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SAMMANFATTNING

Bakgrunden till denna studie är den ökade användningen av komplementär medicin. Sverige 

har den bästa tänkbara medicinska vård, torts detta väljer fler människor alternativa 

behandlingsformer.  Syftet med denna studie var att undersöka och utreda varför allt fler 

människor söker sig till den komplementära medicinen. Vilka olika faktorer påverkar valet att 

söka annan vård än den traditionella? Jag har genom arbetets gång använt mig av kvalitativ 

metod för att nå en ökad förståelse för vilka orsaker som ligger bakom att vi människor söker 

vård på annat håll än inom Hälso- och sjukvården. Datainsamling har skett vid elektroniska 

databaser och sökmotorer vid Luleå tekniska universitet. Vidare har fyra intervjuer 

genomförts och vid dessa har jag använt mig av en tematisk frågeställning, detta för att lättare 

hålla mig inom det ämnesområde som är relevant och intressant för studien.

Resultatet av studien är att allt fler faktiskt väljer den komplementära vården som ett 

komplement till vår Hälso- och sjukvård. Detta på grund av att de vill få bättre bemötande 

samt att de strävar efter mer valfrihet och inflytande över sin vård och framförallt behandling. 

Idag används den komplementära och den traditionella vården parallellt med varandra. Det 

ena utesluter inte det andra med andra ord. Det används även allt fler komplementära metoder 

inom Hälso- och sjukvården dock sker utvecklingen till den integrativa vården långsamt.  I 

och med att den komplementära medicinen blivit allt populärare håller ett nationellt register 

för komplementära utövare på att utredas. Detta för att skapa en större säkerhet för 

allmänheten.

Nyckelord: alternativmedicin, komplementärmedicin, skolmedicin, integrativ våd samt 

holistisk medicin.
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ABSTRACT

The background of this study is the increased use of complementary medicine. Sweden has 

the best possible medical care, in spite of this more and more people are choosing alternative 

forms of treatment. The aim of this study is to examine and investigate why more and more 

people are exploring complementary medicine as an option. What factors are affecting the 

choice of seeking other medical care than the traditional? I have throughout my work made 

use of qualitative method to reach an understanding of what causes are behind the fact that we 

are seeking care elsewhere than the traditional health and medical care. Data has been 

collected from electronic databases and search engines at Luleå technical university. In 

addition, four interviews has been carried out, and during these I have used a thematic issue, 

to make sure that I stick to the topic that is relevant and interesting for the study. 

The result of the study is that more and more people actually are choosing complementary 

medicine as a complement to traditional health and medical care. This is because they want a 

better reception and because they are searching for more freedom of choice and influence of 

their health care and treatment. Today, complementary and traditional medical care are being 

practiced in parallel with each other. In other words, one does not exclude the other. More and 

more complementary methods are being used in health and medical care, but the development 

into integrative health care is prodeeding slowly. As complementary medicine is becoming 

increasingly popular, a national register of complementary practitioners is being investigated. 

This is to create more security for the public. 

Key words: Alternative medicine, complementary medicine, school health care, integrative 

health care and holistic medicine.
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1 INLEDNING

Välfärden i de industrialiserade länderna stiger samtidigt som detta ökar en rad sjukdomar 

som vi idag kallar livsstilssjukdomar.1 Med livsstilssjukdomar menas sådana sjukdomar som 

är knutna till vår västerländska kultur. Till dessa livsstilssjukdomar hör bland annat hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes, tumörsjukdomar, fetma och allergier.2  ”Varje tid har sitt 

sjukdomspanorama.” Hälso- och sjukvården är en viktig del i dagens välfärdssystem.3

 Människans hälsa är som ett slags seismograf som avläser vad som sker i samhället. Speciellt

gäller detta livsstilssjukdomar och stressrelaterade psykosomatiska sjukdomar. Varje sekel har 

haft sina sjukdomar som är orsakade av samspelet mellan kropp, själ och den omgivande 

miljön” 4  

Sverige har tillgång till den bästa tänkbara medicinska vård idag men ändå väljer allt fler 

personer alternativa behandlingsformer. Detta har resulterat i att de alternativa 

behandlingsformerna har nått en stor framgång och börjar mer och mer likna en industri. Det 

dyker ständigt upp nya center för den komplementära medicinen. Den västerländska vården 

fokuserar på kroppen och dess sjukdomar medan den komplementära medicinen ser helheten, 

med andra ord att kropp och själ faktiskt hör ihop. Detta synsätt brukar benämnas som 

holistiskt vilket innebär som jag skrev ovan att helheten har stor betydelse. Vi i västvärlden 

har en förmåga att se oss själva som en norm för hur saker och ting ska vara. Detta synsätt 

leder till att vi har en begränsad respekt för andras olikheter. Vidare leder denna världsbild till 

att vi i västvärlden har väldigt svårt att ta till oss andra kulturer.5

Den etablerade sjukvården verkar länge ha känt sig skrämd av den komplementära medicinen 

men det verkar som att idag på 2000-talet börjar intresset öka allt mer även inom Hälso- och 

sjukvården. Ett bevis på detta är den integrativa vården som börjat växa sig allt starkare. Den 

integrativa vården är en blandning mellan Hälso- och sjukvården samt komplementära 

metoder som börjat användas runt om i landet inom den etablerade sjukvården.

                                                
1 Wilsson L, Välfärdens ohälsa, (2002), Medikament förlaget, Sid. 15
2 Tamm, M, Tanke och tro, (2004), Studentlitteratur, Sid. 316
3 Allbeck P, Socialmedicin och psykosocial medicin, (1998), Studentlitteratur, Sid. 178
4 Tamm, M, Tanke och tro, (2004), Studentlitteratur, Sid. 318
5 Doctare, C, Vägen till hälsa, (2007) Studentlitteratur, Sid. 86
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1.1 Syfte och frågeställningar

Bakgrunden till denna studie är den ökade användningen av komplementärmedicin i 

samhället. Där av är syftet med detta arbete är att studera varför allt fler och fler söker sig till 

den komplementära medicinen. Vad beror detta på?  För att definiera syftet tydligare utgår jag 

från tre frågeställningar:

 Kan den komplementära medicinen erbjuda någonting som den etablerade Hälso- och 

sjukvården inte klarar av att erbjuda?

 Vad är skillnaden mellan skolmedicinens och den komplementära medicinens syn på 

människor?

 Kommer samarbetet mellan skolmedicinen och den komplementära medicinen att 

öka?

1.2 Begrepp

Jag vill här nedan kortfattat beskriva de två huvudbegreppen som kommer att användas 

genom arbetet.

Skolmedicin: är en vetenskapligt grundad medicin som lärs ut vid universitet och högskolor. 

Motsatsen till denna är den alternativa medicinen eller även kallad folkmedicin.6 Begreppet 

skolmedicin har jag valt att benämna som Hälso- och sjukvården fortsättningsvis, med vissa 

undantag.

Alternativmedicin: är ett uttryck för de metoder som används för sjukdomsbehandlingar som 

sker utanför den naturvetenskapligt baserade skolmedicinen. Gränsen mellan dessa två är 

mycket otydlig.7 Personligen kommer jag dock att huvudsak använda mig av begreppet 

komplementärmedicin i och med att det är ett modernare begrepp, men som betyder samma 

sak som begreppet alternativmedicin.

                                                
6 Nationalencyklopedin, (1995), Bra Böcker AB, Höganäs, Sid. 557
7 Nationalencyklopedin, (1998), Bra Böcker AB, Höganäs, Sid. 254
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1.3 Avgränsning

Jag har inte tagit upp eller förklarat närmare de olika behandlingsmetoderna som berör 

komplementär medicinen. Denna avgränsning är gjord för att arbetet inte skall bli för 

omfattande och för djupgående kring de olika behandlingsmetoderna som finns.
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2 METOD

Jag har i denna studie utgått från teori till empiri angående varför den komplementära 

medicinen har blivit så efterfrågad. Teorin tillämpas följaktligen på empirin för att få en 

fördjupad förståelse och slutsatser. Har utgått från kvalitativ data för att få en djupare insikt 

om detta fenomen.

2.1 Datainsamling

Litteratur och artikel sökningar har gjorts via elektroniska databaser och sökmotorer vid Luleå 

tekniska universitets bibliotek. De databaser som använts är bland annat Libris och Google. 

Jag har försökt använda mig av så aktuell litteratur och artiklar som möjligt, dock har 

litteraturen i vissa fall haft ”några år på nacken” men jag har begränsat mitt material till åren 

1995-2008. Datainsamlingen har lett fram till teoridelen genom att jag studerat litteratur, 

avhandlingar och artiklar som varit aktuellt för mitt ämnesområde. För att hitta relevant 

litteratur och artiklar har följande sökord använts: alternativmedicin, komplementärmedicin, 

skolmedicin, integrativ våd samt holistisk medicin

2.2 Val av metod

Hur ska jag få svar på mina frågeställningar var det första jag frågade mig. Efter en del 

grubblande fann jag att den kvalitativa metoden var mest lämpad. Den kvalitativa metoden jag 

valt att använda mig av syftar till att få en djupare förståelse för varför allt fler söker sig till 

den komplementära medicinen i allt större utsträckning idag. För att nå en djupare förståelse 

för detta har jag valt att använda mig av tematiska intervjuer, med hjälp av intervjuguiden (se 

bilaga 1) Denna intervjuguide arbetade jag fram genom att läsa litteratur och därefter fundera 

ut vilka frågor som skulle leda till de svar jag behövde för att kunna besvara frågeställningen 

samt att lättare hålla samtalet igång. Tydligheten vid utformandet av frågorna i intervjuguiden 

var väldigt viktigt för mig, ville inte ha ja - eller nej svar utan ville ha mer uttömmande svar. 

Har även använt mig av statistik (kvantitativ metod) för att belysa vad som framkommit i 

tidigare undersökningar. 

2.3 Urvalsprocessen

Urvalskriterierna för informanterna var att de antingen arbetade med komplementär medicin 

eller att de vände sig till den komplementära medicinen. Utsåg dessa kriterier med tanke på att 

jag ansåg att dessa individer skulle besitta mer kunskap och insikt inom detta ämnesområde 
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än vad en som enbart söker sig till den ordinarie Hälso- och sjukvården skulle ha. Min 

ambition var från början att intervjua sex personer men efter att jag intervjuat fyra personer 

fann jag att datainsamlingen var tillräcklig.

Intervjupersonerna fick jag kontakt med genom en bekant som berättade att han/hon kände 

några som vände sig till den komplementära medicinen på grund av att de var missnöjda med 

Hälso- och sjukvården på så sätt att de inte upplevde att de fick den hjälp de behövde, att de 

hade blivit nonchalant bemötta och så vidare. Fick namn och telefonnummer och tog kontakt 

med 3 personer och hörde mig för lite och valde därefter ut två lämpliga informanter efter de 

urvalskriterier jag valt att använda mig av. Under intervjuerna kom det fram vilka dessa 

individer vände sig till inom den komplementära medicinen och jag arbetade mig därefter 

vidare med dessa uppgifter för att ta kontakt med berörda personer och fann att dess 

lämplighet stämde in på urvalskriterierna. Så tack vara informanterna som vände sig till den 

komplementära medicinen fick jag vidare tag på de två informanterna som arbetade med 

komplementär medicin. Därmed består intervjuerna av två med informanter som arbetar med 

komplementär medicin och är egna företagare inom detta ämnesområde medan de andra två 

vände sig till den komplementära medicinen. Det jag fann intressant under intervjuerna var att 

tre av dessa var utbildade sjuksköterskor i någon form. Kan behöva tilläggas att alla fyra 

informanter är kvinnor. Jag kom tyvärr inte i kontakt med någon man. Informanterna fick 

själva välja den plats de ville bli intervjuade på med tanke på att de skulle känna sig trygga 

och bekväma i situationen därav utfördes tre av intervjuerna på respektive informants 

arbetsplats medan den fjärde gjordes i hemmet. Intervjuerna varade mellan 40-60 minuter 

vardera och spelades in på band. Vid intervjuerna klargjordes det att de var till 100 % 

anonyma och att de skulle få fiktiva namn i uppsatsen.

2.4 Analys av intervjuresultatet

Omedelbar efter utförande av intervjuerna lyssnade jag igenom materialet och skrev därefter 

ner det inspelade materialet i textform för att lättare få en överblick över materialet. Jag har 

försökt skriva ner intervjuerna så noggrant som möjligt. Därefter gjordes en sammanfattning 

av empirin, det vill säga intervjuerna och analysen påbörjades därefter.
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2.5 Etiska överväganden

De etiska aspekterna har varit väldigt viktiga att ha med sig i bakhuvudet under resans gång. 

Personerna jag valt att intervjua kontaktade jag via telefon då jag beskrev att jag gick tredje 

året på sociologiprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet och att jag höll på med min C-

uppsats som skulle handla om komplementärmedicin och att jag i min studie avsåg att utreda 

varför allt fler och fler söker sig till den komplementära vården. Därefter tillfrågades de om de 

eventuellt ville medverka i min studie samt att de skulle få vara helt anonyma och få fiktiva 

namn. I och med att de tackat ja till intervjun och att dessa fullföljts utan invändningar, anser 

jag att ett medgivande från informanterna att medverka i studien har tagits emot.

Vid intervjuerna tillfrågades informanterna om det var okej att jag spelade in materialet och 

detta tilläts. Efter att vardera intervjun utförts skedde utskrifter på det inspelande materialet 

för att därefter raderas medan det skriftliga materialet sparats tills uppsatsarbetet är avslutat. 

2.6 Validitet

Ett sätt att uppnå validitet är att noga granska arbetets gång hela tiden. Med validitet menas att 

forskaren mäter det han eller hon avser att undersöka.8  Vid olika studier finns det alltid en 

risk att man undersöker någonting man inte avser att undersöka. Dock anser jag att denna 

studie har förhållandevis hög validitet med tanke på att jag undersökt det jag haft för avsikt att 

undersöka, det vill säga orsakerna till att varför allt fler söker sig till en komplementära 

medicinen. För att uppnå bra kvallitet på uppsatsen måste en överensstämmelse mellan teori 

och empiri finnas, vilket jag finner denna uppsats gör.

2.7 Reliabilitet

Resultatet som kommer fram genom undersökningar måste gå att få fram igen genom 

liknande studier för att vetenskaplighet skall uppstå. På grund av att man utformat frågorna 

själva kan mätinstrumentets tillförlitlighet bli lågt9 Dock anser jag att reliabiliteten i detta 

arbete är högt på grund av att teori och empiri stämmer bra överens samt att samtliga 

informanterna tog upp aspekter jag själv inte tagit med i intervjun men som däremot tas upp i 

teorin. Analysen av materialet och min tolkningsprocess kan ha spelat en viss roll för 

resultatet i och med att jag ensam har gjort analyserna och därav inte haft någon att bolla idéer 

och tankar med. En annan faktor som även kan ha påverkat resultatet är att jag är ovan 

                                                
8 Ejvegård R, Vetenskaplig metod, 2003, Studentlitteratur, Lund, Sid. 73
9 Ejvegård R, Vetenskaplig metod, 2003, Studentlitteratur, Lund, Sid. 70
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intervjuare och kan därmed omedvetet ha ställt ledande frågor som påverkat resultatet. 

Studiens reliabilitet vid intervjuerna kunde ha stärkts genom ett samarbete då dessa intervjuer 

genomfördes, exempelvis att man hade gjort två intervjuer var och byta intervjuer med 

varandra när dessa skulle skrivas ut. Mina åtgärder för att stärka reliabiliteten består i att vid 

intervjuerna försöka ställa så tydliga frågor som möjligt, detta för att minska feltolkningar. 

Men har även under utskrifts fasen försökt skriva ut intervjuerna så ordagrant som möjligt.
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3 TEORI

Teoriavsnittet har som syfte att ge läsaren insikt i ämnesområde komplementär medicin, 

inriktat på ett samhällsvetenskapligt perspektiv som baseras på orsaker till att människor 

väljer komplementär medicin.

3.1 Historien kring komplementär medicin

Kampen mot kvacksalveriet (den alternativa medicinen) var viktig under den tid då 

kvacksalveriet började grundas som ett socialt problem för läkarna omkring 1900-talet. 

Orsaken till detta var att läkarna under denna tidsperiod inte kunde erbjuda eller bevisa sitt så 

kallade övertag när det gällde behandling och bot.10  ”1900-talets läkarvetenskap har på 

många sätt varit framgångsrik i sin strävan att monopolisera läkekonstområdet. Men – och 

det är viktigt – det är en ofullständig monopolisering. Alternativa botare har, trots 

undermineringsförsök, levt vid sidan av den officiella hälso- och sjukvården, visserligen 

under mer eller mindre gynnsamma omständigheter.”11  Läkarna har sedan länge försökt 

förstå och förklara kvacksalveriet som en social företeelse. Alternativmedicinen har alltid 

verkat ha en fallenhet att behaga befolkningen runt om i landet och detta har lett till olika 

förståelse och förklaringsmodeller.12 Dessa förklaringsmodeller bygger på teorier angående 

befolkningens kulturella, kunskapsmässiga, sociala och etiska grunder.13

Den medicinska utvecklingen och alla behandlingsmöjligheter som finns har orsakat att 

människors syn på hälsa och sjukdom har förändrats. Detta har lett till att människor har blivit 

allt mindre villiga att godta sjukdomar samt handikapp. Det är inte enbart vetenskapen som 

framkallat detta utan det har vuxit fram som ett livsideal som handlar om perfektion och 

skönhet. Konsekvenserna är att människor idag har vissa förväntningar på sina kroppar och 

vad de skall kunna utföra och därmed skapat ett ogillande för ohälsa.14

Under de senaste årtiondena har det ägt rum en stor ökning av uppmärksamhet för och 

användningen av olika alternativa och komplementära behandlingsformer. ”Men det är 

uppenbarligen så att även så kallade moderna samhällen kännetecknas av medicinsk 

pluralism. Även vår tids människor värjer sig mot medicinsk hegemoni. Alternativmedicinska 

                                                
10 Palmblad E, Sanninges gränser, (1997), Carlsson, Stockholm, Sid. 200
11 Palmblad E, Sanninges gränser, (1997), Carlsson, Stockolm, Sid. 209
12 Palmblad E, Sanninges gränser, (1997), Carlsson, Stockholm, Sid. 100
13 Palmblad E, Sanninges gränser, (1997), Carlsson, Stockholm, Sid. 104
14 Tamm M, Tanke och tro, (2004), Studentlitteratur, Stockholm, Sid. 310
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praktiker förmår och har förmått att existera och – expandera. Människors benägenhet att 

anlita medicinska praktiker utanför den etablerade hälso- och sjukvårdsorganisationen 

verkar inte heller minska. Politisk och inte minst kulturell diversifiering medför att olika 

grupper inom befolkningen efterfrågar och kommer att efterfråga olika typer av medicinsk 

service”.15

                                                
15 Palmblad E, Sanninges gränser, (1997), Carlsson, Stockholm, Sid. 209
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3.2 Vad är komplementär medicin?

Ordet alternativmedicin började användas i Sverige under 1970-talet och man ansåg 

terapierna som ett alternativ till Hälso- och sjukvården, därav kommer namnet alternativ 

medicin. Dock växte begreppet komplementärmedicin fram under 1980- 90 –talet .16 Det har 

blivit allt vanligare att använda sig av begreppet komplementärmedicin idag för att betona att 

den alternativa medicinen ses som ett komplement till den etablerade sjukvården.17 Idag har 

de bägge orden alternativmedicin- och komplementärmedicin slagits samman till 

beteckningen KAM som då motsvarar komplementär och alternativ medicin.18

De komplementärmedicinska metoderna varierar historiskt, geografiskt och kulturellt. Det 

som i ett land kan anses vara en etablerad medicin kan i ett annat land anses vara 

kvacksalveri.19 Komplementärmedicin är inte en form av behandlingar utan består av en stor 

mängd olika tekniker.  De komplementärmedicinska metoderna har en gemensam syn och det 

är en holistisk människosyn, vilket innebär att en stor vikt läggs på både fysiska och psykiska 

aspekter. Med andra ord sätts hälsoproblemet i ett större sammanhang och hela människans 

sätts i fokus.20

Hälso- och sjukvården har framgångsrika områden som till exempel när det gäller akuta 

situationer, medan den har däremot inte haft lika bra effekt vid kronisk smärta, 

psykosomatiska sjukdomar och allergier. Därav använder många människor Hälso- och 

sjukvården samt den komplementära medicinen sida vid sida med varandra.21

                                                
16 Eklöf M, Perspektiv på komplementär medicin, (2004) Studentlitteratur, Lund, Sid. 18
17 Schönström S, Från akupunktur till schamanism, (2006) Natur och kultur, Stockholm, Sid. 8
18 Schönström S, Från akupunktur till schamanism, (2006) Natur och kultur, Stockholm, Sid. 8
19 Fjellström U, Alternativ medicin, (2002), Bonniers, Stockholm, Sid. 9 
20 Schönström S, Från akupunktur till schamanism, (2006) Natur och kultur, Stockholm, Sid. 6
21 Schönström S, Från akupunktur till schamanism, (2006) Natur och kultur , Stockholm, Sid. 225
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3.3 Tidigare forskning kring efterfrågan på komplementär medicin

Undersökningar som gjorts i Amerika, Storbritannien och Sverige visar att människor i alla 

åldrar och samhällsklasser använder sig av alternativ och komplementär medicin. Dock ser 

man att det är en tydlig andel av medelålders personer, välutbildade, stadsbor och kvinnor 

som vänder sig till den komplementära medicinen. Det framkom även att antalet män har ökat 

de senaste åren.22  Det har gjorts få studier i Sverige om svenskars användning av den 

alternativa och komplementära medicinen23, men under slutet av 1980-talet gjorde 

alternativmedicinkommittén en undersökning om svenska folkets uppfattning och erfarenhet 

av komplementär medicin. Resultatet blev häpnadsväckande, det visade sig att var femte 

svensk hade använt sig av någon form av behandling. Orsaken till detta var att någon vän 

hade rekommenderat det eller att man hade upplevt den etablerade Hälso- och sjukvården 

negativ. I undersökningen framkom det även att en tredjedel tyckte att de hade blivit orättvist 

eller felaktigt behandlad av Hälso- och sjukvården. Det visade sig att nästan hälften fick 

läkarvård under tiden som man vände sig till de komplementära behandlingsformerna. 

Resultatet visade att den komplementär medicinska intresset ökar.24

Välkända forskare som Michel Foucault och Erving Goffman har sedan ett kvartsekel riktat 

kritik mot den traditionella sjukvården mot den somatiska och psykiatriska vården. Denna 

kritik var den första i modern tid som riktats mot sjukvården. Redan på den tiden talades det 

bland annat om skadlig medicinering och sjukvårdskostnader.25

Under 2000- talet gjordes en undersökning bland stockholmare och deras inställning och 

användning av komplementär medicin. I denna undersökning framkom det bland annat att 63 

% hade en positiv inställning till den komplementära medicinen. Vidare ansåg 77 % att den 

komplementära medicinen borde samarbeta med den etablerade Hälso- och sjukvården. 73 % 

ansåg även att vissa komplementära behandlingsformer borde bekostas med skattemedel så 

som det fungerar inom den etablerade Hälso- och sjukvården.26

                                                
22 Schönström S, Från akupunktur till schamanism, (2006) Natur och kultur, Stockholm, Sid. 7
23 Eklöf M, Perspektiv på komplementär medicin, (2004), Studentlitteratur, Lund, Sid. 21
24 Palmblad E, Sanninges gränser, (1997), Carlsson, Stockholm, Sid. 188
25 Eklöf M, Perspektiv på komplementär medicin, (2004), Studentlitteratur, Lund, Sid. 69
26 Eklöf M, Stockholmare och den komplementära medicinen, (2000) Stockholms landsting, Sid. 66
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”Sammanfattningsvis är det svårt att i generella termer uttala sig om nyttjandet av alternativ 

och komplementär medicin i förhållande till en etablerad medicin. Gränserna mellan det ena 

och det andra är inte skarpa, och det heterogena fältet ”alternativ och komplementär 

medicin” behöver brytas ner i specifika behandlingsformer, yrkesutövare eller 

patientkategorier för att möjliggöra en klarare analys av utbud och nyttjande av samhälles 

hälso- och sjukvård”. 27

Läkare har länge avpolletterat den alternativa medicinen som kvacksalveri men idag har de 

däremot börjat intressera sig för de alternativa metoderna och det pågår en diskussion om vad 

som kan användas inom Hälso- och sjukvården.28 Målet för all medicinsk vetenskap samt 

samhällsmedicinsk vetenskap är att förebygga sjukdom och ohälsa. Det finns någonting som 

kallas preventiv medicin och detta innebär att man försöker förändra människors situation, det 

vill säga påverka bland annat vanor och livsstilar.29 Det finns olika kategorier av preventivt 

arbete inom den medicinska området bland annat yttermiljön när det gäller vatten, luft och 

buller. Det handlar även om befolkningen, om samhällets lagar och information, vidare till 

gruppen som en helhet där det handlar om gruppundervisningar på vårdcentraler om olika 

kampanjer och fortbildning för blivande föräldrar vidare ner till individ nivå som handlar om 

hälsokontroll, rådgivning och förebyggande insatser i samarbete med sjukvården.30

Den alternativa och komplementära medicinen har blivit en politisk angelägenhet. Sveriges 

riksdag har bestämt att begreppet läkemedel ska EU- anpassas. Detta innebär att alternativa 

medicinska läkemedel ska registreras som läkemedel i någon form.31 Oberoende av vilka 

medicinska metoder som används är det effekten av behandlingen som skall räknas, det 

viktigaste är att patienten mår bra anser Gunnel Wallin, riksdagsledamot för centerpartiet. 

Hon tycker även att den komplementära medicinen skall få den plats inom Hälso- och 

sjukvården som den förtjänar.32  ”Användningen av alternativ och komplementär medicin 

väcker principiella frågor om hur hälso- och sjukvården ska organiseras för att tillförsäkra 

medborgarna en god och säker vård. Vem ska bestämma vilka yrkesgrupper som ska 

legitimeras och erkännas som behöriga, och på vilka grunder? Vilka terapeuter ska få utöva 

vilka terapier? Enligt vilka kriterier ska behandlingsmetoder bedömas som säkra, effektiva 

                                                
27 Eklöf M, Perspektiv på komplementär medicin, (2004), Studentlitteratur, Lund, Sid. 23
28 Schönström S, Från akupunktur till schamanism, (2006) Natur och kultur, Stockholm, Sid. 7
29 Allbeck P mfl, Socialmedicin och psykosocial medicin, (1998), Studentlitteratur, Lund, Sid. 147
30 Allbeck P mfl, Socialmedicin och psykosocial medicin, (1998), Studentlitteratur, Lund,  Sid. 148
31 Abelin L, Rädda liv; Alternativa metoder komplement i vården, (Nr 1, 2008) Sid. 10
32 Wallin G, Läkartidningen; Ge alternativmedicinen dess rättmätiga plats i sjukvården, (Nr 24, 2001) Sid. 2954
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och adekvata att använda och rimliga att berättiga till ekonomisk ersättning?” Detta är frågor 

som växt fram i och med den alternativa och komplementära medicinens frammarsch.33

I Sverige finns det en tydlig gränsdragning mellan Hälso- och sjukvården och den 

komplementära medicinen. Detta framkommer i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på 

Hälso- och sjukvårds området.34 År 2004 fastslogs det i budgetpropositionen att tre miljoner 

kronor skulle användas för att upprätta ett nationellt register över individer som utövar 

komplementär medicin. Detta för konsumentens säkerhet.35 I och med en ökad användning av 

alternativ och komplementär medicin ökar även kraven på att metoderna är effektiva och att 

höga krav ställs när det gäller evidens vid forskning, nationellt register samt lagar. 36 Idag 

finns ingen nationell lista över vilka komplementära metoder som bedöms fungera enligt den 

vetenskapliga norm som ställs på behandlingar som används av Hälso- och sjukvården. Trots 

detta används många olika komplementära metoder inom Hälso- och sjukvården i till exempel 

omvårdande syfte.37

3.4 Orsaker till att människor väljer komplementär medicin

Det håller på att ske en samhällsförändring i dag, vilket innebär att allt fler människor vänder 

sig till andra ställen än till den etablerade Hälso- och sjukvården. Hälsan ses på andra sätt idag 

än vad man gjort tidigare och allt fler ser över sin hälsa på ett helt annat vis än vad som gjorts 

tidigare. Denna utveckling har pågått under flera år men har framförallt börjat märkas allt 

påtagligare de senaste åren både i Sverige och i andra västerländer.38 Det som påverkar 

efterfrågan av komplementär medicin beror på bland annat medicinska, kulturella och 

ekonomiska orsaker.39

Orsakerna till att många vänder sig till den alternativa och komplementära medicinen är att 

läkaren och patienten inte alltid kommer överens om diagnos och sjukdomsorsak.40 Det är 

långa vårdköer och det finns de som får vänta i månader eller till och med år innan de får 

komma till en operation. Detta handlar om att sjukvården skyller på sin budget när det handlar 

                                                
33 Eklöf M, Läkartidningen; Medicinsk eller politisk legitimering av alternativ och komplementärmedicinska 
yrkesgrupper? (Nr 23, 2003) Sid. 2043
34 SOU 2004:123, Sid. 31
35 SOU 2004:123, Sid. 11
36 Carlson P, Integrativ vård, (2007), Gothia förslag, Stockholm, Sid. 19
37 Carlson P, Integrativ vård, (2007), Gothia förslag, Stockholm, Sid. 199
38 Schönström S, Från akupunktur till schamanism, (2006) Natur och kultur, Stockholm, Sid. 6
39 Eklöf M, Stockholmare och den komplementära medicinen, (2000) Stockholms landsting, Sid. 16
40 Malmquist J, Läkartidningen; Sätt alternativmedicinen under luppen, ( Nr 38, 2005) Sid. 2626
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om att öka sina resurser. En annan kritisk bit inom sjukvården är patienters upplevelse av 

personalens bemötande. Vissa väljer att operera sig i ett annat landsting där vårdköerna inte är 

lika långa medan andra åker utomlands eller väljer alternativa och komplementära metoder. 

Det är självklart att en patient inte vill vänta på en läkartid eller operation i månader utan vill 

få hjälp så fort som möjligt. En annan viktig aspekt är även att en patient inte vill bli 

behandlad som vem som helst utan vill bli bemött för den man är och få tid på sig att berätta 

om hur man mår.41 Biverkningar från bland annat smärtstillande och antidepressiva läkemedel 

kan vara en orsak till att man väljer att vända sig bort från den Hälso- och sjukvården och 

söker andra alternativ.42

 Flertalet som väljer alternativ och komplementär medicin uppger att de upplever någonting 

negativt med hälso- och sjukvården. Exempel på detta är att de kan ha fått för lite tid med 

läkaren, långa väntetider och att resultat inte uppfyllt deras förväntningar.43 Många upplever 

att Hälso- och sjukvården inte ser en samt att det upplevs att det är för mycket medicinering 

samt oönskade biverkningar.44

Det har inom Sverige förts vissa diskussioner kring tillgängligheten inom Hälso- och 

sjukvården. Detta på grund av att genom remisser förhindras patienterna att ta sig direkt till 

sjukhuset, patienterna måste passera en vårdcentral först. Vidare består vår svenska sjukvård 

av avancerad diagnostik och medicinsk teknologi men när väl diagnosen är ställd har 

patienten svårt att få den behandling eller operation som behövs trots att landstinget har en så 

kallad vårdgaranti på tre månader45

3.5 Den integrativa vårdens framväxt 

De som utövar integrativ medicin har som mål att erbjuda den bästa vården från Hälso- och 

sjukvården i samspel med alternativa och komplementära metoder.46 ”Integrativ medicin har 

beskrivits som medicinen för framtiden” 47  Internationellt växer den integrativa medicinen sig 

allt starkare över hela världen. Till exempel i Asien och Afrika är det oftast den alternativa 

och komplementära medicinen som befolkningen vänder sig till.48”Ända fram till slutet av 

1800-talet var det naturligt för majoriteten svenskar att vända sig till traktens kloka gumma 
                                                
41 Carlson P, Integrativ vård, (2007),Gothia förslag, Stockholm, Sid. 183
42 Schönström S, Från akupunktur till schamanism, (2006) Natur och kultur, Stockholm, Sid. 6
43 Schönström S, Från akupunktur till schamanism, (2006) Natur och kultur, Stockholm, Sid. 12
44 Eklöf M, Perspektiv på komplementär medicin, (2004), Studentlitteratur, Lund Sid. 125
45 Doctare C, Vägen till Hälsa, (2007), Natur och kultur, Stockholm, Sid. 99
46 Carlson P, Integrativ vård, (2007), Gothia förslag, Stockholm, Sid. 15
47 Carlson P, Integrativ vård, (2007), Gothia förslag, Stockholm, Sid. 15
48 Carlson P, Integrativ vård, (2007), Gothia förslag, Stockholm, Sid. 17
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eller gubbe när hälsan sviktade.” 49  Men under 1900-talet började skolmedicinen dominera 

hälso- och sjukvården.50 Den integrativa medicinen som växt fram idag handlar inte enbart 

om nya metoder utan handlar även om att se på människan på ett helt nytt sätt genom att se 

helheten, inte enbart problemet51 Även relationen mellan personal och patient har en annan 

innebörd, det vill säga att personal och patient ska bli ”samarbetspartners”.52

 I sitt inledningstal till riksdagen efter valet 2002 sa statsminister Göran Person att han ville se 

en ökad dialog mellan den alternativa medicinen och skolmedicinen. Det skulle bland annat 

ske genom att Hälso- och sjukvårdspersonal fick undervisning om alternativa och 

komplementära metoder i sin grundutbildning. Eftersom befolkningen frågar efter dessa 

metoder borde vårdpersonal vara mer kunnig i ämnet, tyckte han.53

På flera ställen i Europa och USA används redan den integrativa vården, men i Sverige sker 

utvecklingen långsamt på grund av lagstiftningen som reglerar sjukvårdspersonalens arbete.54

Få människor har råd att unna sig komplementära behandlingar som till exempel massage på 

grund av att det är för dyrt, därmed anser Christina Doctare att ett BOT- avdrag borde införas. 

Iden bakom detta BOT- avdrag är att det fanns ett ROT- avdrag tidigare som innebar att man 

fick dra av 35 000 kronor/per år ifall reparationer utförts på det egna huset. Detta avdrag 

gjordes i skattedeklarationen. Genom att införa detta BOT- avdrag skulle fler ha råd att ta 

hand om sin hälsa och välbefinnande på ett helt annat sätt samt att det skulle leda till fler jobb 

för utbildade massörer och så vidare.55

                                                
49 Carlson P, Integrativ vård, (2007), Gothia förslag, Stockholm, Sid. 20
50 Carlson P, Integrativ vård, (2007), Gothia förslag, Stockholm, Sid. 20
51 Carlson P, Integrativ vård, (2007), Gothia förslag, Stockholm, Sid. 24
52 Carlson P, Integrativ vård, (2007), Gothia förslag, Stockholm, Sid. 41
53Carlson P, Integrativ vård, (2007), Gothia förslag, Stockholm, Sid. 66

54 Schönström S, Från akupunktur till schamanism, (2006) Natur och kultur, Stockholm, Sid. 227
55 Doctare D, ”Vägen till hälsa”, (2007) Natur och kultur, Stockholm, Sid.132
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4 EMPIRI

Empiriavsnittet har som syfte att ge läsaren en större förståelse och insikt om hur olika 

individer ser på den komplementära medicinen och dess popularitet samt framväxt.

Här kommer en kort presentation av informanterna. Samtliga kvinnor är i övre medelåldern 

och bosatta i Norrbotten.

”Annika” egen företagare inom den komplementära medicinen som alltid var sjuk innan hon

började med den komplementära medicin.

”Åsa” utbildad sjuksköterska som upplever en bristfällig vård och därmed vänder sig till den 

komplementära medicinen.

”Elsa” utbildad sjuksköterska som ifrågasätter sjukvårdens bemötande av patienter och 

därmed vänder sig till den komplementära medicinen

”Sara” utbildad barnmorska som alltid varit intresserad av alternativa behandlingar och som 

blev egen företagare efter att ha blivit utbränd.

4.1 Definitioner av komplementär medicin

Vid varje intervju började jag med att fråga hur de definierade begreppet komplementär 

medicin, vilket visade att alla hade ungefär samma definition nämligen att den komplementära 

medicinen motsvarar all slags hjälp eller vård som kan nås utanför Hälso- och sjukvården.

”Behandlingsmetoder som är ett alternativ till vår vanliga västerländska sjukvård.”56

Vidare tror ”Annika” att ” alla någon gång har varit och nosat på den komplementära 

medicinen, men kanske inte alltid har tänkt på det sättet”57  Det denna informant syftar på är 

det man kan göra själv i hemmet, till exempel olika slags huskurer många säkert har provat på 

ett eller annat vis.

                                                
56 ”Åsa” - användare av komplementär medicin, (2008-04-24)
57 ”Annika” - egen företagare inom komplementär medicin, (2008-04-22)
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4.2 Erfarenhet av komplementär medicin

”Innan jag började med det här så var det mest mina kompisar, eller en del av mina kompisar 

som vände sig till kloka gummor eller gubbar och sådant där, men jag trodde inte så mycket 

på detta. Jag var fruktansvärt vetenskapligt lagd.”58 Men det visade sig att denna kvinna fick 

förändra sina åsikter efter att ha provat på Healing. Till en början hade hon alltid 

vetenskapliga förklaringar till det hon upplevde men fick successivt förändra sin attityd. Efter 

att hon började använda sig av Healing höll hon sig frisk vilket hon inte hade varit innan, hon 

hade ofta varit sjuk. Hon var mycket skeptiskt till den komplementära medicinen till en början 

men idag är hon egen företagare inom detta område.59

Vidare berättar ”Elsa” att den komplementära medicinen varit ett intresse som växt sig starkt 

från barndomen då hon började höra talas om kloka gummor och gubbar. Själv började hon 

vända sig till den komplementära medicinen för 30 år sedan och har fortsatt sedan dess. Elsa 

började vända sig till den komplementära medicinen när den gängse medicinen inte kunde 

hjälpa. Det handlade om att hon sov dåligt men ville inte ta läkemedel.  ” Behandlingarna jag 

fick gav mig lugn och ro samt att det i sin tur ledde till bättre sömn. Nackdelen är att man 

måste gå flera gånger och det blir dyrt när de inte är anslutna till försäkringskassan”60

Vidare tar ”Åsa” upp att hennes erfarenheter började med huskurer av olika slag och har 

under åren utvecklats till att prova allt möjligt inom den komplementära medicinen.61

4.3 Erfarenheter av skolmedicinen

”Annika” tycker att skolmedicinen har kommit långt i sin utveckling till exempel inom 

operationer och livshotande sjukdomar, men hon tror att hälso- och sjukvården och den 

komplementära medicinen skulle kunna gå hand i hand, det vill säga det ena behöver inte 

utesluta det andra. Vidare ”hoppas och tror jag att i framtiden kommer det nog att bli så, men 

som sagt var så tar det tid”.62

”Åsa” säger att hon har egen praktisk erfarenhet på så sätt att hon själv jobbat inom Hälso-

och sjukvården samt att hon själv varit patient och hon tycker att ” ju mer jag ser, ju mer 

                                                
58 ”Annika” - egen företagare inom komplementär medicin, (2008-04-22)
59 ”Annika” - egen företagare inom komplementär medicin, (2008-04-22)
60 ”Elsa” - användare av komplementär medicin, (2008-04-25)
61 ”Åsa” - användare av komplementär medicin, (2008-04-24)
62 ”Annika” - egen företagare inom komplementär medicin, (2008-04-22)
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stelbent tycker jag att våran sjukvård är, den blir bara sämre och sämre. Tillexempel om man 

går till doktorn för att det gör ont i foten tittar läkaren enbart på foten för att se om det är 

något fysiskt fel på den. Hittar hon/han ingenting så säger han/hon att det inte är något fel 

och kollar därmed inte upp om det kan föreligga några andra orsaker till varför det gör ont i 

foten. De saknar en helhetssyn”.63

Detta med helhetssyn är någonting som ”Sara” även tar upp, även hon är utbildad inom 

vården och hon berättade att när hon läste till barnmorska för cirka 33 år sedan pratades det 

jättemycket om en helhetssyn på människan. Men hon kan idag inte påstå att vi kommit ett 

dugg längre på den biten sen dess.64

4.4 Varför väljer vi människor den komplementära medicinen? 

Enligt ”Elsa” beror det på att bemötandet inte alltid varit den bästa men även mindre 

väntetider kan spela in. Vidare tror ”Åsa” att de som vänder sig till den komplementära 

medicinen huvudsakligen känner att de inte blir hjälpta eller tagna på allvar och därmed väljer 

att vända sig till någonting annat. Detta är någonting även ”Annika” tror på, men utvecklar det 

på följande sätt ”att många väljer nog den komplementära medicinen för att de ser att vården 

kanske inte ger det se söker eller behöver. Kropp och själ hör ihop. Den komplementära 

medicinen ger någonting som Hälso- och sjukvården inte ser eller förmår att ge.”65

Sammanfattningsvis vill ”Elsa” framhäva att bemötandet är jätteviktigt och den behagliga 

atmosfären som är under behandlingen är betydelsefullt. Däremot skrattar hon och säger att 

priset inte är behagligt men trots det övervinner de positiva effekterna det negativa. ”Jag får 

den tid jag behöver för just den situationen, upplever att de lyssnar på en och man får en 

behandling på 1- 1½ timme där någon hela tiden berör en, det är inte som hos doktorn då 

man får fem minuter och sen är det bra.”66

                                                
63 ”Åsa” - användare av komplementär medicin, (2008-04-24)
64  ”Sara” - egen företagare inom komplementär medicin, (2008-04-29)
65 ”Annika” - egen företagare inom komplementär medicin, (2008-04-22)
66 ”Elsa” - användare av komplementär medicin, (2008-04-25)
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4.5 Vilka människor besöker den komplementära medicinen?

”Annika” tror att yngre är mer öppna för att uppsöka den komplementära medicinen men att 

de inte har råd ifall inte föräldrarna betalar. Annars säger hon att det är medelålders kvinnor 

som kommer till henne. Det här om att det är framförallt medelålderskvinnor som vänder sig 

till den alternativa vården är någonting alla informanter är överens om, men alla tar även upp 

att det finns ett viss behov av att ha pengar med tanke på att varje behandling kostar en hel 

del. Detta bekräftas av ”Saras” tankar kring subventionering. ” Vem som är sjukskriven på 

heltid har råd att gå på massage för flera 1000 kr i månaden? Det går ju inte, om det blev 

subventionerat skulle fler ha råd.”67 När det gäller subventioneringen tror hon att detta är 

någonting som kommer att införas i framtiden, i alla fall inom vissa områden. Men hon 

framhäver att det fodras mer vetenskapliga studier i så fall. Detta är även någonting som 

”Åsa” tar upp att nackdelen är att om vi ska tro på någonting måste försöken göras på exakt 

likadana sätt av en kontrollgrupp och det är jättesvårt eftersom många av de integrativa 

metoderna inte går att göra på exakt likadana sätt på olika människor.68  ”Åsa”, ”tror även att 

kulturen kan påverka oss i och med att vi i väst går till doktorn och doktorn botar, vi är vana 

att bli omhändertagna och har väldigt svårt att tänka i andra banor”69 Hon fyller även i att 

det tar tid att ändra sitt beteendemönster. Som hon säger är vi i väst vana att gå till doktorn 

och doktorn är den som botar därför krävs det kanske en viss öppenhet för andra kulturer för 

att man skall vara mottaglig för att vända sig till den komplementära medicinen.

4.6 Borde ett samarbete mellan Hälso- och sjukvården samt den komplementära 

medicinen öka?

”Jag tycker att Hälso- och sjukvården och den komplementära medicinen skulle kunna 

komplimentera varandra.”70 Vidare önskar ”Sara” att Hälso- och sjukvården skulle 

rekommendera sina patienter att prova komplementärmedicinska metoder, till exempel 

massage. ”Dock tror jag att det går åt det hållet för om man tar till exempel akupunktur, för 

det var ju för några år sedan kvacksalveri och det är ju helt erkänt idag.”71  Det här om att 

Hälso- och sjukvården skulle rekommendera sina patienter att vända sig till olika alternativa 

behandlingsmöjligheter tar även ”Elsa” upp. ”Vad kan Hälso- och sjukvården förlora på ett 

                                                
67 ”Sara” - egen företagare inom komplementär medicin, (2008-04-29)
68 ”Sara” - egen företagare inom komplementär medicin, (2008-04-29)
69 ”Åsa” - användare av komplementär medicin, (2008-04-24)
70 ”Elsa” - användare av komplementär medicin, (2008-04-25)
71  ”Sara” - egen företagare inom komplementär medicin, (2008-04-29)
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sådant samarbete?”72 ”Åsa” tror också på att ett samarbete mellan Hälso- och sjukvården och 

den komplementära medicinen kommer att öka. Vidare säger hon att ”vi i Sverige är ju ett 

väldigt U-land idag när det gäller det här”73 Det hon syftade på är att vi i Sverige har kommit 

väldigt kort när det gäller samarbetet mellan Hälso- och sjukvården och den komplementära 

medicinen om man ser till resten av Europa eller världen. Hon tar även upp att Norge och 

Tyskland har kommit väldigt långt i sitt samarbete.

Det som är gemensamt för alla informanter är att de tror att detta är en framtida bransch och 

att samarbetet därmed kommer öka. Det dock ”Åsa” önskar är att det skulle komma ett 

register över de som arbetar med den komplementära medicinen i praktiken borde registreras. 

”Jag menar, det finns ju väldigt många bluffmakare också”74

                                                
72 ”Elsa” - användare av komplementär medicin, (2008-04-25)
73 ”Åsa” - användare av komplementär medicin, (2008-04-24)
74 ”Åsa” - användare av komplementär medicin, (2008-04-24)
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5 ANALYS/DISKUSSION

I Sverige finns en tydlig gräns mellan Hälso- och sjukvården och den komplementära 

medicinen. Detta framkommer i Lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på Hälso- och 

sjukvårdens område. Vid en av intervjuerna kom åsikter fram om att Sverige är ett ”U- land” 

när det gäller utvecklingen inom just den komplementära medicinen samt den integrativa 

vården. Detta på grund av den ovannämnda lag som styr Hälso- och sjukvården som gör att 

det tar längre tid att få igenom, vilket uppfattas väldigt negativt av många.

Den forskning som gjorts visar på att det är en tydlig andel av medelålders kvinnor som 

vänder sig till den komplementära vården idag. Detta är även någonting som kommer fram i 

samtliga intervjuer som jag har gjort. Just att majoriteten är kvinnor i övre medelåldern som 

söker sig till komplementära behandlingar. Att det är lite äldre kvinnors om vänder sig dit 

beror huvudsakligen på att de komplementärmedicinska behandlingarna är dyra. Ungdomar är 

mer öppna men har inte alltid råd på grund av kostnaderna. Allt fler män har börjat söka sig 

till komplementära metoder med tiden men att de kanske är lite mer skeptiska än vad kvinnor 

är.

På grund av den ökade användningen av komplementära metoder fastslogs det i 

budgetpropositionen att ett nationellt register över människor som utövar 

komplementärmedicin ska upprättas, detta införs för att konsumenterna skall känna sig säkra.  

Detta är även någonting informanterna tog upp att detta borde införas, med tanke på att det 

finns väldigt många bluffmakare. Dock fastslogs detta år 2004 i budgetpropositionen och det 

verkar som att detta register inte kommit i bruk än idag år 2008. 

Orsaker till att människor söker sig ifrån Hälso- och sjukvården beror på att de inte kommer 

överens med sin läkare angående diagnos och behandlig. Vidare är en annan viktig aspekt 

vårdpersonalens bemötande som anses vara bristfällig. Detta framkommer av många studier 

samt att mina informanter även tar upp denna problematik. Vår traditionella Hälso- och 

sjukvård saknar helt enkelt en helhetssyn det vill säga en holistisk människosyn. Vilket 

däremot den komplementära medicinen strävar efter att ha. Människans kropp och själ hör 

ihop, vilket i sin tur påverkar och skapar olika åkommor tillsammans. En annan tankvärd 

aspekt är att inne hos läkaren får man kanske fem minuter medan en som utövar 
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komplementärmedicin ger behandlingar i 1 ½ timme. Denna aspekt tog en av informanterna 

upp och jag fann detta väldigt intressant. Jag hade inte sett det på det viset tidigare.

Någonting annat jag fann väldigt intressant är det jag tog upp i teoridelen angående det 

Christina Doctare sa om att införa ett BOT- avdrag. Detta togs även upp av informanterna 

men dessa använde ett annat begrepp för det hela, nämligen att komplementära behandlingar 

borde vara subventionerade. Vilket jag tror kommer att ske i framtiden med tanke på den 

integrativa vårdens framväxt, men som jag skrev ovan så tar allt i Sverige lång tid att 

genomföra. Anser att en subventionering av dessa behandlingar borde gynna både de som 

vänder sig till dessa behandlingar samt Hälso- och sjukvården i slutändan, med tanke på att 

sjukvårdens kostnader borde minska samt sjukvårdens vårdköer borde minska om Hälso- och 

sjukvården faktiskt skulle rekommendera och börja acceptera de komplementärmedicinska 

metoderna. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att detta är ett väldigt populärt område för många och 

att många människor väljer att söka sig till den komplementära medicinen som ett 

komplement till Hälso- och sjukvården. Det verkar som att många faktiskt i första hand väljer 

de komplementära metoderna så länge det inte gäller akuta situationer. Detta på grund av att 

man upplever att man får ett bättre bemötande av de som utövar komplementärmedicin. Det 

som fascinerade mig mest vid intervjuerna var att tre av fyra själva var utbildade 

sjuksköterskor och hade en sådan syn på vården. Just att den bara blir sämre och sämre och att 

bemötandet man får inom Hälso- och sjukvården är så bristfällig. 
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6 SLUTSATSER

Mina slutsatser efter genomförande av denna studie är att denna bransch verkligen är på 

frammarsch med tanke på att den komplementära medicinen blivit en del av Sveriges politik. 

Utvecklingen sker, om än långsamt. Vidare tror jag att ett samarbete mellan Hälso- och 

sjukvården samt den komplementära medicinen kommer att öka i och med den integrativa 

medicinens framväxt. Detta samarbete hoppas jag kommer leda till ett bättre bemötande 

gentemot patienterna, det vill säga att Hälso- och sjukvården lär sig se människan som en 

helhet med kropp och själ. Tror dock att det även fortsättningsvis kommer vara huvudsakligen 

kvinnor som vänder sig till den komplementära medicinen.

6.1 Vidare forskning

Efter att ha fördjupat mig inom detta område anser jag att det skulle vara intressant att

fördjupa sig om hur mycket kulturen egentligen spelar in på användandet av 

komplementärmedicin men anser även att det skulle vara  intressant att undersöka hur den 

integrativa vården utvecklat sig inom Hälso- och sjukvården och hur man ser på denna ”nya 

vårdform”.
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Bilaga1

INTERVJUGUIDEN

1. Hur definierar Du begreppet komplementär medicin?

2. Vad har Du för erfarenheter av komplementär medicin?

3. Hur kommer det sig att Du söker dig till den komplementära medicinen?

4. Hur kom Du i kontakt med den komplementära medicinen från första början?

5. Vad har Du för erfarenheter av skolmedicinen?

6. Anser Du att samarbetet mellan Hälso- och sjukvården och den komplementära medicinen 

borde öka?

7. Anser Du att vårdpersonal borde vara mer insatt inom den komplementära medicinen?

8. Vilka tror Du vänder sig till den komplementära medicinen?

- Ålder?

- Kön?

9. Varför tror Du att dessa vänder sig till den komplementära medicinen?

10. Övrigt, någonting Du vill tillägga?
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