæti leitt til andvaraleysis þess um eigin heilsu og velferð.

6.1.2 Netið

Allir utan eins viðmælanda lýstu yfir ánægju sinni með tilkomu netsins og töldu það 

afar nytsamt tæki til  upplýsingamiðlunar. Ragnheiður sem var um sjötugt, tjáði sig 

hins vegar lítt um netið enda hafði hún litla sem enga reynslu af því.
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Guðbjörg og Magnea kunnu einkum að meta kosti netsins í þeim tilvikum þegar 

skjólstæðingar sýndu áhuga á að afla sér frekari upplýsinga. Einkum voru leitarvélar 

ofarlega á blaði eða eins og Magnea komst að orði, benti hún: „ ...fólki alveg hiklaust  

á að gúggla hitt og þetta.“

Fanney og Guðbjörg voru einar viðmælenda sem gátu þess að þær nýttu netið til 

þess að svara fyrirspurnum skjólstæðinga í tölvupósti. En það má fullyrða að Fanney 

hafi  gengið  einna  lengst  í  því  að  nýta  sér  möguleika  netsins  í  samskiptum  við 

skjólstæðinga  sína  af  því  að  eitt  sinn  gerði  hún  tilraun  sem  fólst  í  að  veita 

skjólstæðingi meðferð með milligöngu netsins. Meðferðin fólst í því að Fanney og 

skjólstæðingur hennar skrifuðust á í tölvupósti.  Skjólstæðingurinn naut góðs af, að 

sögn Fanneyjar en á hinn bóginn reyndist henni sjálfri meðferðin einum of krefjandi 

og tímafrek. Þrátt fyrir það var Fanney sannfærð um að slík meðferð hentaði einkum 

fólki sem er haldið þunglyndi sem einkennist af því að sjúklingurinn:  „ ...vill helst  

ekki fara út og þá getur verið mjög sniðugt fyrir hann að sitja heima við tölvuna og fá  

að skrifa um sín mál og fá feedback.“

6.1.3 Meðferðarými græðara

Heimsóknir  á  heilsusetrin  tvö,  Heilsuvin  og  heilsusetur  þar  sem Magnea  starfaði, 

vöktu spurninguna um hvort að andrúmsloftið sem mætti gestum setranna geti talist 

ein  tegund  upplýsingamiðlunar.  Andstætt  því  sem  tíðkast  á  opinberum 

heilbrigðisstofnunum var hvert heilsusetur innréttað á sinn sérstaka hátt. Á heilsusetri 

Magneu voru veggir viðarklæddir og málaðir í  hlýlegum litum og í Heilsuvin ríkti 

birta og litagleði. Þegar í einstök meðferðarrými var komið, sást að þau voru ólík að 

útliti  og  endurspegluðu  smekk  meðferðaraðila.  Hvert  vinnurými  fyrir  sig  bjó  yfir 

persónulegu  og  notalegu  andrúmslofti.  Það  vakti  spurningu  um hvort  persónulegt 

yfirbragð  meðferðarrýmis  gæti  verið  liður  í  upplýsingamiðlun  græðara  til 

skjólstæðinga. Markmið hennar væri að gestir fengu skilaboð um að þeim væri óhætt 

að láta fara vel um sig og slaka á. Í kjölfarið væru auknar líkur á að það skapaðist 

trúnaður og traust á milli græðara og skjólstæðings.
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6.2 Miðlun upplýsinga á opinberum vettvangi

6.2.1 Afspurn

Aðspurðir  um  hvar  skjólstæðingar  fréttu  af  þjónustu  græðara  voru  viðmælendur 

undantekningarlaust  sammála  um  að  frásögn  af  persónulegri  reynslu  fólks  af 

óhefðbundnum heilsumeðferðum, vó þyngst. Alda mælti fyrir munn allra viðmælenda 

þegar hún sagði: „Mest er það þannig að fólk heyrði af einhverjum sem var hjá mér.” 

Í huga Öldu var það æskilegasta kynningarleiðin. „Ég held að við [græðarar] viljum 

frekar láta berast, svona orðsporið og viljum láta það byggjast upp hægt og rólega.  

Þannig að traustið komi og árangurinn sýni sig í verki.“

Guðbjörg talaði einnig um hve sýnilegur árangur af meðferð hefði reynst henni góð 

kynning. Sem dæmi nefndi hún að meðferð hennar hafi leitt til þess að skjólstæðingur 

hennar losnaði við bólur í andliti.  „Þá bara hurfu bólurnar og allir sögðu við hann:  

bíddu, hvað gerðirðu?“ Í framhaldi af því leituðu fimm einstaklingar með sama kvilla 

til hennar.

Við  þátttökuathugun  á  opnu  húsi  á  heilsusetrinu  Heilsuvin,  greindu  Fríða  og 

Jónína, sem starfa báðar sem græðarar, opinskátt frá eigin reynslu af óhefðbundnum 

heilsumeðferðum. Af því að dæma voru frásagnir þeirra af eigin persónulegri reynslu 

af slíkum meðferðum ekkert feimnismál. Við þetta tækifæri voru þær í raun liður í 

kynningu á heilsumeðferðum græðaranna sem störfuðu á setrinu.  Fríða,  sem veitti 

heilsunudd,  rakti  til  dæmis  sjúkrasögu  sína  allar  götur  frá  því  að  hún  þjáðist  af 

slæmum bakverkjum,  til  ákvörðunar  um að  hafna  lyfjagjöf.  Þess  í  stað  sótti  hún 

þjónustu nuddara. Fríða var annt um að koma því á framfæri að sú ákvörðun hefði 

leitt til þess að hún náði heilsu á ný.

6.2.2 Netið

Viðmælendur,  að  frátaldri  Ragnheiði,  álitu  netið  fylgja  fast  á  hæla  afspurnar  sem 

útbreiddasta  kynningarleiðin  á  meðferðum  græðara.  Í  því  sambandi  voru  oftast 

sérhæfðar  upplýsingavefssíður  á  sviði  óhefðbundinna  heilsumeðferða  nefndar,  svo 

sem  heimasíða  Bandalags  íslenskra  græðara  (big.is),  vefsíður  einstakra  fagfélaga 

græðara og vefsíða Heilsubankans (heilsubankinn.is).

Viðmælendur voru sammála um að ofangreindar vefsíður inntu hlutverk sitt vel af 

hendi, bæði hvað varðaði upplýsingagjöf um þjónustu einstakra græðara og almenna 
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upplýsingamiðlun  um  óhefðbundnar  heilsumeðferðir.  Magneu,  Lindu  Björk  og 

Fanneyju  þótti  samt  sem  áður  brenna  við  að  vefsíðurnar  væru  lítt  þekktar  utan 

afmarkaðs hóps. Magnea talaði um „ ...að það sé meira um að fólk leiti á netinu. En  

það er  spurning  hvar  það  eigi  að  leita.  Það væri  náttúrulega flott  ef  þetta  BIG,  

bandalagið  [Bandalag  íslenskra  græðara] hérna  væri  orðið  almennt  þekkt.“ Úr 

orðum Fanneyjar  sem hún  lét  falla  um vefsíðu  Heilsubankans  mátti  lesa  svipaða 

skoðun:  „Það er, til  dæmis mjög góður vettvangur ef  Heilsubankinn er auglýstur.  

Hann náttúrulega þarf að koma fram, kannski, fyrir utan netið. Fólk þarf að vita hvað 

þetta heitir til að geta farið inná hann.“

Þrátt  fyrir  að  hinar  ýmsu  vefsíður  á  sviði  óhefðbundinna  heilsumeðferða  hafi 

sprottið upp á undanförnum árum þótti Fanneyju skorta upplýsingagjöf um efasemdir 

ýmissa græðara um bólusetningar. Hún lét ekki þar við sitja heldur setti upp vefsíðu á 

eigin vegum.

...ég  var  aðallega  að  hugsa,  fólk  þarf  að  hafa  val,  vita  að  það  hefur  val. 
Íslendingar vita ekkert að þeir hafa val um þetta. Þetta er ekki skylda og mér 
fannst vanta upplýsingar um þetta á íslensku. Það eru ekkert margir sem lesa, 
sérstaklega ekki svona læknaensku, fólk les kannski venjulega ensku en ekki 
endilega læknamálið þannig að mér fannst bara vanta efni um þetta á íslensku.

Þó að upphaflegt markmið Fanneyjar hafi verið að fræða fólk um bólusetningar 

gerði  hún  síðar  meir  einnig  grein  fyrir  eigin  reynslu  af  hinum  ýmsu  tegundum 

óhefðbundinna heilsumeðferða og birti erlendar greinar sem hún valdi sjálf og þýddi. 

Fanney var meðvituð um ábyrgðina sem fylgdi umfjölluninni. Á vefsíðunni tók hún 

skilmerkilega fram að:  „ ...það er á þeirra [lesenda] ábyrgð hvað það gerir, ég er  

bara að veita því upplýsingar til þess að það geti tekið sjálfstæða ákvörðun, upplýsta 

ákvörðun.“

Af græðurunum sjö sem rætt var við voru nöfn, sérgrein, heimilisföng, netföng og 

símanúmer  Öldu,  Ragnheiðar;  Guðbjargar,  Magneu og Hörpu skráð á heimasíðum 

fagfélaga sem þær tilheyrðu. Auk þess höfðu Magnea og Guðbjörg auglýst þjónustu 

sína  á  heilsubankinn.is.  En  Guðbjörg  var  ein  um  að  nýta  sér  samskiptavefinn 

Facebook.com og tölvupóst til þess að flytja fréttir og fróðleik. Sendingarnar bárust 

eingöngu til  fólks sem skráði sig á póstlista  eða á Facebook-síðu Guðbjargar. Það 

þýddi að Guðbjörg stjórnaði að einhverju leyti sjálf hverjum upplýsingarnar bárust.

60



6.2.3 Fjölmiðlar, bæklingar, fyrirlestrar og kynningar

Í  viðtölunum bar,  auk  netsins  og  afspurnar,  ýmsar  aðrar  tegundir  miðlunarleiða  á 

góma.  Þeirra  helstar  voru  fjölmiðlar,  bæklingar,  fyrirlestrar  og  ráðstefnur.  Við 

greiningu  rannsóknargagnanna  komu  fram  margvísleg  sjónarmið  hvað  snerti 

umfjöllun fjölmiðla um óhefðbundnar heilsumeðferðir. Alda taldi að í  viðtölum, þar 

sem rætt  var  um áföll  eða  heilsu  kæmu  oft  á  tíðum fram upplýsingar  um virkni 

óhefðbundinna heilsumeðferða. Beinar auglýsingar væru hins vegar of dýrar að mati 

Hörpu  og  að  sama  skapi  „  ...ná  þær  ekki  endilega  til  fleira  fólks.“ Hins  vegar 

viðurkenndi  Alda  að  deilur  sem  hafa  risið  í  fjölmiðlum  um  óhefðbundnar 

heilsumeðferðir  hefðu reynst  henni góð kynning. Sem dæmi um slíkt  nefndi Alda 

viðtal  við  Breta  „  ...sem  var  að  segja  að  einmitt  með  höfuðbeina-  og  

spjaldhryggsmeðferðinni væri hægt að lækna einhverfu.“ Í kjölfarið gekk íslenskur 

sálfræðingur  berserksgang  eins  og  Alda  orðaði  það.  „Það  urðu  svolítil  læti  í  

fjölmiðlum  með  það  en  satt  að  segja  hefur  þetta  hefur  verið  ein  okkar  besta  

auglýsing.“ Linda  Björk  áleit,  hins  vegar  nóg  komið  af  svo  góðu:  „Í  dag  er 

náttúrulega farið að fjalla svo miklu meira um þetta, næstum því of mikið. Allir eiga 

[...] að fara að bæta allt, hreinsa sig. Það er ekki endilega neitt að öllum. Sumir eru  

bara sprækir og þurfa ekkert á þessu að halda.“ 

Guðbjörgu  reyndist  afar  torvelt  að  koma  upplýsingum  um  óhefðbundnar 

heilsumeðferðir  á framfæri  í  fjölmiðlum.  Hún hafði sjálf  skrifað nokkrar greinar í 

dagblöð. En þegar hér var komið sögu sagðist Guðbjörg hafa gefist upp á því „ ...það 

hafa nefnilega verið tveir eða þrír læknar sem eru búnir að vera að reyna að benda á  

okkur og reyna að skjóta okkur niður.“ Það leiddi til þess að Guðbjörg forðaðist að tjá 

sig opinberlega af því að: „ ...þá getur maður fengið allt kerfið upp á móti sér og það 

er mjög auðvelt.“ Þess í stað leitaði Guðbjörg á önnur mið. Hún var ein viðmælenda 

sem beitti sér markvisst fyrir því að fræða fólk um fag sitt á skipulögðum fyrirlestrum 

og  kynningum  sem  hún  hélt  í  meðferðarrými  sínu,  á  mömmumorgnun  og  á 

samkomum víðs vegar um landið. „Þetta er stílað á markhóp, í litlum hópum. Það er  

langbest að vera bara að tala við 5 til 20 manns og ná til þeirra og þeir hafa tækifæri  

til  að  spyrja.“ Loks  má  geta  þess  að  einungis  Guðbjörg  og  Ragnheiður  dreifðu 

upplýsingabæklingum, sem auk símanúmers og heimilisfangs, innihéldu fróðleik um 

meðferðir  þeirra og þjónustu. Ragnheiður afhenti öllum skjólstæðingum fjölrit sem 

fjallaði ítarlega um uppruna og virkni meðferða sem hún veitti en Guðbjörg dreifði 
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bæklingum sínum einungis til skjólstæðinga sem sýndu einlægan áhuga á að afla sér 

þekkingar. Bæklingar Guðbjargar fjölluðu um tiltekið efni, eins og brjóstagjöf með 

aðstoð hómópatíu, upplýsingar um vefjasölt, remedíur og skyndihjálp.

Þess ber einnig að geta að við þátttökuathugun á heilsusetrinu Heilsuvin og við 

komu  á  heilsusetrið  sem  Magnea  starfaði  á,  lá  upplýsingaefni  frammi.  Það  var 

misjafnt  að gerð  og innihaldi,  allt  frá  því  að vera  einföld  nafnspjöld og fjölrit  til 

vandaðra litprentaðra bæklinga. Innihaldið var að sama skapi mismunandi, allt frá því 

að vera einungis grunnupplýsingar um meðferðaraðila og til þess að fjalla ítarlega um 

tilteknar meðferðir. Ennfremur leiddi athugun í ljós að bæklingar sem lágu frammi á 

heilsusetrunum voru ekki einungis kynning á meðferðaraðilum sem störfuðu innan 

stöðvanna heldur einnig á vegum meðferðaraðila sem störfuðu annars staðar, á eigin 

vegum.

6.3 Samantekt

Í  máli  þátttakenda  kom  fram  að  upplýsingamiðlun  þeirra  á  sviði  óhefðbundinna 

heilsumeðferða greindist  í  tvo meginþætti.  Annars vegar fólst  miðlun upplýsinga í 

ráðgjöf  og  fræðslu  sem átti  sér  stað  í  samskiptum  viðmælenda  og  skjólstæðinga 

þeirra.  Hins  vegar  fólst  upplýsingamiðlun  í  kynningu  á  þjónustu  og  meðferðum 

græðara á opinberum vettvangi.

Upplýsingagjöf viðmælenda til skjólstæðinga fór oftast fram í samtölum en einnig 

voru dæmi um að viðmælendur  veittu  ráðgjöf  í  tölvupósti.  Allflestir  viðmælendur 

lögðu sig fram við upplýsingagjöf og töldu hana órjúfanlegan hluta græðarastarfsins. 

Þeir voru einnig sammála um að fólk væri orðið meðvitaðra um ábyrgðina sem það 

bæri á heilsufari sínu. Samhliða því að fólk tæki aukið frumkvæði hvað snerti leit að 

heilsubót þarfnaðist það stuðnings og fræðslu um heilsutengd málefni. Á hinn bóginn 

kom fram í  máli  Magneu að  hún áleit  hlutverk  sitt  aðallega  felast  í  því  að  veita 

heilsumeðferð og taldi skjólstæðinga sína einfæra um að afla sér upplýsinga á netinu.

Auk fyrrgreindra miðlunarleiða manna á millum vöktu heimsóknir á heilsusetrum 

græðara spurninguna um hvort persónulegt yfirbragð meðferðarrými gæti verið liður í 

upplýsingamiðlun græðara til skjólstæðinga og hefði þann tilgang að gestir slökuðu á 

og væru fúsari til þess að greina frá því sem hvíldi á þeim.
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Hvað varðaði kynningu á óhefðbundnum heilsumeðferðum á opinberum vettvangi 

gáfu frásagnir viðmælenda til kynna að þeir settu traust sitt fyrst og fremst á að gott 

umtal bæri út hróður þeirra. Að mati viðmælenda fylgdi netið fast á hæla afspurnar 

sem  álitlegur  upplýsingamiðill.  Fimm  af  sjö  viðmælendum  birtu  upplýsingar  um 

þjónustu sína á netinu. En einungis tveir þeirra höfðu nýtt sér aðra kosti netsins, svo 

sem með gerð vefsíðu eða með upplýsingamiðlun í tölvupósti og á samskiptasíðunni 

facebook.com.  Hvað  snerti  upplýsingamiðlun  á  netinu  álitu  flestir  þátttakendur 

íslenskar vefsíður, sem sérhæfðu sig á sviði óhefðbundinna heilsumeðferða, vera til 

fyrirmyndar.  Hins  vegar  töldu  þrír  græðaranna  að  þekkingu  almennings  á  tilvist 

vefsíðu Heilsubankans, Bandalags íslenskra græðara og vefsíðna einstakra fagfélaga 

græðara, væri áfátt.

Fjölmiðlar,  bæklingar,  fyrirlestrar  og  kynningar  voru  einnig  nefndar  sem 

árangursríkar  kynningarleiðir.  Viðmælendur  litu  umfjöllun  fjölmiðla  almennt 

jákvæðum augun. Hins vegar taldi Guðbjörg ráðlegt að gæta varkárni í umgengni við 

fjölmiðla, þar eð þeir afbökuðu gjarnan upplýsingar um óhefðbundnar heilsumeðferðir 

og flyttu einkum neikvæðar fréttir af slíkum meðferðum. Alda var á öndverðum meiði 

þar  sem  neikvæð  umfjöllun  fjölmiðla  um  óhefðbundnar  heilsumeðferðir  reyndist 

henni ein besta auglýsingin.

Tveir viðmælendur afhentu skjólstæðingum prentaðar upplýsingar um meðferðir. 

Guðbjörg afhenti þá einungis áhugasömum skjólstæðingum. Annars sagði hún hættu á 

að upplýsingarnar féllu í grýttan jarðveg. Guðbjörg var einnig ein viðmælenda um að 

halda  fyrirlestra  og  kynningar  á  þjónustu  sinni.  Þá  taldi  hún  farsælast  að  beina 

kröftum  sínum  að  litlum  hópum  fólks  sem  sýndi  einlægan  áhuga  á  að  afla  sér 

fróðleiks um óhefðbundnar heilsumeðferðir.
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7 Áhrifaþættir á upplýsingahegðun

Í  kaflanum  verður  gerð  grein  fyrir  helstu  áhrifavöldum  á  upplýsingahegðun 

viðmælenda og útskýrt hvernig þeir mótuðu hana. Það er vert að kanna þessa þætti 

vegna þess að athafnir hvers einstaklings, þar með talin upplýsingahegðun, eiga sér 

rætur í tilteknu samhengi  eða kringumstæðum sem móta,  að verulegu leyti,  atferli 

hvers og eins. Í líkani sínu um upplýsingahegðun tók Thomas D. Wilson (1997) tillit 

til  þeirrar  staðreyndar  með  því  að  tilgreina  helstu  þætti  sem  hafa  áhrif  á 

upplýsingahegðun fólks. Samkvæmt Wilson geta þeir falist í umhverfi einstaklingsins 

og í félagslegum aðstæðum viðkomandi. Auk þess setja persónubundnir eiginleikar 

svo  og  einstaklingsbundnar  venjur  og  viðmið  mark  sitt  á  upplýsingaþarfir, 

upplýsingaleit og upplýsingamiðlun.

 

7.1 Umhverfi

7.1.1 Úr einangrun í alfaraleið

Við greiningu  gagnanna kom fram að  aðgengi  að  upplýsingum um óhefðbundnar 

heilsumeðferðir  hefur  batnað  umtalsvert  síðastliðinn  áratug.  Þegar  Linda  Björk og 

Ragnheiður  kynntust  óhefðbundnum  heilsumeðferðum  voru  upplýsingar  um  þær 

vandfundnar. Ragnheiður sagði tilraunir  sínar til  þess að afla sér þekkingar á sviði 

óhefðbundinna heilsumeðferða á áttunda og níunda áratug síðustu aldar hafi kostað 

hana  mikið  þolgæði.  Sem  dæmi  um  það  tók  leit  hennar  að  námi  í  tiltekinni 

heilsumeðferð 12 ár.  En það var ekki nóg með að upplýsingaleit  Ragnheiðar  tæki 

fjölda ára heldur þurfti hún að sækja upplýsingar um langan veg: „Það var ekki fyrr  

en ’87 að ég næ í þau námskeið og fer alltaf erlendis í það.“ Linda Björk minntist 

þess einnig hve ráðvillt og hjálparvana hún var þegar hún hóf leit að upplýsingum á 

sviði óhefðbundinna heilsumeðferða fyrir um það bil 10 árum:

...maður vissi ekkert hvert maður átti að fara og spyrjast fyrir. [...] þá fannst mér 
bara  örfáir  vera  að  vinna  í  einhverjum þessu  óhefðbundnu greinum og [...] 
þegar maður fór í símaskránna eða netið fann maður ekki einhvern svona sem 
hafði höfuðbeina- og spjaldhryggsmeðferð. Það var í rauninni ekkert komið.
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Við bættist að þegar Linda Björk hóf að starfa sem nuddari þekkti fólk almennt 

ekki til þessa fags: „ ...þá bara ef að það auglýsti einhver nudd í blöðunum, sko, þá  

var  það erótískt  nudd.  [...]  þetta  var  ekki  orðið svona viðurkennt  sem einhverjar  

meðferðir.“ En Linda Björk var þeirrar skoðunar að í dag sé fólk mun upplýstara um 

óhefðbundnar heilsumeðferðir. Samhliða því sé auðveldar að nálgast upplýsingar um 

meðferðir  og meðferðaaðila  á  heimasíðum einstakra  fagfélaga  græðara  á  netinu,  í 

auglýsingum dagblaða og víðar.  Jafnframt voru allir  viðmælendur sammála um að 

framboð  námskeiða  og  fyrirlestra  hafi  aukist  til  mikilla  muna.  Magnea  sagðist  til 

dæmis hafa átt því láni að fagna að hafa tekið þátt í fjölda áhugaverðra fyrirlestra og 

námskeiða hér á landi. Það var ekki síst því að þakka að erlendir kennarar í hinum 

ýmsu meðferðategundum: „ ...vilji mjög gjarnan koma hingað og halda námskeið.“

7.1.2 Almannarómur

Þegar  hugað var  að  félagslegum þáttum sem mörkuðu  upplýsingahegðun  græðara 

kom fram að allir viðmælendur höfðu upplifað að ástundun þeirra á óhefðbundnum 

heilsumeðferðum  væri  litin  hornauga  og  að  fólk  hafi  löngum  verið  á  varðbergi 

gagnvart græðurum. Samkvæmt Öldu mátti rekja ástæðuna til þess að margir þekktu 

til frásagna af fólki sem hafði látið blekkjast af loddurum: „Þetta situr svolítið svona í  

fólki, þannig að sumir eru svolítið skeptískir á að fara í eitthvað svona sem þeir vita  

ekki hvað er.“ Alda bætti við að almenningur væri: „ ...ennþá svolítið hrædd[ur] við 

þetta...“ og „ ...ennþá svolítið í felum.“  Þar af leiðandi væri:  „ ...rosalegt skref að 

stíga fram með þetta útaf því hvernig þetta var hérna í den.“ Ragnheiður tók undir 

það og fullyrti: „Andrúmsloftið var þannig. Mikið háð og spott í sambandi við eins og 

huglækna  og  annað  og  eiginlega  fyrirlitning  á  þessu.“ Fanney  var  þess  einnig 

meðvituð um að hún væri ekki talin eins og fólk er flest:  „ ...þetta er ekki eitthvað  

sem fjöldinn er að gera. Það telst skrítið fólk sem er í þessum málum.“

Þrátt  fyrir  óblíð  viðbrögð  voru  Fanney  og  Ragnheiður  ófeimnar  við  að  halda 

skoðunum sínum og þekkingu á lofti. Fanney taldi neikvæð viðbrögð fólks mega rekja 

til þess að: „ ...skoðanirnar sem ég hef eru soldið sláandi þegar ég sleppi fram mínum 

skoðunum og fólk hváir við og sumir bregðast illa við.“ Ragnheiður var meðvituð um 

gildi þess að stíga varlega til  jarðar þegar þessi mál bar á góma:  „Ég er oft mjög 

óvarkár, gef ekkert eftir. [...] Fólk er áreiðanlega oft búið að fá nóg af mér.“ Í máli 

Maríu og Lindu Bjarkar kom einnig fram að fjölskylda þeirra og vinir voru lítt hlynnt 
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óhefðbundnum heilsumeðferðum. En andstætt Fanneyju og Ragnheiði forðuðust þær 

að tjá sig um óhefðbundnar heilsumeðferðir ótilkvaddar. María sagðist samt sem áður 

vera tilbúin til þess að ræða málin: „ ...en kannski bara þegar talið berst að þessu. Ég 

er ekkert að auglýsa þetta endilega að fyrra bragði, svona: heyriði! vitiði hvað?“

Alda,  Ragnheiður og Magnea voru sammála um að almennt  væri tortryggni  og 

vantrú á störfum græðara á undanhaldi. Að mati Ragnheiðar fólst ein ástæða þess í 

smæð íslensks samfélags og fjölgun græðara:  „Akademíska fólkið er að breytast  í  

þjóðfélaginu. Ungt fólk úr námi er ekkert lengur svona. Það á aðstandanda sem er að  

vinna við þetta, það á afkomenda sem er að vinna við þetta. Það er svo stutt á milli.“ 

Alda var  auk þess  þeirrar  skoðunar  að eftir  því  sem starfsemi  græðara hafi  orðið 

útbreiddari  og  samvinna  græðara  aukist  hefði  aðhald  að  þjónustu  þeirra  vaxið:  „ 

...eftir því sem þetta verður opnara og verður sýnilegra þá þrífast ekki svona hlutir  

[loddarar]. Af því að það er svo fljótt að skila sér í umræðunni, ef þú ert ekki að fíla  

það þá segir þú frá því.“

7.1.3 Starfssystkin

Guðbjörg, Linda Björk, Harpa og Vigdís höfðu allar reynslu af að starfa sjálfstætt sem 

græðarar. Þær voru sammála um að það hafi leitt  til þess að þær höfðu takmörkuð 

samskipti við starfsfélaga. Í kjölfarið upplifðu þær einmanaleika sem íþyngdi þeim. 

Að mati Hörpu hafði einangrunin einnig í för með sér að sjóndeildarhringur hennar 

þrengdist. Hana skorti hvatningu til þess að taka þátt í faglegri umræðu og frumkvæði 

að  því  að  afla  sér  viðbótarþekkingar.  Guðbjörg  taldi  hins  vegar  fagfélög  græðara 

meðvituð um þennan vanda og reynt  sé að stuðla að samskiptum starfsfélaga með 

ýmsu  móti.  En að  mati  Guðbjargar  virtist  sem einangrun  græðara  sé  oft  á  tíðum 

sjálfskipuð: „ ...það er gert ansi mikið til þess að fólkið þurfi ekki að vera einangrað.  

En það er ekki að taka á móti þeirri aðstoð en geta samt kvartað yfir þessu.“

Linda Björk lýsti yfir ánægju sinni með fræðslufundi á vegum fagfélaga græðara: 

„Það voru alveg ágætis fyrirlestrar, margir mættu og það var reynt að gera fyrir  

alla.“ Þrátt  fyrir  viðleitni  fagfélagsins  til  þess  að  efla  samstöðu  og  samskipti 

félagsmanna hafði  Linda Björk á  tilfinningunni  að fundarmenn forðuðust  að deila 

þekkingu sinni með starfsfélögum. Ástæðuna taldi hún mega rekja til þess að menn 

höfðu mismunandi áherslur í starfi en einnig vegna þess að það ríkti:  „ ...pínulítið  

svona keppni. Þetta er náttúrulega sjálfstæður bisness.“
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7.1.4 Afstaða innan opinbera heilbrigðiskerfisins

Hugmyndir  sem  viðmælendur  gerðu  sér  um  afstöðu  heilbrigðisstarfsfólks  til 

óhefðbundinna heilsumeðferða höfðu bersýnileg áhrif á leit og miðlun upplýsinga um 

þessi efni. Viðmælendur voru misviljugir að færa óhefðbundnar heilsumeðferðir í tal 

við  lækna og hjúkrunarfræðinga.  Ragnheiður  og María  forðuðust  alfarið  að  nefna 

óhefðbundnar heilsumeðferðir í eyru heilbrigðisstarfsfólks. Ástæðuna mátti rekja til 

þess að þær höfðu haft spurnir af fólki sem hafði mætt andúð heilbrigðisstarfsfólks 

þegar  þessi  mál  bar  á  góma.  Linda  Björk gætti  einnig  varkárni  í  samskiptum við 

lækna og hjúkrunarfræðinga: „ ...ég þarf að vega og meta hvort að ég segi frá því eða  

ekki.“ Að sögn hennar var ástæðan sú að: „ ...þeir hafa ekkert trú á því sem maður er  

að gera og já einhvern veginn bara: æ, ertu svoleiðis. Mér finnst stundum ég hafa 

fundið  eitthvað  í  þá  áttina.  Svolítið  stimplaður.“ Auk  þess  hafði  Linda  Björk  á 

tilfinningunni  að  hún  talaði  fyrir  daufum  eyrum  þegar  hún  bar  óhefðbundar 

heilsumeðferðir  undir  heilbrigðisstarfsfólk:  „Mér  fannst  svona:  ok,  punktur,  hún 

[ljósmóðirin] tók ekkert vel í það en ekkert illa í það heldur.” Lindu Björk gramdist 

tregða heilbrigðisstarfsfólks við að ræða um óhefðbundnar heilsumeðferðir:

...þetta  pirrar  mig  í  leit  minni  að  meðferðarúrræðum  fyrir  mig  og  mína 
fjölskyldu. Það pirrar mig að að sé ekki meira samstarf þarna á milli. Af því að 
ég vil nýta bæði. Læknar eru að gera mjög góða hluti og ég vil alls ekki vera án 
þeirra en get alls ekki verið án hinna [græðara].

Fanney, Magnea og Harpa höfðu einnig rætt um málefni sem snertu óhefðbundnar 

heilsumeðferðir  við starfsfólk opinbera heilbrigðiskerfisins.  Bæði Fanney og Harpa 

höfðu  borið  efasemdir  sínar  um  gagnsemi  ungbarnabólusetninga  undir 

heilbrigðisstarfsfólk.  En  þess  ber  að  geta  að  margir  hómópatar  eru  andsnúnir 

bólusetningu ungbarna. Efasemdir Fanneyjar um gagnsemi bólusetninga vöktu hörð 

viðbrögð starfsfólks  sem önnuðust  ungbarnaeftirlitið.  Harpa  hafði  áþekka sögu að 

segja í kjölfar þess að hún hafnaði ungbarnabólusetningu.

...þá varð hann alveg brjálaður einn, hann var yfirlæknir í heilsugæslunni minni, 
í valdastöðu og sýndi fyrirlitningu, algera fyrirlitningu og hann var með barnið í 
höndunum. Hann meira að segja gat ekki einu sinni komið mjúklega við barnið, 
hann var svo reiður, hann missti alveg stjórn á sér.

67



Það  voru  einnig  dæmi  um  að  viðmælendur  upplifðu  jákvætt  viðmót 

heilbrigðisstarfsfólks  í  garð  græðara.  Harpa  ræddi  óhefðbundnar  heilsumeðferðir 

óhikað við heimilislækni sinn: „[Hann] stendur alltaf bara með mér. Hann áttar sig  

bara svo vel á því að þjónustan sem hann er að bjóða mér snýst ekki um að ráða yfir  

mér.“ Magnea  lýsti  sérstaklega  yfir  ánægju  sinni  með  velvilja  opinbera 

heilbrigðiskerfisins í sinn garð.  Sem dæmi um það sagði hún kvenlækni senda:  „ 

...alveg í stríðum straumum konur til mín til að fá hjá mér einhverja ilmolíublöndu.“ Í 

því  samhengi  lagði  Magnea  áherslu  á  mikilvægi  þess  að  fólk  upplýsi  lækna  um 

meðferðir sem það þiggur hjá græðurum:

Þetta er alveg mjög nauðsynlegt einmitt eins og ef fólk lendir í því að þurfa að 
fara í einhverja aðgerð eða eitthvað þá þurfa þeir að vita, læknarnir, hvort fólk 
er að taka eitthvert jurtalyf eða þú veist, jurtir eru náttúrulega lyf líka. Þú getur 
verið að drekka eitthvað te sem er þess vegna blóðþynnandi.

En  að  mati  Lindu  Bjarkar  nægði  ekki  einungis  að  læknar  hefðu  þekkingu  á 

óhefðbundnum heilsumeðferðum sem sjúklingar þeirra gengust undir heldur taldi hún 

óhjákvæmilegt að það ætti sér stað gagnkvæm:

...samvinna á milli þess sem veitir óhefðbundnu lækninguna og læknisins af því 
að þeir hafa náttúrulega sérþekkingu á sitthvorum aðferðunum. [...] þannig að 
það sé ekki svona að maður sé að stelast til hins. [græðara] eða ef maður er til 
dæmis í óhefðbundnum að maður sé ekki að stelast til læknisins.

7.2 Einstaklingsbundin sjónarmið

7.2.1 Ofgnótt

Ofgnótt upplýsinga lýsir sér í því að mönnum verður um megn að taka við og vinna úr 

upplýsingum  sem  berast  þeim  (Case,  2002).  Í  viðtölunum  kom  fram  að  þegar 

viðmælendur leituðu upplýsinga mættu þeir oft á tíðum ofgnótt upplýsinga. Ragnheiði 

ofbauð til dæmis upplýsingamagnið á netinu og áleit það einungis bjóða innihaldslítið 

flóð  upplýsinga.  Þar  af  leiðandi  sniðgekk  hún  netið  alfarið.  Þrátt  fyrir  hið  mikla 

upplýsingaframboð netsins og ýmsa aðra galla þess létu aðrir viðmælendur það ekki 
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koma í veg fyrir að þeir nýttu sér veraldarvefinn. Magnea nefndi tímaskort og ofgnótt 

upplýsinga  sem helstu  ágalla  upplýsingaleitar  á  netinu:  „ ...yfirleitt  finnur  maður 

eitthvað og stundum alltof mikið þannig að þetta er algjör tímaþjófur.“ Hvað varðaði 

tilboð um námskeið og fyrirlestra var svipað upp á teningnum: „ ...það er eiginlega of  

mikið framboð liggur við af því að maður vill helst ekki missa af neinu sem er í boði.“ 

Lindu  Björk  þótti  hins  vegar  nóg  um  umfjöllun  fjölmiðla  um  óhefðbundnar 

heilsumeðferðir sem henni þótti dynja á sér í sífellu: „Allir eiga bara alveg að fara að 

bæta allt, hreinsa sig. Það er ekki endilega neitt að öllum. Sumir eru bara sprækir.“

7.2.2 Áreiðanleiki

Þegar Fanney vafraði um netið gerði hún sér grein fyrir mikilvægi þess að halda vöku 

sinni og gaumgæfa upplýsingar sem á vegi hennar urðu:

Ég er að reyna að stýra framhjá ruslinu. Ég fer aldrei bara hist og her um netið. 
Ég fer inná einhverja síðu sem ég veit að er pottþétt og hún leiðir alltaf áfram í 
aðrar. [...] Ég kíki inná og sé hvort þetta er eitthvað sem vekur áhuga minn. Ef 
ekki, fer ég bara aðra leið.

Viðmælendur gerðu  sér  allir  grein  fyrir  mikilvægi  þess  að  vera  á  varðbergi 

gagnvart  misjöfnum  gæðum  upplýsinga.  Þegar  nánar  var  rýnt  í  viðmið  sem 

viðmælendur  studdust  við  þegar  þeir  leituðu  upplýsinga  sem snertu  óhefðbundnar 

heilsumeðferðir,  kom í ljós að þeir byggðu val sitt á tveimur meginþáttum. Annars 

vegar á eigin skoðunum, fyrri reynslu, þekkingu og gildum en hins vegar á uppruna 

upplýsinganna. Ummæli Guðbjargar voru lýsandi fyrir afstöðu græðaranna sem rætt 

var við:„Ef það sem ég les samsvarar minni vitneskju þá held ég áfram að lesa þetta  

en ef, bíddu nú við, þetta hef ég aldrei heyrt eða þetta stenst ekki okkar kenningar, þá  

tek  ég  þessu  ekki  sem  trúverðugu.“ Með  öðrum  orðum  miðaðist  áreiðanleiki 

upplýsinga  við  hversu  vel  þær  samræmdust  umfjöllun  brautryðjenda  og 

kenningasmiða á sviði hinna ýmsu meðferðarúrræða. Auk þess tóku Alda, Magnea og 

Linda Björk fram að þær bæru traust  til  skóla sem önnuðust menntun græðara,  til 

kennslubóka og annarra  upplýsinga sem skólarnir  mæltu með.  Ennfremur litu allir 

viðmælendur  á  Bandalag  íslenskra  græðara  og  á  einstök  fagfélög  innan  þess  sem 

áreiðanlegar upplýsingauppsprettur. Íslenskar vefsíður sem fjölluðu um óhefðbundnar 

heilsumeðferðir nutu einnig almenns trausts. Linda Björk var aftur á móti ein um að 
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nefna Landspítalann -  Háskólasjúkrahús sem áreiðanlega  uppsprettu  upplýsinga.  Á 

hinn  bóginn  var  vefsíðan  doktor.is,  sem  var  stýrt  af  fagaðilum  innan  opinbera 

heilbrigðiskerfisins, ofarlega í huga Guðbjargar, Lindu Bjarkar og Öldu sem örugg 

upplýsingaveita. Ragnheiður benti jafnframt á mikilvægi þess að hver og einn meti 

upplýsingar  um óhefðbundnar  heilsumeðferðir  með  tilliti  til  eigin  dómgreindar  og 

reynslu:  „Fólk þarf virkilega að skoða þetta  [tilteknar upplýsingar]  fyrir  sig [...].  

Fólk þarf að hlusta meira á eigin líkama.“ Ragnheiður lagði ríka áherslu á að hver 

einstaklingur velji það sem hann skynjar innra með sér sem gott og rétt:  „ ...það er  

bara ekki allt sem hentar öllum en þú sjálf sem einstaklingur verður að finna það.“ 

Allir viðmælendur tóku undir hugmyndir Ragnheiðar á einn eða annan hátt og allar 

voru sammála um að einhvers konar innri rödd eða sannfæring, sem Fanney kallaði: 

„minn  sannleikur“,  gegndi  mikilvægu  hlutverki  við  mat  þeirra  á  áreiðanleika 

upplýsinga. Ennfremur álitu Magnea og María að hyggjuvit þeirra og skynsemi kæmi 

í  veg fyrir  að þær létu  glepjast  af  röngum og villandi  upplýsingum.  Máli  sínu til 

stuðnings vísaði María til þess að: „Ef við hugsum aðeins um heilsuna, mataræðið og  

hérna bara líkamann þá hefur hann hæfileika til þess að lækna sig sjálfur. Mér finnst  

það bara lógískt í rauninni.“

7.2.3 Forlagahyggja

Gagnagreining leiddi einnig í ljós að forlagahyggja,  sem er  sú skoðun að allt  sem 

gerist sé fyrirfram ákvarðað og því verði ekki breytt, hafi í nokkrum tilvikum bæði 

haft áhrif á upplýsingamiðlun og upplýsingaöflun viðmælenda. Í þátttökuathugun á 

opnu húsi á heilsusetrinu Heilsuvin, minntust tveir einstaklingar á að aðsókn fólks í 

græðarameðferðir þeirra ákvarðaðist ekki eingöngu af auglýsingum eða annars konar 

miðlun  upplýsinga  um þjónustu  græðara  heldur  væru  yfirnáttúruleg  öfl  einnig  að 

verki. Gunnar sem starfaði sem nuddari á heilsusetrinu, lýsti því einfaldlega á þann 

veg að: „Þeir koma sem eiga að koma.“ Vigdís sem er nuddari, hafði einnig reynslu 

af því að hennar eigið hugarástand hefði haft einhvers konar fjarhrif á væntanlega 

skjólstæðinga hennar.  Hún sagðist  til  dæmis oftsinnis hafa upplifað hve mikilvægt 

væri að vera vel fyrirkallaður og í góðu jafnvægi af því að annars væri hætta á að fólk 

kæmi síður til hennar í meðferð.

Í nokkrum viðtölum kom fram að forsjónin hefði einnig haft hlutverki að gegna við 

leit  að  upplýsingum.  Ragnheiður,  Guðbjörg  og  Alda  álitu  allar  að  leit  þeirra  að 
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upplýsingum um óhefðbundnar heilsumeðferðir hafi að einhverju leyti verið stýrt af 

forlögunum. Sem dæmi um það svaraði Alda, aðspurð um hvar hún leitaði helst fanga 

við  upplýsingaöflun,  að:  „  ...forsjónin  hefur  bara  leitt  mann  áfram.“ Ennfremur 

þakkaði  Alda  árangur  sinn  í  leit  að  meðferðarúrræðum handleiðslu  eigin  innsæis: 

„Það kemur  einhvern  veginn  til  manns,  það  sem er  rétt  og  hentar  manni  hverju 

sinni.“ Magnea kannaðist einnig við tilhneigingu græðara til þess að reiða sig á æðri 

máttarvöld:  „Ég held að það sé bara staðreynd að þar [meðal græðara] sé fullt af  

fólki sem er meira inn á þessari bylgjulengd en almennt gerist.“

7.3 Samantekt

Greining á áhrifaþáttum á upplýsingahegðun viðmælenda leiddi í ljós að aðstæður í 

umhverfi  sem  og  persónubundin  sjónarmið  og  eiginleikar  settu  mark  sitt  á 

upplýsingaleit  og  upplýsingamiðlun  viðmælenda.  Almennt  voru  þátttakendur 

sammála um að stakkaskipti hefðu orðið á aðgengi að upplýsingum um óhefðbundnar 

heilsumeðferðir  síðastliðna  áratugi  og  að  afstaða  almennings  og  opinbera 

heilbrigðiskerfisins  í  garð græðara hafi  mildast.  Þrátt  fyrir  það töldu viðmælendur 

eima  eftir  af  tortryggni  og  vantrú  almennings  og  heilbrigðisstarfsfólks  í  garð 

óhefðbundinna  heilsumeðferða.  Sú  skoðun  setti  mark  sitt  á  upplýsingamiðlun 

viðmælenda sem lýsti sér í því að viðmælendur voru meðvitaðir um mikilvægi þess að 

fara gætilega í allri umræðu um störf græðara. Í tilviki Maríu og Lindu Bjarkar hófu 

þær ekki máls á óhefðbundnum heilsumeðferðum af fyrra bragði og Guðbjörg kynnti 

meðferðir sínar eingöngu fólki sem sýndi þeim einlægan áhuga. Jafnframt ber að geta 

þess  að  það  var  ekki  einungis  ótti  við  gagnrýni  sem  hamlaði  upplýsingamiðlun 

viðmælenda.  Linda  Björk taldi  sig  skynja  að  samkeppni  sem ríkti  meðal  græðara 

innbyrðis ætti einnig þátt í að hindra upplýsingaflæði þeirra á millum.

Upplýsingahegðun viðmælenda varð ekki eingöngu fyrir utanaðkomandi áhrifum. 

Gagngreining  leiddi  í  ljós  að  persónubundin  einkenni  og  einstaklingsbundin 

sjónarmið höfðu bersýnilega áhrif á upplýsingaleit  þátttakenda.  Í fyrsta  lagi birtust 

áhrif einstaklingsbundinna einkenna í viðmiðum sem mat viðmælenda á áreiðanleika 

upplýsinga  byggði  á.  Það kom fram að  upplýsingar  fengu fremur  hljómgrunn  hjá 

viðmælendum þegar þær voru í  takt  við fyrri  þekkingu,  reynslu  og ekki síst  innri 

sannfæringu eða því sem Fanney kallaði: „minn sannleikur“.
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Í öðru lagi birtust persónubundir eiginleikar í viðbrögðum sem viðmælendur sýndu 

þegar þeir glímdu við ofgnótt upplýsinga. Oftast olli ofgnótt upplýsinga á netinu, í 

fjölmiðlum og víðar  minniháttar  truflun  og  pirringi  meðal  viðmælenda.  En í  einu 

tilviki brást viðmælandi hart við því sem hann kallaði innihaldsrýrt flóð upplýsinga og 

sniðgékk netið alfarið.

Í þriðja lagi kom á daginn að fimm af átta viðmælendum höfðu reynslu af því að 

nauðsynlegar  upplýsingar  hefði  rekið  á  fjörur  þeirra  af  einskærri  tilviljun. 

Viðkomandi þátttakendur voru þeirrar skoðunar að þar hafi forsjónin gripið inní gang 

mála  og  fyrir  tilverknað  hennar  hafi  réttar  upplýsingar  borist  þeim  á  háréttu 

augnabliki.
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8 Samantekt og umræður

8.1 Þörf fyrir upplýsingar

Sex  af  átta  viðmælendum  greindu  frá  því  að  áhugi  þeirra  á  óhefðbundnum 

heilsumeðferðum  hafi  upphaflega  kviknað  þegar  traust  þeirra  á  opinbera 

heilbrigðiskerfinu beið hnekki. Í rösklega helmingi tilvika tókst læknum ekki að ráða 

bót á heilsukvillum sem viðmælendur eða börn þeirra áttu við að etja. Í máli Öldu og 

Maríu  kom einnig  fram að  þær fylltust  vanmáttarkennd  þegar  þeim var  vísað frá 

einum lækni til annars, án árangurs. Við bættist að svör læknanna voru misvísandi og 

stöku sinnum voru umkvartanir Öldu ekki teknar trúanlegar. Fanney og Harpa urðu 

einnig fyrir vonbrigðum með harkalega framkomu heilbrigðisstarfsfólks í sinn garð 

þegar þær gerðu þeim grein fyrir efasemdum sínum um bólusetningar.

Sú staðreynd að neikvæð reynsla af opinbera heilbrigðiskerfinu hafi átt þátt í að 

áhugi viðmælenda á óhefðbundum heilsumeðferðum vaknaði kemur heim og saman 

við  kenningar  Jonas  B.  Wayne  (1998)  um  að  vaxandi  áhugi  á  heilsumeðferðum 

græðara  endurspegli  óánægju  fólks  með  þjónustu  almenna  heilbrigðiskerfisins. 

Samkvæmt rannsókn Zollmann og Vickers (1999) felst sú óánægja einkum í því að 

fólk telji skorta bæði tilfinningalegan stuðning lækna og skilning á þörf sjúklinga fyrir 

að taka virkari þátt í eigin meðferð og ákvörðunum sem snertu hana.

En það voru ekki einungis vonbrigði með þjónustu heilbrigðiskerfisins sem ollu 

því að viðmælendur  beindu sjónum að óhefðbundnum heilsumeðferðum. Í  frásögn 

Fanneyjar kom til dæmis fram að hún hafi ætíð verið full efasemda um óskeikulleika 

ríkjandi  gilda  og  stofnana.  Sú  sannfæring  birtist  meðal  annars  í  áhuga  hennar  á 

svokölluðum hjávísindum eða fræðum sem falla  ekki  að kenningum viðurkenndra 

vísinda. Sama fyrirbrigði kom fram í umfjöllun Kaptchuks og Eisenbergs (1998) sem 

töldu að aðdráttarafl óhefðbundinna heilsumeðferða mætti meðal annars rekja til þess 

að kenningar á sviði óhefðbundinna heilsumeðferða þættu trúverðugar og heillandi þó 

að þær samræmdust ekki vísindalegum skýringum á lögmálum náttúrunnar. Í grein 

Kaptchuks  og  Eisenbergs  (1998)  kom  einnig  fram  að  fylgismenn  óhefðbundinna 

heilsumeðferða  hefðu  trú  á  heilandi  mátt  náttúrunnar  og  töldu  þar  af  leiðandi 

mikilvægt að neyta lífrænnar fæðu og náttúrulyfja. Að sögn Ragnheiðar, Magneu og 
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Hörpu tileinkuðu þær sér hugmyndir og lífstíl  sem miðaði að því að lifa í takt við 

náttúruna. Samhliða því vaknaði áhugi þeirra á óhefðbundnum heilsumeðferðum. 

Loks ber að nefna að í máli  Öldu, Ragnheiðar og Fanneyjar  kom fram að þörf 

þeirra fyrir upplýsingar á sviði óhefðbundinna heilsumeðferða átti að einhverju leyti 

rætur að rekja til fróðleiksþorsta sem og til þarfar fyrir að menntast og þroskast sem 

einstaklingar. Thomas D. Wilson (2006) fjallaði um svipuð tengsl á milli frumþarfa 

og upplýsingaþarfa. Hann áleit að upplýsingaþarfir væru ekki einvörðungu byggðar á 

þörf fyrir að leysa tiltekið vandamál eða á þörf fyrir að koma til móts við líkamlegar 

þarfir heldur mætti einnig rekja þær til tilfinningalegra þarfa sem fólust í þörf fyrir 

öryggi  og  sjálfsvirðingu  og  til  vitsmunalegra  þarfa  sem  kölluðu  á  þörf  fyrir  að 

skipuleggja og þörf fyrir að læra eitthvað nýtt.

Eins og við var að búast breyttust upplýsingaþarfir viðmælenda talsvert þegar þeir 

hófu  að  starfa  sem  græðarar.  Rétt  eins  og  kom  fram  í  erlendum  rannsóknum  á 

upplýsingaþörfum græðara þörfnuðust græðarar fyrst og fremst hagnýtra upplýsinga 

sem gerðu þeim kleift að mæta þörfum og óskum skjólstæðinga (Burns, 2007; Smith 

o.fl.,  2005). Rannsóknir  á upplýsingahegðun græðara í  Ástralíu  og Bandaríkjunum 

leiddu  ennfremur  í  ljós  að  græðarar  leituðust  nær  eingöngu  við  að  uppfylla 

upplýsingaþarfir sínar með upplýsingaleit í skráðum heimildum (Burns, 2007; Smith 

o.fl.,  2005).  Að  mörgu  leyti  voru  niðurstöður  rannsóknarinnar  sem  er  hér  til 

umfjöllunar á sama veg þar eð viðmælendur lögðu áherslu á mikilvægi þess að afla 

sér  greinargóðra  upplýsinga  á  hefðbundnum  jafnt  sem  óhefðbundnum 

heilsumeðferðum í bókum, á námskeiðum og með hjálp netsins. Aftur á móti  kom 

fram í máli Öldu, Lindu Bjarkar og Fanneyjar að skráðar upplýsingar nægðu þeim 

ekki einar og sér þar sem þær kæmu ekki í stað persónulegrar reynslu. Þar af leiðandi 

töldu þær mikilvægt að kynna sér verkun heilsumeðferða og náttúrulyfja af eigin raun. 

Í kjölfarið væru þær mun betur í stakk búnar til þess að ráðleggja fólki um notkun 

þeirra.

Auk þess kom í ljós að þörf fyrir uppýsingar tengdist í nokkrum tilvikum löngun til 

þess að uppfylla upplýsingaþarfir sem eiga rætur í tilfinningalegum þörfum mannsins 

fyrir  öryggi og sjálfsvirðingu (Wilson, 2006). Í tilvikum viðmælenda sem störfuðu 

einir fléttaðist  upplýsingaþörf við þörf til  þess að hafa samskipti  við jafningja sem 

deildu  sömu  aðstæðum  og  þeir.  Þátttaka  viðmælenda  í  námskeiðum  og  í  öðrum 

mannamótum  á  vegum  græðara  hafði  þar  af  leiðandi  þann  tilgang  að  afla  nýrra 

upplýsinga samhliða því að njóta samskipta við starfsystkini. Í tilvikum Guðbjargar, 
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Ragnheiðar og Fanneyjar kom auk þess fram að þær voru knúnar af ríkri innri þörf 

fyrir að miðla öðrum af þekkingu sinni um óhefðbundnar heilsumeðferðir. Innri þörf 

fyrir að veita upplýsingar leiddi svo af sér þörf fyrir að afla upplýsinga sem unnt væri 

að miðla. 

8.2 Öflun upplýsinga og upplýsingabrunnar

Við  upphaf  upplýsingaleitar  var  staða  þátttakenda  sambærileg  við  stöðu 

einstaklingsins  sem  Dervin  (1992)  lýsti  í  Sense-Making-líkaninu.  Þar  er 

einstaklingurinn staddur í aðstæðum sem kalla á tilteknar upplýsingar svo honum sé 

unnt að leysa vandamál sem blasa við honum. Sama máli gegndi um þátttakendurna 

sem stóðu frammi  fyrir  vandamáli  sem fólst  í  því  að  þeir  þörfnuðust  úrræða við 

heilsukvillum og upplýsinga um hvar þau væri að finna. Samkvæmt líkani  Dervin 

hefur einstaklingur í þessari stöðu markvissa leit að upplýsingum. Leitin ber árangur 

þegar  viðkomandi  tekst  að  afla  upplýsinga  sem  hann  nýtir  til  þess  að  yfirstíga 

vandamál  sem  blasa  við  honum  (Dervin,  1992).  Á  þessu  stigi  greinast  leiðir 

einstaklingsins sem Dervin lýsir og þátttakenda í rannsókninni. Ástæðan er sú að þó 

að viðmælendur ættu við vandamál að etja og þörfnuðust upplýsinga til þess að vinna 

bug á  þeim,  vissu  þeir  hvorki  hvar  né  hvort  úrræði  væru  fyrir  hendi.  Það  leiddi 

óhjákvæmilega  til  þess  að  engin  virk  leit  að lausn  vandans  fór  fram.  En á  þessu 

tímabili  greip  tilviljunin  inn  í  gang  mála.  Sem  dæmi  um  slíka  tilviljun  bárust 

viðmælendum upplýsingar um óhefðbundnar heilsumeðferðir til eyrna í samtölum við 

vini og ættingja. Einnig voru dæmi um að þeir rákust á viðtöl við græðara og á aðra 

umfjöllun  um  starfsemi  þeirra  í  fjölmiðlum.  Í  framhaldi  af  því  leituðu  konurnar 

meðferða græðara. Góður og óvæntur árangur af heilsumeðferðunum vöktu hrifningu 

þeirra og áhuga á að kynna sér óhefðbundnar heilsumeðferðir betur.

Án  tilviljunar  er  ólíklegt  að  þátttakendur  hefðu  nokkru  sinni  haft  spurnir  af 

óhefðbundnum heilsumeðferðum.  Reynsla  þátttakenda er í  samræmi við kenningar 

upplýsingafræðinga sem hafa fjallað um mikilvægi tilviljunar í upplýsingaleit. Allen 

Foster hefur bent á að þó að svo virðist sem upplýsingar berist fyrirvaralaust er það 

ekki  tilviljunin  ein sem ræður því  hvort  upplýsingarnar  reynast  gagnlegar  (Foster, 

2003). Eigi fólki að gefast tækifæri  til  þess að rekast á nytsamar upplýsingar fyrir 

tilviljun  þurfa  ákveðin  skilyrði  að  vera  fyrir  hendi.  Þeirra  helst  eru  aðgangur  að 
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upplýsingabrunnum og þekking til þess að nýta sér þá. Í tilvikum þátttakenda voru 

bæði samskipti við annað fólk og fjölmiðlar ríkulegir upplýsingabrunnnar. En aðgengi 

að upplýsingabrunnum nægir ekki eitt og sér. Áhugi fyrir upplýsingunum þarf einnig 

að vera til staðar eigi þær að festa rætur í huga fólks og koma til móts við þarfir þess 

(Foster, 2003).

Þess ber að geta að viðmælendur sóttust ekki einvörðungu eftir upplýsingum um 

óhefðbundnar  heilsumeðferðir  í  kjölfar  veikinda,  heldur  réð  óbilandi  áhugi  á 

málefnum á sviði óhefðbundinna heilsumeðferða einnig för. Sem dæmi um það rákust 

Guðbjörg og Magnea á upplýsingar um óhefðbundnar heilsumeðferðir af tilviljun. Í 

framhaldi af því fylltust þær áhuga á að kynna sér málefnið nánar með því að leita 

frekari upplýsinga á þessu sviði.

Allir viðmælendur áttu sameiginlegt að hin sterka jákvæða upplifun og áhuginn 

sem  kynni  af  óhefðbundnum  heilsumeðferðum  vöktu  var  vendipunktur  í 

upplýsingaöflun viðmælenda um þessi efni. Á þessu stigi lágu leiðir viðmælenda og 

einstaklingsins sem Dervin (1992) lýsir í Sense-Making-líkaninu, aftur saman þar sem 

þeir stefna allir að því að yfirstíga tiltekið vandamál. Upplýsingaöflunin var nú ekki 

aðeins tilviljunum háð heldur einkenndist hún af upplýsingaleit sem í tilvikum allra 

þátttakenda utan Maríu, miðaði að því að öðlast þekkingu og menntun sem gerði þeim 

kleift að starfa sem græðarar. Viðmælendur nýttu sér margvíslegar leiðir til þess að 

nálgast  markmið sín.  Vinsælustu upplýsingauppsprettur  þátttakenda voru samskipti 

við annað fólk og netið. Viðmælendur sóttust  eftir  samskiptum við fólk sem hafði 

þekkingu  og  reynslu  á  sviði  óhefðbundinna  heilsumeðferða.  Á þann hátt  reyndist 

viðmælendum auðvelt að nálgast nýjar upplýsingar fyrirhafnarlítið. Það er í takt við 

kenningar um að fólk hneigist almennt til þess að leggja á sig sem minnsta fyrirhöfn 

við upplýsingaleit.  Þar af  leiðandi  forðast  fólk flókna leit  að upplýsingum en kýs 

fremur að afla upplýsinga eftir aðgengilegum leiðum, svo sem eins og í samtölum 

(Case, 2002). Í máli þátttakenda kom jafnframt skýrt fram að vinsældir þess að afla 

upplýsinga  í  samtölum  fólust  ekki  eingöngu  í  því  að  samtöl  væri  aðgengilegur 

upplýsingabrunnur heldur veittu samskipti við aðra á sömu bylgjulengd stuðning og 

hvatningu. Netið naut einnig vinsælda sökum þess hversu auðvelt og fljótlegt var að 

nálgast  yfirgripsmiklar  upplýsingar.  Það  mátti  greina  þrenns  konar  aðferðir  sem 

viðmælendur beittu í því skyni að nálgast upplýsingar á netinu. Í fyrsta lagi heimsóttu 

þeir ákveðna vefi í þeim tilgangi að sækja tilteknar upplýsingar. Í öðru lagi reikuðu 

viðmælendur  um  netið  á  tilviljanakenndan  hátt.  Þá  nýttu  þeir  sér  bæði  Google-
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leitarvélina og vefsíður,  sem þeir  þekktu fyrir,  sem upphafsreit.  Í  þriðja lagi nýttu 

Harpa og Guðbjörg samskiptamöguleika netsins til þess að skiptast á upplýsingum við 

aðra notendur.

Viðmælendum var einnig tíðrætt um gildi þess að sækja fyrirlestra og námskeið. 

Ennfremur  höfðu þeir  allir  viðað að sér bókum í tengslum við græðarastarfið.  Að 

þeirra  sögn  kom  námsefni  og  uppflettirit  sem  fjölluðu  um  mataræði,  bætiefni, 

líkamsstarfssemi og fleira því tengt, að mestum notum í starfi. Aftur á móti minntust 

einungis tveir viðmælenda á að þeir sæktust eftir að kynna sér umfjöllun í tímaritum á 

sviði óhefðbundinna heilsumeðferða. Loks er vert að geta þess að Magnea, Alda og 

Guðbjörg voru  einar  um að  hafa  nýtt  sér  þjónustu bókasafna  við  upplýsingaleit  í 

tengslum við græðaranám eða -starf. En takmarkað úrval upplýsinga sem bauðst á 

þessu sviði og fyrirhöfn við að sækja þjónustu almenningsbókasafna dró úr áhuga 

þeirra á að nýta safnkost bókasafnanna. Þess má geta að það hvarflaði ekki að neinum 

viðmælenda  að  upplýsingar  um  óhefðbundnar  heilsumeðferðir  væri  að  finna  á 

háskólabókasöfnum.  Í  því  samhengi  má  benda  á  að  rannsóknir  á  helstu 

upplýsingabrunnum  óhefðbundinna  meðferðaaðila  í  Ástralíu  og  í  Bandaríkjunum 

(Burns, 2007; Smith o.fl., 2005) sýndu að fagtímarit og rafræn gagnasöfn nutu einna 

mestra vinsælda meðal þeirra.

8.3 Tilgangur upplýsingamiðlunar græðara

Í máli græðaranna sem rætt var við mátti greina að upplýsingamiðlun þeirra þjónaði 

tvenns konar tilgangi. Annars vegar fólst hún í ráðgjöf til einstakra skjólstæðinga og 

hins  vegar  hafði  upplýsingamiðlunin  það  markmið  að  kynna  þjónustu  græðara  á 

opinberum vettvangi.

Í hugum allflestra viðmælenda var upplýsingamiðlun sjálfsagður þáttur í daglegu 

starfi  þeirra  og  óaðskiljanlegur  hluti  samskipta  á  milli  græðara  og  skjólstæðinga. 

Upplýsingamiðlun  fólst  þá  einkum  í  ráðgjöf  í  tengslum  við  meðferðir  sem 

skjólstæðingar gengust undir og átti sér bæði stað í samtölum og í tölvupósti.

Rétt er að geta þess að Magnea taldi það ekki heyra undir verksvið sitt að beina 

fólki inná ákveðnar brautir með upplýsingagjöf um tilteknar meðferðir eða annað sem 

viðkom þeim, heldur fælist starf hennar fyrst og fremst í því að veita góða meðferð. 

Þar  af  leiðandi  væri  farsælast  að  skjólstæðingar  hennar  öfluðu  vitneskju  um 
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óhefðbundnar heilsumeðferðir á eigin spýtur. Aðrir þátttakendur töldu hins vegar að 

samfara  vaxandi  áhuga  fólks  á  að  axla  ábyrgð  á  eigin  heilsufari  væri  brýnt  að 

græðarar  veittu  skjólstæðingum  traustar  upplýsingar.  Í  því  sambandi  litu  Fanney, 

Alda, Linda Björk og Ragnheiður svo á að hlutverk þeirra fælist ekki eingöngu í því 

að svara spurningum skjólstæðinga heldur bæri þeim einnig að vekja skjólstæðinga, 

og jafnvel aðra sem á vegi þeirra urðu, til vitundar um mikilvægi þess að taka fulla 

ábyrgð á ákvörðunum sem snertu heilsuna.

Viðmælendum var einnig tíðrætt  um miðlun upplýsinga á opinberum vettvangi. 

Hún átti sér einkum stað á mannamótum, á netinu, í fjölmiðlum, í kynningum og í 

upplýsingabæklingum.  Á  opinberum  vettvangi  fólst  meginmarkmið 

upplýsingamiðlunar viðmælenda í að auglýsa heilsumeðferðir sem þeir veittu. Í raun 

fór kynningin fram á tvenns konar máta, annars vegar með virkri þátttöku viðmælenda 

og hins vegar án beinna afskipta þeirra, í formi afspurnar. Græðararnir töldu afspurn 

og persónulegar reynslusögur fólks af óhefðbundnum heilsumeðferðum áhrifamestu 

kynningarleiðina. Að mati flestra viðmælenda kom netið einnig að góðu gagni við að 

koma  upplýsingum  um  óhefðbundnar  heilsumeðferðir  á  framfæri.  En  að  mati 

Fanneyjar, Lindu Bjarkar og Magneu fylgdi sá böggull skammrifi að umfjöllun um 

óhefðbundnar heilsumeðferðir á netinu náði fyrst og fremst til afmarkaðs hóps fólks 

en síður til almennings. Þar af leiðandi væri ástæða til þess að auglýsa vefsíður um 

þessi efni á almannafæri og þá einkum á stöðum sem fólk sækir í leit að heilsubót. 

Allflestir  viðmælendur álitu  fjölmiðla  vel til  þess fallna að koma upplýsingum um 

óhefðbundnar heilsumeðferðir á framfæri. Guðbjörg sem hafði sjálf skrifað greinar í 

dagblöð, taldi samt sem áður mikilvægt að gæta varkárni í umgengi við fjölmiðla, þar 

eð  þeim  hætti  til  þess  að  afbaka  upplýsingar  og  sýndu  neikvæðri  umfjöllun  um 

óhefðbundnar heilsumeðferðir  mestan  áhuga.  Reynsla  Öldu var aftur  á móti  sú að 

neikvæð umræða í garð græðara vekti ekki síður áhuga fólks á að kynna sér þjónustu 

þeirra.

Á heildina litið fólst megintilgangur upplýsingamiðlunar græðara, hvort sem hún 

átti  sér stað á milli  græðara og skjólstæðings eða á opinberum vettvangi,  í  því að 

koma áreiðanlegum upplýsingum varðandi óhefðbundnar heilsumeðferðir á framfæri. 

Þrátt fyrir að upplýsingastreymið væri aðallega á annan veginn, það er græðarar veittu 

upplýsingar en aðrir þáðu upplýsingar, nutu báðir aðilar góðs af. Annars vegar veittu 

viðmælendur upplýsingar með það að markmiði að vekja áhuga og traust á þjónustu 

þeirra sem skilaði sér í fjárhagslegum ávinningi og í auknu áliti á störfum þeirra. Hins 
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vegar þáðu skjólstæðingar  eða aðrir,  upplýsingar  sem stuðluðu að bættu heilsufari 

þeirra. Af ofansögðu má ráða að kenningar Bao og Bouthillier (2007) um að tilgangur 

upplýsingamiðlunar  snúist  um  að  ná  sameiginlegum  eða  einstaklingsbundnum 

markmiðum eigi við um viðmælendur. Auk þess kom skýrt fram í máli Fanneyjar, 

Ragnheiðar og Guðbjargar að þær voru haldnar sterkri innri þörf eða hugsjón sem 

beindist  að  því  að  fræða  fólk  um  óhefðbundnar  heilsumeðferðir.  Það  rímar  við 

umfjöllun  Rioux  (2006)  sem  sagði  upplýsingamiðlun  fólks  ekki  síst  stjórnast  af 

ánægju þess af og þörf fyrir að deila þekkingu sinni.

8.4 Áhrifaþættir á upplýsingaöflun og upplýsingamiðlun

Hér á undan hefur verið gerð grein fyrir ferlinu sem hegðun viðmælenda fylgdi í leit 

og miðlun að upplýsingum. Af því má ráða að fyrir tilstilli tilviljunar sem og ríkrar 

innri sannfæringar viðmælenda um að þeir hefðu fundið þörfum sínum farveg, tóku 

þeir ákvörðun um að hefja markvissa leit að frekari upplýsingum um óhefðbundnar 

heilsumeðferðir.

Það mátti  greina  tvo meginþætti  sem höfðu áhrif  á  markvissa  leit  viðmælenda. 

Annars vegar voru það einstaklingsbundnir eiginleikar og sjónarmið viðmælenda og 

hins  vegar  aðstæður  sem  ríktu  í  umhverfi  þeirra.  Hvað  snerti  persónubundna 

áhrifaþætti kusu viðmælendur fremur upplýsingar sem voru í takt við fyrri þekkingu, 

reynslu og ekki síst innri sannfæringu. Það kemur heim og saman við niðurstöður 

sálfræðirannsókna sem benda til þess að upplýsingar öðlist fremur hljómgrunn þegar 

þær samræmast fyrri skoðunum, þekkingu og gildum einstaklingsins (Wilson, 1997). 

Ennfremur mátti greina að of mikið magn upplýsinga gat reynst viðmælendum fjötur 

um fót. Í  flestum tilvikum olli ofgnótt upplýsinga á netinu, í  fjölmiðlum og víðar, 

minniháttar truflun og pirringi meðal viðmælenda. En í einu tilviki brást viðmælandi 

hart við því sem hann kallaði innihaldsrýrt flóð upplýsinga og sniðgékk netið alfarið.

Helstu  utanaðkomandi  áhrifaþættir  á  upplýsingahegðun  viðmælenda  fólust  í 

afstöðu  almennings  og  heilbrigðiskerfisins  í  garð  óhefðbundinna  heilsumeðferða. 

Þrátt fyrir að viðmælendur töldu að viðhorf fólks hafi mildast í garð græðara sögðust 

þeir oft mæta vantrú og tortryggni af hálfu almennings og heilbrigðisstarfsfólks. Það 

hafði í för með sér að þátttakendur fóru gætilega í allri umræðu um störf græðara. Í 

tilviki  Maríu  og  Lindu  Bjarkar  vöktu  þær  ekki  máls  á  óhefðbundnum 
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heilsumeðferðum af fyrra bragði og Guðbjörg kynnti meðferðir sínar eingöngu fólki 

sem sýndi þeim einlægan áhuga. Ennfremur kom fram í máli Hörpu, Ragnheiðar og 

Fanneyjar  að reynsla  þeirra af  harkalegum viðbrögðum heilbrigðisstarfsfólks þegar 

óhefðbundnar heilsumeðferðir  bar á góma leiddi til  þess að þær forðuðust að bera 

spurningar  eða  vangaveltur  sem  tengdust  óhefðbundnum  heilsumeðferðum  undir 

lækna  eða  hjúkrunarfræðinga.  Þau  viðbrögð  samræmdust  staðhæfingu  Godbold 

(2006) um að ótti við pólitíska eða félagslega útskúfun hefði í för með sér að fólk 

forðaðist að leita tiltekinna upplýsinga.

Neikvæð  viðbrögð  heilbrigðisstarfsfólks,  sem  komu  í  veg  fyrir  yfirvegaðar 

umræður  um óhefðbundnar  heilsumeðferðir,  bentu ótvírætt  til  þess  að viðkomandi 

læknum eða hjúkrunarfræðingum væri  í  nöp við þetta  umræðuefni.  Wilson (1997) 

nefndi dæmi um að sérfræðingar og vísindamenn leituðust við að hindra útbreiðslu 

upplýsinga sem hefðu í för með sér að grundvöllurinn sem þeir byggðu völd sín og 

orðstír  á,  veiktist.  Það  vekur  upp  spurninguna  um  hvort  starfsmenn  opinbera 

heilbrigðiskerfisins tilheyri  einum þeirra valdahópa sem Wilson (1997) segir hamla 

aðgengi að upplýsingum í því augnamiði að varðveita sérhagsmuni sína.

Í gögnunum kom einnig fram að græðarar mættu ekki einungis hindrunum í leit og 

miðlun upplýsinga í  samskiptum við utanaðkomandi  aðila.  Að sögn Lindu Bjarkar 

hikuðu græðarar við að miðla þekkingu til starfssystkina. Linda Björk rakti orsökina 

til samkeppni sem ríkti meðal græðara innbyrðis. Það samræmist umfjöllun  Bao og 

Bouthillier (2007) sem töldu að þrátt fyrir að hagsmunir heildarinnar felist í að menn 

deili  upplýsingum,  skapast  oft  á  tíðum  togstreita  þegar  einstaklingur  innan 

heildarinnar  hafnar  því  að deila  vitneskju sinni  af  ótta  við að missa  spón úr  aski 

sínum.

Hvað sem því líður er ljóst að upplýsingahegðun meirihluta viðmælenda var að 

einhverju leyti í ætt við upplýsingahegðun jaðarhópa, það er að segja hópa sem eiga 

sameiginlegt  að  deila  ekki  kjörum  og/eða  ríkjandi  skilningi  meirihluta 

samfélagsþegna.  Samkvæmt  Chatman  (1991)  sem  rannsakaði  upplýsingahegðun 

jaðarhópa var eitt einkenni meðlima þeirra að þeir deila sameiginlegri heimssýn sem 

utanaðkomandi kunna að eiga erfitt með að skilja. Sama máli gegndi um þátttakendur 

rannsóknarinnar sem voru sannfærðir um að tilvist ákveðinna krafta eða lögmála, sem 

viðurkennd  vísindi  hafi  ekki  fært  sönnur  á,  hafi  áhrif  á  gang  náttúrunnar  og 

mannslíkamann þar með talinn.  Chatman (1991) taldi  ennfremur að sameiginlegur 

skilningur  jaðarhópa  skapaði  viðmið  um  hvaða  upplýsingar  eru  mikilvægar  og 
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áreiðanlegar. Samfara því höfðu menn tilhneigingu til þess að takmarka upplýsingaleit 

við  óformleg  og  persónuleg  samskipti  við  fólk  sem það treysti.  Það  mátti  glöggt 

greina áþekka tilhneigingu í upplýsingaöflun viðmælenda. Þeir leituðust við að afla 

upplýsinga með óformlegum hætti og þá einkum í samræðum við jafningja eða aðra 

sem  deildu  svipuðum  viðhorfum  til  óhefðbundinna  heilsumeðferða.  Annað 

sameiginlegt einkenni upplýsingahegðunar viðmælenda og einstaklinga sem tilheyrðu 

jaðarhópum birtist í trú þeirra á mátt forsjónarinnar (Chatman, 1991). Guðbjörg, Alda 

og Ragnheiður greindu frá reynslu sinni af því að hafa rekist á gagnlegar upplýsingar 

fyrir tilstilli forlaganna. Godbold (2006) og Chatman (1991) héldu fram að trú á mátt 

forsjónar í upplýsingaleit sé afleiðing áhrifaleysis og vanmáttar fólks sem valdi því að 

fólk takist ekki á við upplýsingaleit.  En Alda, Ragnheiður og Guðbjörg lögðu ekki 

hendur  í  skaut  og  biðu  aðgerðalausar  eftir  því  að  forsjónin  beindi  nytsömum 

upplýsingum til þeirra. Þvert á móti hafði reynslan kennt konunum að forsjónin grípi 

fremur inn í gang mála og leiði þær að gagnlegum upplýsingum ef þær eru jákvæðar 

og opnar gagnvart því að tileinka sér nýja vitneskju.

8.5 Framhaldsrannsóknir

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa innsýn í  margvíslegar  hliðar upplýsingahegðunar 

græðara  og  áhugafólks  um  óhefðbundnar  heilsumeðferðir.  Það  væri  óskandi  að 

vitneskja sem hefur verið aflað í rannsókninni mætti nýtast til þess að bæta aðgengi 

græðara, skjólstæðinga þeirra og annarra að upplýsingum sem varða óhefðbundnar 

heilsumeðferðir. Jafnframt væri verðugt verkefni að gera sömu aðilum kleift að miðla 

og  deila  fróðleik  sem  þeir  hafa  aflað  á  þessu  sviði.  Hugsanlega  mætti  sameina 

ofangreind markmið með þróun og gerð upplýsingakerfis. Slíkt kallar óhjákvæmilega 

á  frekari  rannsóknir  upplýsingafræðinga  á  mögulegum notendahópum kerfisins  og 

þörfum þeirra. Við þetta má bæta að þar sem óhefðbundnar heilsumeðferðir eru síst á 

undanhaldi hér á landi, hvort sem mönnum líkar betur eða verr, má búast við því að 

meðal  starfsfólks  íslenska  heilbrigðiskerfisins  vakni  æ oftar  spurningar  sem varða 

óhefðbundnar  heilsumeðferðir  á  einhvern  máta.  Þar  af  leiðandi  er  brýnt  að 

háskólabókasöfn, bókasöfn sjúkrahúsa og aðilar innan heilbrigðiskerfisins kanni leiðir 

til  þess  að  mæta  þörfum  heilbrigðisstarfsfólks  fyrir  áreiðanlegar  og  alhliða 

upplýsingar á sviði óhefðbundinna heilsumeðferða.
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9 Lokaorð

Við  fyrstu  sýn  mætti  ætla  að  óhefðbundnar  heilsumeðferðir  og  bókasafns-  og 

upplýsingafræði  ættu  fátt  sameiginlegt.  En  þegar  nánar  er  að  gáð  má  sjá  að 

viðfangsefni  upplýsingafræða  er  fátt  mannlegt  óviðkomandi  enda  er  leit  að 

upplýsingum og miðlun þeirra ein helsta forsenda þess að menn geti leyst vandamál 

og uppfyllt þarfir sínar fyrir nýja þekkingu og dægradvöl.

Í megindráttum voru niðurstöður rannsóknarinnar á upplýsingahegðun græðara og 

áhugafólks um óhefðbundnar heilsumeðferðir sem hér segir. Í byrjun voru brennandi 

áhugi á óhefðbundnum heilsumeðferðum og þörf fyrir heilsubót helstu drifkraftar að 

baki upplýsingaöflunar þátttakenda. Í kjölfar þess að viðmælendur hófu að starfa sem 

græðarar  miðuðust  upplýsingaþarfir  þeirra  við  að  mæta  óskum  skjólstæðinga. 

Þarfirnar  endurspegluðust  í  upplýsingaleit  viðmælenda.  Hún  beindist  einkum  að 

meðferðarúrræðum, að fróðleik um græðarameðferðir og að upplýsingum sem nýttust 

viðmælendum  beinlínis  í  græðarastarfinu.  Þegar  viðmælendur  voru  í  sporum 

áhugafólks um heilsumeðferðir  græðara rákust þeir yfirleitt  af tilviljun á gagnlegar 

upplýsingar  í  samtölum  og  í  kjölfar  persónulegrar  reynslu.  Eftir  að  viðmælendur 

gerðust  græðarar  urðu  upplýsingaleiðirnar  margbreytilegri  og  upplýsingaöflun 

markvissari.  Auk samræðna og persónulegrar reynslu leituðu viðmælendur fanga á 

netinu, í bókum og sóttu fyrirlestra og námskeið. Jafnframt voru allmörg dæmi um að 

græðararnir leituðu vitneskju á sviði hefðbundinnar læknisfræði.

Upplýsingamiðlun viðmælenda átti sér fyrst og fremst stað eftir að þeir hófu störf 

sem græðarar. Þeir miðluðu upplýsingum í persónulegri ráðgjöf til skjólstæðinga og í 

formi kynninga á starfssemi græðara á opinberum vettvangi. Gagnagreiningin leiddi 

ennfremur  í  ljós  að  upplýsingaleit  og  upplýsingamiðlun  þátttakenda  var  ýmsum 

takmörkunum háð. Sjö af átta viðmælendum höfðu mætt gagnrýni meðal almennings 

og  heilbrigðisstarfsfólks.  Sú  reynsla  leiddi  til  þess  að  menn  fóru  gætilega  í  allri 

umræðu  um  óhefðbundnar  heilsumeðferðir.  Sem  dæmi  um  það  forðuðust 

viðmælendur að bera þessi málefni undir heilbrigðisstarfsfólk. Jafnframt voru dæmi 

um  að  viðmælendur  treystu  sér  ekki  til  þess  að  tjá  sig  um  óhefðbundnar 

heilsumeðferðir  af  fyrra  bragði.  Tilhneiging  viðmælenda  til  þess  að  halda  áhuga 

sínum og starfsemi innan afmarkaðs hóps fólks, auk trúar á áhrif forlaganna á árangur 
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upplýsingaöflunar,  benti  jafnframt  til  þess  að  upplýsingahegðun  viðmælenda  ætti 

ýmislegt sammerkt með upplýsingahegðun jaðarhópa.

Niðurstöður  rannsóknarinnar  endurspegla  vitanlega  aðeins  sjónarhól  fáeinna 

einstaklinga og því ber að forðast að draga almennar ályktanir af þeim. Samt sem áður 

gefa  þær  ákveðnar  vísbendingar  um stöðu  mála  sem kunna  að  nýtast  við  frekari 

rannsóknir á sviðinu.
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