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Författarnas tack! 

Ett stort tack till informanterna som ställt upp i studien. Utan er hade detta inte varit 

möjligt. 

  



 
 

Abstrakt 

Introduktion: Idag finns det två inriktningar inom akupunktur. Det är västerländsk medicinsk 

akupunktur som används inom skolmedicinen samt akupunktur enligt traditionell kinesisk 

medicin som används inom den komplementära medicinen. För att det ska bli en bra vård för 

individen så krävs att man ser hela människan och orsaken till problemet, inte bara symtomen. 

Syftet med denna studie var att belysa akupunkturens roll som en del av traditionell skolmedicin 

samt som en del inom den komplementära medicinen. Metoden var kvalitativ och informanterna 

kom från både norra och södra Sverige. För att få svar på frågorna i de semistrukturerade 

intervjuerna hade informanterna olika bakgrund. Tre tillhörde den traditionella skolmedicinen 

och arbetade som fysioterapeuter/sjukgymnaster och tre var utbildade inom den traditionella 

kinesiska akupunkturen och arbetade som privata utövare av komplementär medicin. Resultat 

visade på att ordet akupunktur står för både akupunktur inom den traditionella skolmedicinen 

men också för den akupunktur som utövas inom den komplementära medicinen. Detta trots att de 

har två helt olika bakgrund och syfte. Båda sidorna av akupunkturen säger sig se på människan 

på samma sätt, med helhetssyn och orsaksbehandling. Men i grund och botten har de olika 

ursprung med biomedicinskt och salutogent synsätt på människan. Informanterna var överens om 

vikten av att individen ska kunna påverka sina levnadsvanor, sina egna behandlingsformer samt 

att individen har ett eget ansvar när det kommer till sin egen hälsa och välmående. Ekonomin styr 

var en faktor som påverkade i större utsträckning än förväntat de val av behandlingsmöjligheter 

individen har. Då behandlingar inom skolmedicinen är subventionerade och behandlingar inom 

komplementär medicinen är dyrare men där terapeuterna har mer fokus på helheten kring 

individen och dess leverne. 

 

Nyckelord: akupunktur, helhetssyn, integrativ medicin, komplementär medicin, rehabilitering.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Begreppsförklaring  

 

Meridianer: Precis som våra blodådror transporterar blodet runt i våra kroppar så är 

meridianerna det system som transporterar vår energi, eller qi som står för flödet enligt 

traditionell kinesisk medicin 

 

Nociceptiv smärta: Smärta som beror på en vävnadsskada 

 

Opioider: kroppens egna substanser som kan åstadkomma tillfredsställande smärtdämpning vid 

långvarig smärta.  

 

Palpation: Känna med fingrarna över mjukdelarna på människokroppen. 

 

Patogent perspektiv: medicinskt synsätt på människans hälsa där man ser på delarna och inte på 

helheten 

 

Placebo: i vetenskapliga studier används placebo som ett identiskt piller eller redskap som inte 

är tänkt att ge någon specifik terapeutisk effekt på sjukdomsprocessen eller det sjukdomssymtom 

som undersöks.  

 

Skolmedicin: Är den vetenskapligt grundade medicin som lärs ut vid universitet och högskolor. 

 

TCM: Traditional Chinese Medicin (Traditionell kinesisk medicin) 

 

Triggerpunkter: Dessa punkter är belägna i kroppens mjukvävnader och kännetecknas 

av lokal ömhet och eller refererad smärta när man undersöker området på kroppen med 

händerna. 

 

WMA: Western Medicial Akupunkture (Västerländsk medicinsk akupunktur) 
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1 Introduktion 

Om man ser tillbaka i tiden så betraktades akupunktur med stor skepsis och som något 

synnerligen mystiskt. Inom skolmedicinen fanns inget förtroende alls till denna metod (Lind, 

1998, s.133). Idag används akupunktur ganska omfattande i Sverige, framförallt av 

fysioterapeuter/sjukgymnaster inom primärvården, olika rehabiliteringsenheter samt privata 

aktörer inom komplementär medicinen. Akupunktur totalt sett bedöms som en metod som bör 

prövas på olika smärttillstånd, speciellt nociceptiv smärta samt olika former av huvudvärk. 

Komplikationerna är milda som till exempel blåmärken och dåsighet när akupunkturen används 

av medicinskt utbildade terapeuter. Jämfört med läkemedel är komplikationerna nästan obetydlig 

(Carlsson, 2010, s.19). Om man ser utifrån ett rehabiliterande perspektiv så kan de alternativa 

metoderna vara ett bra komplement till skolmedicinen för att en rehabilitering ska bli så bra som 

möjligt för individen. Tron på sjukvårdens förmåga att förbättra människors hälsa genom 

traditionell vård och behandling har minskat samt att kunskaperna har ökat om vad ett effektivt 

förebyggande arbete är (Medin & Alexandersson, 2000, s.9).  

 

1:1 Förhållningssätt till akupunktur och rehabilitering  

Forskning av Dietlind, Wahner-Roedler, Lee, Chon, Stephen, Cha, Loehrer och Bauer (2014) 

visar på att efterfrågan av komplementära metoder av patienter har ökat. Idag används 

akupunktur mycket i förebyggande behandling av både fysiska och psykiska problem 

(Schönström, 2004, s.87). I litteraturen (a.a. s.86-96) framgår att akupunktur visat sig vara 

effektiv mot till exempel huvudvärk, högt och lågt blodtryck, ländryggssmärta, bieffekter av 

strålning och cellgiftsbehandling samt stroke.  

 

Fysioterapeuter/sjukgymnaster som använder sig av akupunktur samt andra akupunktörer arbetar 

ofta med olika kombinationer av tekniker i behandlingssyfte, till exempel manuella tekniker som 

töjningar och rörelseträning samt kostrådgivning med mera (Flynner & Hagström, 2008, s.6) 

Akupunktur används delvis inom rehabilitering efter en stroke. När akupunktur adderas till 

sedvanlig sjukgymnastik så finns vissa långtidseffekter i den inledande fasen av 

sjukdomstillståndet. Sjukhusvistelsen blir kortare, mindre hjälpbehov i hemmet samt förbättrad 

balans upp till tre år efter avslutad behandling (Carlsson, 2001).  
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Många långtidssjukskrivna erhåller inte någon rehabiliteringsåtgärd i Sverige. Av patienter med 

besvär i rygg och skuldra och som bedöms ha behov av en rehabiliteringsåtgärd var antalet som 

fick någon form av rehabilitering låg enligt Vahlne Westerhäll (2008, s.268). Även tiden från att 

ett behov av rehabilitering har identifierats till att en rehabiliteringsåtgärd påbörjas är i 

genomsnitt för lång. Personer som kan påverka sin rehabiliteringsprocess har större chans att 

tillfriskna än de som inte kan påverka den alls (a.a. 2008, s.268-269). Forskning gjord av Chang 

och Wang (2009) visar på att patienter som befinner sig i ett rehabiliteringsprogram använder sig 

av alternativa metoder för att de känner att de kan påverka sin situation som patient mer samt för 

att de är besvikna på den reguljära sjukvården. 

 

1:2 Alternativ medicin och psykosociala behov 

I Svensk Tidskrift för Medicinsk Akupunktur (1999) kan man läsa om att alternativmedicin även 

tar hänsyn till patientens psykosociala behov. En stor vikt läggs på exempelvis bemötandet, 

vårdens utformning och information samt att man försöker förändra patientens egen syn på sin 

sjukdom och sitt lidande. Även det psykiska stödet spelar roll då samspelet mellan vårdgivaren 

och patienten är en viktig del i omvårdnadsprocessen. Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU) har tittat närmare på detta med patient och läkarrelationen när det gäller att 

skilja på en sjukdomscentrerad och en patientcentrerad relation. I den sjukdomscentrerade 

relationen har läkaren kontrollen över samtalet och intresset riktas mot sjukdomen och inte 

patienten. I den patientcentrerade relationen står patienten i centrum och samtalet har som mål att 

skapa en bra känslomässig kontakt mellan läkare och patient. Detta ska öka förutsättningarna till 

ett gemensamt beslut om den vidare behandlingen. Trots att många patienter verkar vilja ha den 

patientcentrerade relationen så tenderar läkaren ta kontrollen över samtalet. SBU menar på att ett 

samtal som aktiverar patienten också gör att patienten är mer nöjd med läkarbeslutet (SBU, 

1999). I en studie av Mac-Pherson, Stewart, Mercer och Thomas (2003) visar resultatet att just 

samspelet mellan terapeuten och patienten är jätteviktig för att kunna få ett bra resultat av 

behandlingen.  
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1:3 Kronisk smärta    

I en studie gjord av Qihe, Bauer, Hendry, Fan, Zhao, Duez, Simmonds, Witt, Lu, Robinson, Guo 

och  Hylands (2013) om effekten av kombinationen akupunktur och örtmedicin, där fokus var att 

se om patienten märker någon skillnad på akupunktur och placebo akupunktur. I resultatet visade 

det sig att akupunktur var ett överlägset alternativ vid kronisk smärta. I rapporten, Metoder för 

behandling av långvarig smärta (SBU, 2006) kan man läsa att vid långvarig ländryggssmärta ger 

akupunktur bättre smärtlindrande effekt än placebo. Enligt Norrbrink och Lundberg (2010, 

s.107) frisätts kroppsegna opioider när akupunkturbehandling ges till patienten. Dessa opioider 

kan ha en fördröjning på ett till två dygn efter behandling getts. Det är en av förklaringarna till 

effekten av smärtlindring om behandlingen ges under optimal behandlingstid som är 30-40 

minuter. Akupunktur med god evidens gällande smärttillstånd som ryggsmärta, nack- och 

skuldersmärta samt huvudvärk, har sin förklaring i att 80 procent av akupunkturpunkterna sitter i 

musklerna och dessa kan jämföras med effektiv träning eller muskelarbete (a.a. 2010, s.106). 

Akupunktur har ofta också liknande effekter på smärta som smärtstillande läkemedel (Bengtsson 

& Setterberg, 2008, s.48). Patienter som får akupunktur mot långvarig smärta och stress har visat 

sig ge positiva signaler till hjärnan, från att vara i aktivt stresspåslag till att kunna gå ner i 

viloläge och skapa bättre förutsättningar för vila (Norrbrink & Lundberg, 2010, s.107). 

 

1:4 Det fria vårdvalet 

Fritt vårdval innebär att patienter i Sverige har rätt att bli behandlad hos andra vårdgivare än i sitt 

eget landsting. Detta gäller dock enbart ifall den önskade vårdgivaren i det egna länet, eller annat 

län har avtal med landstinget. Avtalet kan ligga hos något annat landsting, men det måste finnas 

ett avtal mellan privat vårdgivare och ett landsting för att säkerställa patientsäkerheten och 

kvaliteten (HSL 1982:763). 

 

Enligt Carlson och Falkenberg (2007, s.186-188) har frågan kommit upp om patientens vårdval 

och vem som bestämmer över vårdens innehåll. Folkhälsomyndigheten (2005) svar på frågan om 

vårdval är att, det är läkarna som har makten över vårdens innehåll inte politiker och andra 

beslutsfattare. Det finns en tydlig hierarki gällande förhållningssättet i den svenska sjukvården 

idag. I Sverige ansåg 82 procent att de inte hade något val alls gällande vård och behandling. Så 
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länge värderingarna utgår från naturvetenskapliga betraktelsesätt ges inte möjligheter till en bra 

hälso- och sjukvårdsutveckling. 

 

En syn på integrativ vård som ett komplement till vårdvalet för patienten är ”En beskrivning som 

speglar integrativ medicinsk filosofi att människor behöver både och - det bästa av medicinens 

kunskaper och teknologier tillsammans med mer humanistiskt orienterade omvårdnads- och 

omvårdnadslika metoder”(Carlson & Falkenberg, 2007, s.180-195). Med detta citat menar 

Carlsson och Falkenberg (2007, s.180-195) att vårdvalet borde vara en kombination av 

skolmedicinen och de komplementära metoder som det finns evidens för. Integrativ vård innebär 

att vården är viktig och understryker omvårdnadsteoretikern Madelaine Leiningers ord ”för att 

bota behöver man vårda, men för att vårda behöver man inte bota” (a.a. s.11-16). 

 

1:5 Akupunkturens historia - en liten tillbakablick 

Akupunktur har sitt ursprung från den traditionella kinesiska medicinen och rötter från 2000-talet 

före Kristus. Metoden dokumenterades först 300 år efter Kristus och är en behandlingsmetod 

som stimulerar triggerpunkter i huden med hjälp av nålar för att påverka kroppens olika organ 

och funktioner (Carlsson, 2010, s.24, 31-32).  

 

År 1822 togs akupunkturen bort ur Imperiets medicinska byrå eftersom den dåvarande kejsaren i 

Kina inte ansåg akupunktur som en lämplig behandlingsform. Akupunkturen började kallas för 

tortyr och nålarna för dödliga instrument. Men akupunkturen levde ändå kvar som en 

folkmedicin hos större delen av befolkningen på landsbygden då de inte tog del av den 

västerländska medicinen (Carlsson, 2010, s.34,36). I slutet på 1800-talet och början på 1900-talet 

började den påtagligt stora utmaningen för den kinesiska medicinen (Pöyhönen, 2012, s.18). 

Eurpoéerna kom till Kina och förde med sig den västerländska medicinen (Carlsson, 2010, s.34). 

Den växte sig starkt och nu fanns det två medicinska metoder och ytterligare en gren 

utvecklades, en integrering av kinesisk och västerländsk biomedicin (Pöyhönen, 2012, s.18). 

 

I Sverige har man lyckats spåra akupunkturen så långt tillbaka som till 1787 (Pöyhönen, 2012, 

s.29). Mellan år 1829 och fram till början av 1960-talet har Pöyhönen (2012, s.32) inte lyckats 

hitta någon dokumentation om akupunkturens verksamhet i Sverige. Han menar att det nog ändå 
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var ett flertal läkare som använde sig av akupunktur men i vilken omfattning är svårt att veta. 

 

Mellan 1984 och 1989 görs en stor parlamentarisk utredning om alternativmedicin i Sverige och 

riksdagen tillsatte Alternativmedicinska kommittén (AMK). Utredningen som då gjordes om 

alternativmedicin skulle föras vidare till riksdagen. Men det blev regeringsskifte och Bengt 

Westerberg blev socialminister och utredningen hamnade i glömska (Pöyhönen, 2012, s.33). 

 

1:6 Diagnostisering av patienter inom akupunkturen 

I huvudsak praktiseras det två olika behandlingsmetoder som benämns som akupunktur i 

världen, en kinesisk/asiatiskt och en västerländsk. Trots ett gemensamt namn (akupunktur) så har 

de olika ursprung och syfte.  

 

1:6:1 Traditionell kinesisk akupunktur (TCM)  

Traditionell kinesisk medicin (TCM) har sitt ursprung ur den kinesiska medicinen. I TCM strävar 

man efter att lindra symtom och bota sjukdomar utifrån ett holistiskt synsätt (Pöyhönen, 2012, 

s.36). Det holistiska synsättet utgår från att människan är en individ som har egna tankar och 

värderingar. Det holistiska synsättet ser alltid till hela människan med utgångspunkt på hälsa och 

inte sjukdom samt att det sociala och psykologiska delarna ges förutsättningar till att kunna 

förverkliga sina mål i livet (Medin & Alexandersson, 2000, s.46-50). 

 

I TCM diagnostiseras patienten efter den kinesiska medicinen som använder sig av de fyra 

diagnostiska metoderna som innebär att observera, lukta/lyssna, fråga och känna/ta pulsen på 

patienten. De viktigaste diagnosmetoderna är att avläsa tungans färg och form så kallad 

tungdiagnostik samt hur pulsen känns hos patienten. Terapeuten ställer många frågor om 

patientens sömn, matvanor, motion eller rörelse samt hur patienten trivs med sitt liv som helhet 

(Schönström, 2004, s.56-67). Man utgår från diagnostiserad sjukdom, men förutom 

sjukdomsdiagnos gör man ytterligare individuella finslipningar av patientens 

sjukdomstillstånd/diagnos. Till detta lägger man till behandlingsprinciper och val av 

akupunkturer för att passa individens individuella sjukdomsbild (Pöyhönen, 2012, s.37). 
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1:6:2 Västerländsk medicinsk akupunktur  (WMA) 

Den västerländska akupunkturen har utvecklats under de senaste trettio åren, man använder sig 

av sensorisk nervstimulering. Den betecknas medicinsk akupunktur eller västerländsk medicinsk 

akupunktur, Western Medical Acupuncture (WMA). Metoden grundar sig på att sticka nålar i 

smärtområden, så kallade triggerpunkter, eller i slutet av nervändor, för att åstadkomma en 

nervstimulering, bland annat för att ge patienten smärtlindring. Diagnostiken baserar sig helt på 

västerländsk grund det vill säga, på vad som orsakar sjukdom och skada (Pöyhönen, 2012, s.36). 

Den svenska traditionella skolmedicinen utgår från en biomedicinsk inriktning som innebär att 

man skiljer på människokroppen och själen. Människokroppen ses som ett system byggt på 

funktioner som kan liknas vid en maskin med delar som fungerar utifrån det som anses vara 

normalt (Medin & Alexandersson, 2000, s.40-46). 

 

1:7 Akupunkturens godkännande i Sverige      

Socialstyrelsen godkände år 1984 den västerländska akupunkturen för användning inom hälso- 

och sjukvården mot kronisk smärta. Sedan 1993 så finns inga speciella författningar kring 

akupunktur, utan akupunktur får användas på samma villkor som alla andra metoder enligt hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL 1982:763). Däremot ska behandlingar med akupunktur baseras på 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Svenska myndigheter, bland annat Socialstyrelsen anser att 

de kinesiska teorierna gällande meridianer, akupunkturpunkter och diagnoser med mera , inte har 

en vetenskaplig grund och får därför inte användas inom den svenska hälso- och sjukvården 

(Pöyhönen, 2012, s.36).  

 

1:8 Skillnader i akupunktur 

Pöyhönen (2012, s.35) skriver att under 2000-talet har en ökad medvetenhet hos allmänheten 

blivit mer  tydlig om vilka skillnaderna är mellan akupunktur och sensorisk stimulering. WMA 

är den akupunktur som erbjuds inom hälso- och sjukvården i Sverige idag och är i praktiken 

sensorisk stimulering och akupunkturen som bygger på de kinesisk/asiatiska teorierna (TCM) är 

akupunktur. Pöyhönen (2012, s.35) menar att det fortfarande finns ett stort behov av information 

kring dessa begrepp. 
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1:9 Utbildningar inom akupunktur 

1:9:1 Akupunktur med traditionell kinesisk medicin 

Den utbildningsnivå som krävs för att utföra traditionell kinesisk akupunktur enligt Svenska 

akupunkturförbundet är en treårig utbildning med inriktning på både kinesisk medicin och 

västerländsk basmedicin. Denna basmedicin är en ettårig del av hela utbildningen och är samma 

grundutbildning som legitimerade läkare, fysioterapeuter/sjukgymnaster och naprapater inom 

hälso- och sjukvården läser. Den treåriga utbildningen avslutas med praktik på minst 250 

timmar. Om personen vill finns det möjlighet att göra sin praktiktid i Kina. Akupunktur-

utbildning är ett grundkrav för att få bli medlem i svenska akupunkturförbundet (Svenska 

akupunkturförbundet, 1981). 

 

Svenska akupunkturförbundet och andra förbund som till exempel kroppsterapeuternas 

yrkesförbund följer svensk lagstiftning om utförande av behandling enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL 1982:763) samt socialstyrelsens riktlinjer när det gäller hygienkrav 

(SOSFS 2007:19).  Dessa krav har fastställts för att säkerställa kriterierna för patienter som söker 

akupunktur. Förutom dessa kriterier så har Svenska akupunkturförbundet skrivit ihop ytterligare 

etiska riktlinjer (Bilaga 1) för patientsäkerhet. 

 

1:9:2 Akupunktur med västerländsk inriktning            

Idag anordnas utbildningar för legitimerad sjukvårdspersonal som till exempel 

fysioterapeuter/sjukgymnaster, sjuksköterskor och barnmorskor. Grundkursen börjar med fyra 

kursdagar plus en påbyggnadskurs på fyra dagar för att få utöva akupunktur på västerländskt 

behandlingssätt. Detta kan sedan utökas med olika påbyggnadskurser som varierar i kurslängd 

från två till fem dagar. Inriktning på akupunkturen kan då vara olika behandlingsområden, 

exempelvis muskler och skelett, smärta eller stress och ohälsa (AKAB  utbildning AB, 1986). 

 

1:9:3 Akupunktörer utan medlemskap 

Dessa utbildningar kan vara allt från en helgkurs till olika utbildningsnivåer men har inte samma 

kvalitetssäkring som inom svenska akupunkturförbundet och inom hälso- och sjukvården för 

patienten (Ki-Shin-Tai, Skolan för naturlig hälsa).  
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1:10 Teori salutogent perspektiv och känslan av sammanhang (KASAM) 

Hälsa och välbefinnande hos befolkningen utgör en viktig resurs i vårt land. Ohälsa och sjukdom 

är idag en verklighet för många. Vägen till hälsa och välbefinnande förutsätter en gemensam 

värdegrund och fokus på det som skapar hälsa. Vår svenska hälso- och sjukvård koncentrerar sig 

mycket på vetenskap och beprövad erfarenhet när det gäller att bota sjukdom. Ett begränsat 

synsätt har fått styra som riskerar att utestänga andra kunskaper som kan hjälpa till att skapa 

hälsa och välmående. Vårt hälso- och sjukvårdssystem har idag svårt att uppnå hälsobringande 

effekter, eftersom det är inriktat på att bota sjukdom eller lindra sjukdomssymptom 

(2012/13:Ub491).  

 

Enligt Antonovsky (1991) finns ingen spontan eller systematisk kommunikation mellan experter 

och specialister inom det patogena perspektivet. “Att de båda arbetar med fenomen som har ett 

och samma namn-sjukdom- och därför måste ha någonting gemensamt bortser man från” (a.a. 

s.25). När detta patogena synsätt får råda är det lätt att missa människans sjukdomsupplevelse 

och vad som ligger bakom hälsotillståndet (a.a. s.25). En förhoppning Antonovsky har är att 

kunna balansera ett komplementärt förhållande mellan dessa två synsätt (a.a, s.35). Antonovsky 

förespråkade det salutogena perspektivet som ser på människan med en helhetssyn och talar om 

känslan av sammanhang (KASAM) och utgår från människors upplevelse av meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet (a.a. s.34-41). Dessa faktorer är de som bidrar mest till en individs 

hälsa. Den mänskliga tillvaron är full av stressorer, många människor klarar dessa påfrestningar 

bra trots höga belastningar. Hur kommer det sig då att vissa människor klarar dessa stressorer 

bättre än andra människor? Antonovsky studerade faktorerna som ger kraft och kan bekämpa 

olika stressorer som ingår i de generella motståndsfaktorerna (GMR). Det är faktorer som 

påverkar individens ekonomi, jagstyrka, sociala stöd och kulturella stabilitet. Dessa faktorer visar 

på hur sambanden kan göras begriplig för individen och hur människor hanterar stressfaktorer. 

Beroende på vad de utsätts för ger det motståndskraft till individen och styrka som med tiden 

skapar en känsla av sammanhang (a.a. s12-13).   
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1:11 Bevara och återfå hälsa  

För att vi idag ska kunna skapa hälsa och inte bara bekämpa sjukdom så krävs ett långsiktigt 

övergripande tillvägagångssätt och ett nytänkande som kan öka ett inkluderande förhållningssätt 

med större fokus på individens önskan att vilja bevara respektive få tillbaka sin hälsa 

(2012/13:Ub491). Idag förespråkas tidiga rehabiliteringsinsatser men den rätta tidpunkten för 

rehabilitering skiljer sig från individ till individ. Att göra tidiga bedömningar vid sjukdom, om 

och när eventuella rehabiliteringsåtgärder ska sättas in är värdefullt. Men även individens egen 

medverkan bör betonas då den har effekt på hela rehabiliteringsprocessen som motivationsfaktor 

(Vahlne Westerhäll, 2008, s. 295).  

 

Grimståhl (2003, s.6) menar på att många människors problem bottnar i felaktiga levnadsvanor 

vad gäller kost och stressfaktorer av olika slag. Dessa olika faktorer leder så småningom till den 

onda rygg, axel eller knä som de sedan söker behandling för. Han säger vidare att smärtan är 

kroppens sätt att tala om att något är fel, smärtan i sig är sällan felet. Att bara behandla det onda 

är att bara göra halva jobbet, eller mindre. Cale (2010, s.8) menar på att de bakomliggande 

orsakerna, grundorsakerna bör utredas och behandlas, annars kommer problemet troligtvis att 

dyka upp igen. “I kinesisk medicin och i kinesisk filosofi kan man inte förstå helheten om man 

inte känner till delarna och inte förstå delarna om man inte känner till helheten” (Pöyhönen, 

2012, s.38). Vi vill med denna studie belysa de två olika akupunkturmetoderna som finns i 

samhället idag. 
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2 Syfte  

Syftet med föreliggande studie är att belysa akupunkturens roll som en del av traditionell 

skolmedicin samt som en del inom den komplementära medicinen. 

 

3 Metod 

För att förstå hur akupunktur inom hälso- och sjukvården används samt inom den 

komplementära medicinen valde vi för studien den kvalitativa ansatsen och designen var en 

surveydesign som innehåller delar som liknar en fallstudie (Bryman, 2002, s.76, 84, 340). Den 

kvalitativa ansatsen passar ämnesvalet bättre då man i den strävar efter att uttala sig om en 

mindre population. Forskningsstrategin ligger mer på ord än på kvantifiering vid insamling av 

data (a.a. s.341-346). En kvalitativ metod undersöker och studerar teorier om hur verkligheten 

fungerar i samhället utifrån tankar, känslor och upplevelser på en samhällsvetenskaplig nivå. 

Intervjupersonen arbetar nära sina informanter och bildar sig en egen uppfattning om känslan 

och hur det fungerar, ett så kallat induktivt synsätt. Man utgår från verkligheten och försöker 

hitta teorier som finns eller undersökts i tidigare studier. Detta för att bilda sig en egen 

uppfattning om det som har undersökts. Frågor man ställer sig i undersökningen är om 

informationen som man trodde skulle komma fram har kommit fram i undersökningen (Ahrne & 

Svensson, 2011. s.11-25). Trovärdigheten av kvalitativa studier kan ifrågasättas på grund av att 

det är svårt att förstå hur de olika individerna upplever och förstår verkligheten. Vi är medvetna 

om att tydliggöra resultatet och beskriva tillvägagångssättet på ett så tydligt sätt som möjligt för 

att förvissa oss om att återkoppling till samhället skall kunna göras med generaliserbarhet (a.a. 

2011. s 26-30).  

 

3:1 Urval och materialinsamling 

Vi har i denna studie valt att titta på några offentliga och privata vårdgivare som erbjuder 

akupunktur som ett komplement i sina verksamheter. I studien ingick sex informanter, varav tre 

var från Västerbottens län och tre var från Östra Götaland. Sammanlagt var det tre från TCM och 

tre från WMA. Arbetsplatserna varierade mellan landsting, företagshälsovård samt privata 

aktörer. Informanternas erfarenheter inom yrket varierade mellan 10 år till 25 år. Informanterna 

fick bestämma tid och plats för intervjun. 
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För att få fram relevant empiriskt material har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer och 

en frågeguide (Bilaga 2) som skapades utifrån de temaområden vi valt. En provintervju gjordes 

för att se om frågorna var relevanta. För att komma i kontakt med informanterna gjordes ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2002, s.433). Vår sökning efter informanter begränsades till den 

region vi bor i samt till de informanter som hade kunskap i ämnet. 

 

3:2 Etiska aspekter  

Studiens intresse ligger i hur informanterna arbetar med akupunktur, rehabilitering samt 

helhetssynen av patienter och inte på det individuella planet av företagsverksamheten. Syfte 

inverkade inte på enskilda individers uppfattning utan ur professionens verklighet och arbetssätt. 

 

I studien förhöll vi oss till de etiska grundprinciperna som finns med tanke på konfidentialitet, 

samtycke-, informations- och nyttjandekravet (Bryman, 2002. s.131-132). I bifogat följebrev 

(Bilaga 3) och innan inspelning av intervju informerades informanterna om frivillighet, 

integritet, konfidentialitet samt förklarades syftet med vår studie. Informanterna fick skriva på en 

svarsblankett som följde med i följebrevet (Bilaga 3) där de godkände att de skulle delta i en 

intervju. Informanterna informerades även om att vi var två som gjorde studien. Detta för att de 

skulle vara medvetna om att en annan person skulle ta del av intervjumaterialet. Vi har valt att 

inte namnge informanterna eller deras arbetsplatser, för att minimera risken att de ska bli 

identifierade. Informanterna fick själva bestämma om, hur länge och på vilka villkor de 

medverkade samt så har de blivit erbjudna att få ta del av materialet när studien är klar. För att 

säkerställa konfidentialiteten kommer det inhämtade materialet från intervjuerna att raderas efter 

avslutad och godkänd opponering. 

 

3:3 Analysprocessen  

När intervjuerna var färdiga började vi med en innehållsanalys på manifest nivå. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant och därefter gjordes en kondensering av texten. Vi behöll de centrala 

bitarna så att inget väsentligt skulle försvinna ur texten. Därefter började vi göra meningsbärande 

enheter där vi ur texten plockade ut ord, meningar och stycken som hörde ihop utifrån sitt 

innehåll och sammanhang. Av de meningsbärande enheterna gjordes kondenserade meningar för 
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att göra texten kortare och mer lätthanterlig. Där efter försågs de kondenserade meningarna med 

koder. Koderna blev en etikett som kort beskrev de meningsbärande enheternas innehåll 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008. s.163). Sedan markerades koderna med färger. Alla koder 

som hörde tillsammans fick en färg, och så vidare. På så vis uppstod olika färgkoder. Ur dessa 

färgkoder byggdes underkategorier. Efter att ha jämfört innehållet i alla underkategorierna 

sammanfördes de till fyra kategorier, se tabell 1. 

 

Tabell 1 Urval ur innehållsanalysen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

mening 

Kod Underkategori Kategori 

Då ingick inte 

akupunkturen i 

utbildningen som 

den gör idag. 

Då ingick inte 

akupunktur i 

utbildningen 

Akupunktur 

ingick inte 

Skolmedicin Terapeuternas 

utbildningar 

En bra metod som 

vi använder 

mycket. 

Bra metod, 

använder 

mycket 

Bra metod Positiva effekter Individ faktorer 

Det har skett en 

förändring i sättet 

att arbeta. 

Förändring i 

sättet att arbeta 

Förändring i 

arbetssättet 

Praktiska 

lösningar  

Terapeutens 

praktiska 

kunskap 

Not. Från Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s.166), av Granskär och Höglund-Nielsen, 2008, 

Lund. 
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4 Resultat  

När analysprocessen var klar kom följande underkategorier fram som blev till fyra kategorier, se 

tabell 2. Utifrån syftet att belysa akupunkturens roll var kategorin ekonomin styr en faktor som 

påverkade individens val av behandlingsmöjligheter större än förväntat i studien. De övriga tre 

kategorierna belyser terapeutens arbetsområden, både kunskapsmässigt och praktiskt ur 

individsynpunkt. Resultatet baserades på dessa kategorier. 

 

Tabell 2 Urval ur underkategorier till kategorier 

Underkategorier Kategori 

Biverkningar 

Eget ansvar 

Individanpassad behandling 

Levnadsvanor 

Individ faktorer 

Akupunkturbenämningar 

Akupunktur och information 

Skolmedicin 

Kinesisk medicin 

Terapeuternas utbildningar 

Erfarenhet 

Arbetssätt rehabilitering 

Patientsäkerhet 

Helhetsperspektiv 

Terapeutens praktiska kunskap 

Behandlingskostnader 

Ekonomiska förutsättningar 

Läkemedelsindustrin 

Ekonomin styr 

 

4:1 Individfaktorer 

Alla informanter både inom TCM och WMA var överens om vikten av att individen själv ska 

kunna påverka sina levnadsvanor samt kunna påverka sina egna behandlingsformer. Detta för att 

effekterna av behandlingarna ska bli bättre och bestående. Informanterna på den komplementära 

sidan menar på att de som kommer till dem för behandling är missnöjda med den traditionella 

vården. Detta beror mycket på att orsaken till problemet inte har behandlats vilket leder till att 

problemen kvarstår. En av informanterna säger att “man måste hitta orsaken till problemet, inte 

bara bota symtomen”. Informanterna menar också att människor ute i samhället idag har börjat 
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visa ett större intresse för komplementära metoder just för att sjukvården bara blir mer och mer 

belastad.  

En annan informant talade gärna i liknelser för att lättare förstå den kinesiska medicinen; 

 

”Jag brukar säga så här om man ser en fuktfläck i badrummets tak då kan man välja och 

spackla och måla över den, det är skolmedicin eller så kan man kolla varifrån kommer 

det, det måste läcka någonstans då får man kolla, där är det hål i röret ja då lagar vi 

röret sen går vi tillbaka och spacklar och målar det är traditionell kinesisk medicin 

orsaksbehandling”. 

 

Enligt informanterna så har personerna som söker sig till akupunkturbehandlingarna ofta 

smärtrelaterade problem som till exempel rygg- och nackproblematik samt ledsmärtor. Men 

akupunkturen kan även användas på svårläkta sår och eksem. Behandlingar har oftast god effekt 

på individen och biverkningarna är obetydliga i jämförelse med biverkningarna av 

läkemedelsanvändning. En av informanterna säger att de inte vill kalla det för biverkningar då 

det enligt traditionell kinesisk medicin är något man inte vill ha, utan informanten vill kalla det 

för bieffekt och att det är ett sätt som visar på att kroppen svarar på behandlingen. Biverkningar 

som kan förekomma är att individen kan få blåmärken där nålarna har suttit samt att det 

förekommer att vissa blir trötta och dåsiga en stund efter behandlingen. 

 

Att använda akupunktur i rehabiliterande syfte är ett bra komplement beroende på vilket symtom 

som skall behandlas till exempel när man har problem i rörelseapparaten. Informanterna inom 

skolmedicinen säger “Vi ser att det blir ett minskat vårdbehov och en snabbare återgång till 

arbetet”. Indirekt jobbar komplementärmedicinen med arbetslivsinriktad rehabilitering när 

individer i en långtidssjukskrivning söker sig till dessa behandlingar som en sista utväg att söka 

bot.  

 

4:2 Terapeuternas utbildningar 

Tre av informanterna är legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster som läst akupunktur och 

smärtbehandling utöver den ordinarie utbildningen.“Nu ingår akupunktur i 

sjukgymnastutbildningen”. En av dessa informanter läser påbyggnadskurser inom ergonomi och 

arbetsmiljövetenskap för att öka sin kunskap inom rehabiliteringsområdet. 
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“De flesta inom primärvården där jag jobbat mest gör akupunktur, ja det är alltid en av 

baskunskaperna. Vi känner inte på pulsen, tittar inte på tungor i ögon och sådant som är 

den traditionella medicinens diagnostik. Men sen tror jag ändå att man använder rätt 

mycket samma punkter och samma tekniker”. 

 

De tre informanterna inom den komplementära medicinen har alla olika akupunkturutbildningar. 

De uppfyller de krav som förbunden ställer på sina medlemmar för att patientsäkerheten ska 

uppfyllas. De har utbildning i flera olika terapiformer som de använder sig av samt minst 60 

högskolepoäng i västerländsk basmedicin. Två av dessa informanter har godkänd utbildning 

inom traditionell skolmedicin samt varit verksamma inom vårdyrket. Terapeuterna inom den 

komplementära medicinen var alla överens om att basmedicin är en bra förutsättning för att 

förstå människokroppens funktioner.  

 

“Basmedicin är bra att ha om man ska jobba inom denna bransch, bra att ha en 

skolmedicinsk utbildning för att tänk rätt och framför allt för att ha kunskaperna och 

känna att Nej, det här kan jag inte ta på mig eller känna att nä, nu är det läge, nu måste 

den här patienten till sjukvården” 

 

“Du måste ha skolmedicinen i botten så att du vet vad du gör, ger dig in på.. För att gå 

en helgkurs i zonterapi och sen börja jobba med folk och inte ha kunnat någonting om 

kroppen, mediciner och så, det kan gå illa“ 

. 

Informanterna på den komplementära sidan menar att inom svensk lag måste du välja sida när 

det gäller att behandla människor. Om du är legitimerad sjukvårdspersonal och använder 

komplementära metoder på patienter riskerar du att bli av med din legitimation eftersom hälso- 

och sjukvårdslagen inte godkänner metoder som inte går under vetenskap och beprövad 

erfarenhet.  

 

“I Sverige måste du välja sida du måste välja svart eller vitt, du kan inte ha grått nej, nej 

och därför kan jag inte ta ut min legitimation, då får jag inte jobba med 

orsaksbehandling, då får jag jobba med nålsticksterapi. Smärtlindring kallar dem det för, 

ja att sticka nålar för att blockera en smärtlindringsimpuls. Det jag vill jobba med det är 

orsaksbehandling” 
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4:3 Terapeutens praktiska erfarenheter 

Alla informanter hade lång erfarenhet av att jobba med människor och ett brinnande intresse av 

att vilja bota sjukdom. De vill få med individen i att det är ett eget ansvar när det kommer till 

hälsa och det egna välmåendet. Vissa informanter menar att det finns inga “quick fix metoder 

som håller i längden, vad jag vill komma fram till det är att en riktigt korrekt diagnos, det är 

grunden för en effektiv behandling”. 

 

TCM akupunkturen har en helhetssyn på människan för att kunna diagnostisera symtom och 

sjukdom. Misstänker TCM akupunktören en diagnos så har de inga rättigheter att säga det till 

individen. Terapeuten ska då skicka individ vidare till läkare utan att oroa individen i onödan. 

När läkare inom skolmedicinen fastställt en diagnos kan TCM akupunktören fortsätta 

behandlingen. Detta för att underlätta läkningsprocessen eller stilla biverkningar av till exempel 

cancermediciner. En av terapeuterna säger “Jag ställer aldrig en diagnos, jag säger att jag 

förbättrar läget”.   

 

De yrkesverksamma terapeuterna inom TCM kallar den västerländska akupunkturen som 

används främst inom sjukvården av fysioterapeuter/sjukgymnaster för nålsticksterapi eller 

nervstimulering. TCM akupunktörerna menar på att akupunktörerna inom skolmedicinen enbart 

trycker ner smärtan tillfälligt utan att gå till den verkliga orsaken av problemet.  

 

“Sen så kallar dem det för akupunktur det som sjukgymnasterna gör, det är inte 

akupunktur utan det är nålsticksterapi. Den har sitt syfte också för den stänger av, man 

sätter nålar i nervcentra för att blockera till exempel en smärta. Så att man får lite ro ett 

tag, men det botar inte sjukdomen utan det bara trycker ner den så att hjärnan inte 

uppfattar att du har ont. Vilket då kan vara skönt ett tag men du kommer ju inte längre, 

nej, och det är en nålsticksterapi och det är väldigt viktigt att man skiljer på vad 

sjukgymnasterna gör”. 

 

4:4 Ekonomin styr  

Det finns vissa skillnader gällande arbetet på en företagshälsovård och en vårdcentral som 

sjukgymnast/fysioterapeut eller som privat terapeut. Den traditionella vården är subventionerad 

för individen. Tack vare subventioneringen blir kostnaderna mindre för individer. Vissa privata 

arbetsgivare står för kostnaderna gällande behandlingar som är förebyggande samt vid akuta 
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ärenden. Dessa behandlingar är också avdragsgilla för företaget. Har individen en bra 

arbetsgivare som ser till personalens hälsa är detta ett exempel på hur ett förebyggande 

behandlingsarbete kan se ut. 

 

“Några med tennisarmbåge som jag gett akupunktur. Där man har haft bra effekt av just 

den behandlingen, har arbetsgivaren varit villig att betala några behandlingar, för att 

arbetsgivaren tycker att det är bättre att individen är på jobbet än blir hemma från 

jobbet”. 

 

Fritt vårdval är en aktuell fråga enligt informanterna på den komplementära sidan men även för 

informanterna inom skolmedicinen som är egen företagare och inte har avtal med något 

landsting. De anser att vården gällande behandlingsmöjligheter inte är på lika villkor för 

individen. Här menar informanterna att det blir en fråga om ekonomiska möjligheter som styr 

vilka vårdval individen kan göra utefter sina ekonomiska förutsättningar. Detta medför att alla 

inte har samma möjlighet att välja behandlingsmetod då ekonomin styr.  

 

Sverige har idag en stark förankring med läkemedelsindustrin och forskning inom hälso- 

sjukvården. Det är i läkemedelsindustrin som pengarna finns. Vissa av informanterna menar att 

det största hotet för läkemedelsindustrin är att kunna hjälpa människor med de komplementära 

metoderna utan en massa dyra mediciner. Förutom individuella faktorer som styr ekonomin så 

menar informanterna att läkemedelsindustrin har en stor påverkan i samhället. 

 

“Läkemedelsindustrin forskar på nya mediciner, de är inte så intresserade av att lösa 

grundorsaken, där finns inga pengar att tjäna. Utan för att tjäna pengar måste vi ta 

patent på en produkt, och kost kan vi inte ta och naturens ämnen kan man inte ta patent 

på och därför är man inte intresserad av att man kan äta sig frisk egentligen. De vill ha 

fram mediciner som är effektiva som du kan äta resten av ditt liv. Då har de en trygg 

kund som de kan tjäna pengar på, krasst uttryckt. Tyvärr, funkar det så! De är en industri 

som all annan industri. Sen, visst skapas det bra mediciner men ibland blir de fartblinda, 

allt ska behandlas med mediciner och det är inte alltid det är brist på mediciner för 

patienten”. 
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5 Diskussion 

5:1 Resultatdiskussion 

Med utgångspunkt från teorin salutogen ansats understryker Antonovsky att det salutogena och 

patogena ansatserna ska kunna komplettera varandra som ett kontinuum för att upprätthålla 

hälsa. Har individerna en stark KASAM är det enligt Antonovsky den variabel som kan påverka 

en persons hälsa. Detta kan ses som ett vaccin mot mental och fysisk sjukdom (Antonovsky, 

1991, s.40-50). Under studiens gång har flera av informanterna talat om hur viktig det egna 

ansvaret är i behandlingsmetod och utifrån KASAM finns det likheter med tillfrisknandet och 

hur individen upplever att hen kan påverka sin situation. Begriplighet som Antonovsky använder 

som kontrollkomponenten i KASAM gör att individen kan förklara och begripa det som pågår. 

När hanterbarheten träder in så är det med vilka resurser individen har till sitt förfogande till 

exempel sociala nätverk och vilka stimuli individen utsätts för. Till detta behövs en 

motivationskomponent som Antonovsky kallar meningsfullhet och inkluderar vilket 

känslomässigt läge individen befinner sig i (a.a. s.40-50). Med denna bakgrund har studien på 

akupunkturens roll gällande WMA och TMC akupunktur visat på vilka olika arbetssätt 

terapeuterna använder sig av och hur mycket ekonomin styr det svenska samhället.  

 

Akupunktur och begränsad kunskap om vad en akupunkturbehandling är och vem som utför de 

olika akupunkturbehandlingarna, har gjort att akupunkturen förlorar sin status.  Svenska 

akupunkturförbundet (1981) har som framtidsmål att få en skyddad yrkestitel. Idag förknippas 

akupunktur med en helgkurs som vem som helst kan gå och sedan kalla sig för akupunktör. För 

den enskilda människan är det inte så enkelt att vara insatt i vilka lagar och riktlinjer en 

yrkesverksam terapeut skall följa för att fastställa och säkerställa behandling för patienten. 

Terapeuterna inom komplementär medicinen menar på att de saknar ett öppet samarbete med den 

traditionella vården och att detta har resulterat i ett missnöje och ett extra arbete att hela tiden 

bekräfta sin egen kompetens och utbildning som tillräckligt bra. 

 

I Sverige ska det vara evidens och vetenskap inom sjukvården idag men trots det så ligger 

Sverige efter övriga Europa och världen vad gäller utveckling av att erbjuda komplement till 

hälso- och sjukvården. Att arbeta med gemensamma krafter för patienter samt den ekonomiska 
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urholkning som sker i samhället idag så borde det ultimata samarbetet vara att en gång för alla, 

med gemensamma steg, gå mot samma mål för bättre hälsa och välmående från individ till 

organisation till samhälle enligt Carlson och Falkenberg (2007, s.66-83).  

 

TCM akupunktörerna gav mer information i intervjuerna och har därför fått mer plats i 

resultatdelen än vad sjukgymnasterna har. Varför TCM akupunktörerna har gett mer information 

tror vi beror på att sjukgymnasterna har en anställningstrygghet och en legitimation enligt hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL 1982:763). Detta tror vi gör att sjukgymnasterna känner en 

yrkestrygghet och har inte samma behov av att bekräfta sitt sätt att arbeta. TCM akupunktörerna 

följer samma lagar och regler som sjukgymnasterna men de har inte fått samma acceptans i 

samhället. 

 

5:2 Individansvar 

Alla informanter har varit tydliga med att påpeka hur viktigt det är att individen vet sitt egna 

ansvar i tillfrisknandet. Vissa informanter inom skolmedicinen säger att det har skett en 

förändring i sättet att arbeta. De menar att patienten ska vara mer aktiv i behandlingen, att ett 

medbestämmande mellan patient och sjukgymnasten ska råda. Många går till sjukvården idag 

och tror att de skall få hjälp med sina problem och många individer glömmer bort att de har ett 

eget ansvar i sitt tillfrisknande. Carlson och Falkenberg (2000, s.180-182) beskriver patientens 

rätt att välja vård i en miljö som patienten blir bemött och sedd i, så att det gynnar läkning och 

helande. För att individen ska få ta del av en helande effekt krävs det att de tre komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (KASAM) är i balans med varandra (Antonovsky, 

1991, s.40-50).  

 

Vid akupunkturbehandlingar har terapeuten en närmare kontakt med individen när det gäller att 

känna in hur individen mår just nu. En individ som får akupunkturbehandling får en känsla av 

sammanhang då terapeuten tar sig tid att lyssna och ställa frågor som kan hjälpa till att ringa in 

problemet individen söker för. Kombinationen akupunktur och samtal med individen under 

behandling gör att individen är mer mottaglig för information som terapeuten informerar om 

exempelvis levnadsvanor och hälsa. Detta är faktorer som individen själv kan påverka och som 

terapeuten kan samtala om under akupunkturbehandlingen utan att individen känner sig kränkt. 
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Detta kan ske utifrån den helhetssynen på människan och den breda kompetens som krävs för att 

kunna förstå vilka orsaker som ligger till grund för problemet (Medin och Alexanderson, 2000, 

s.46-50).  

 

Kopplat till rehabilitering är det ett sätt att hitta orsaker till de vanligaste frånvaroproblemen som 

existerar i samhället idag främst när det gäller smärtrelaterade problem i rörelseapparaten. 

Många hamnar i en långtidssjukskrivning på grund av att man tar bort symtomen med mediciner 

eller genom nålsticksterapi som hjälper för stunden. Dessa mediciner ger många gånger 

biverkningar som i sin tur ger upphov till andra problem (Pöyhönen, 2012, s.36-37).  

 

5:3 En kombinerad helhetssyn  

I studien har vi använt informanter från den traditionella kinesiska akupunkturen (TCM) och den 

västerländska akupunkturen (WMA). Terapeuterna inom TCM och WMA har lite olika 

förhållningssätt till patienten vilket har gett flera nya tankegångar om vad en kombinerad 

helhetssyn skulle få för effekt i samhället. Med tanke på alla kostnader både för individen och 

samhället så menar informanterna att strukturen borde ses över när det gäller vad vi vill strävar 

efter när det gäller individ och samhällshälsa. Det talas mycket om att vården kostar mycket 

pengar för samhället idag. Sverige har en högkvalitativ specialistvård som fokuserar på delarna 

och inte på helhetssynen av människan. Idag är svensk sjukvård bland den främsta i världen när 

det gäller specialistutbildad sjukhuspersonal. De har en enorm kunskap inom sina områden, men 

när det gäller helhetssynen kring individen och dennes tillfrisknande så saknas det en del 

kunskap anser vissa av informanterna. Den svenska sjukvården ser inte riktigt hela människan 

när det gäller att se vad som kan göra patienten frisk och återfå/behålla hälsan. Att inte se 

helheten hos patienterna är väldigt kostsamt för det svenska samhället i det långa loppet. Detta 

kan man också läsa om i Folkhälsopolitisk rapport R200555 (2005, s.18). Där står att det först 

och främst krävs att ett gemensamt synsätt skapas kring begreppet hälsa. Det är också 

nödvändigt för att kunna mäta hälso- och sjukvårdens resultat i form av hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbete. Förenklat sett kan hälsa beskrivas utifrån två perspektiv, dels ett 

sjukdomsorienterat och dels ett holistiskt, det vill säga att se hälsa ur ett helhetsperspektiv. 

Informanterna menar att ska man se ur ett individ och samhällsperspektiv så borde det finnas ett 

intresse i att få individer friska oavsett vilka metoder de väljer.   
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TCM informanterna har samma syn som Pöyhönen (2012, s. 38) “ i kinesisk medicin och i 

kinesisk filosofi kan man inte förstå helheten om man inte känner till delarna och inte förstå 

delarna om man inte känner till helheten” Informanterna menar att ser man till 

rehabiliteringsprocessen är det med stor fördel om man ser till alla delarna. Att man ser patienten 

som en helhet och inte bara ser patienten som en del, bara ser symtomen. Finns bara intresse att 

se individen där den är och inte tro att alla individer behöver samma behandling, precis som om 

människan vore en robot där det bara är att byta reservdelar så går den igen. Människan är ingen 

robot och varje individ har sina egna förutsättningar och förmågor samt orsaker till deras 

sjukdomstillstånd. Vahlne Westerhäll (2008, s.269) menar på att stävan efter att förkorta 

sjukskrivningstider inte får innebära att den medicinska utredningen blir försämrad med risker 

för patienten som följd. Vidare skriver Vahlne Westerhäll (2008, s.269) att arbetsåtergången kan 

vara möjlig efter en mycket lång sjukskrivning förutsatt att rehabiliteringsprogrammet är 

anpassat efter individens förutsättningar.  

 

Främst informanter inom den komplementära sidan anser att det skulle behövas någon skola, 

universitet som utbildar i komplementärmedicin. De skulle vilja se att man inkluderade 

komplementär medicinen i skolmedicinska utbildningar. De anser att detta skulle underlätta för 

terapeuten som jobbar med komplementär medicin att bli mer accepterad i samhället. De menar 

också att ett samarbete med skolmedicinen skulle bli enklare att genomföra om det fanns 

gemensamma riktlinjer och kunskaper.  

 

5:4 Sjukvårdens dilemma  

Ett dilemma svenska sjukvården har idag är att den är så beroende av läkemedelsindustrin och 

deras behov. Enligt hälso- och sjukvårdslagen har alla människor rätt till vård på lika villkor 

(HSL 1982:763). Först måste samhället klargöra för vad denna likställda vård innebär för 

individen. Informanterna menar att det kan ses på två sätt där den ena sidan är en vinst för 

individen med den specialistvård som bedrivs idag och den mekanisering av vårdinsatser som 

görs. Detta för att kunna planera och strukturera för generella behov till ett underlag när man 

skall räkna ut vilka kostnaderna det blir samt hålla en viss budget. Den andra sidan är förlorarna, 

de individer som mist kontakten och närheten med sjukvården. Dessa individer är personer som 

blivit dåligt bemötta eller inte fått en diagnos ställd i rimlig tid inom sjukvården. Detta stämmer 
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bra överens med en studie gjord av Chang och Wang (2009) som också menar att individer väljer 

de komplementära metoderna just för att bemötandet varit dåligt och att de är besvikna på den 

traditionella vården.  

 

I motionen 2012/13:Ub491 kan man också läsa om detta att det  

 

“Idag råder ett top-down-perspektiv där patienten intar den underordnade platsen i ett 

hierarkiskt vårdsystem. Den upplevda vanmakten kan sägas spegla det höga antalet 

anmälningar till landstingens patientnämnder som handlar om bemötandeproblematik 

inom sjukvården”. 

 

När det gäller rehabilitering och att åter bli duglig som begreppet står för, har det blivit ett glapp 

mellan individen och samarbetet som krävs när det gäller att återgå till arbete. Än hur många 

professioner som deltar så har alltid den medicinska rehabiliteringen ett stort ansvar för att 

individen hamnar rätt från början, att få patienten med i rehabiliteringsprocessen. Så länge en 

vinstbaserad vård får styra vårdbehovet anser vissa av informanterna att de komplementära 

behandlingarna som finns att tillgå så som TCM akupunktur skulle hjälpa individen att komma 

tillbaka till arbete på ett enklare och billigare sätt samt vara ett alternativ för alla inblandade 

parter som bedriver rehabilitering. Självklart behöver vi den västerländska sjukvården när det 

gäller akuta skador och vid flertalet operationer. Försöker alla jobba för att få bort stämpeln vi 

och dem och hitta vägar och broar där inte det ena utesluter det andra leder det mest troligt till en 

billigare och effektivare vård för både individen och samhället (Carlson & Falkenberg, 2007, 

s.180-197).  
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En informant berättar så här om ett fall som gått till försäkringsöverdomstolen; 

 

“En sköterska som istället för kateter gjorde zonterapi på en patient för att få igång 

kisseriet efter en operation, där rök legitimationen. Det är nämligen bara av legitimerad 

personal som de kan ta legitimation ifrån, det är därför jag inte vill ha det. Samhället 

känner sig mer hotat och där bakom står ju läkemedelsindustrin som en mur.  

-Ja men den här patienten som fick hjälp då blev han inte hjälpt då eller?  

-JA, jo naturligtvis men det var inte det som var det viktigaste utan här på sjukhus får 

man inte ge zonterapi nej, då var det en markering, ingen kvacksalveri här. Nej, det är 

alltid lätt och yttra sig om saker som man inte vet något om. Ja, istället för att se till 

individens bästa då, nej det gör vi inte nä nej (skratt) Det är ekonomin som styr och 

Sverige är det land dessvärre som är väldigt beroende av sin läkemedelsindustri tyvärr”. 

 

5:5 Metoddiskussion  

Vi valde den kvalitativa ansatsen då vi ville genom semistrukturerade intervjuer få fram så 

mycket information som möjligt. Efter avslutad studie så kändes den kvalitativa ansatsen 

fortfarande som den rätta. Vi har under studiens gång konstaterat att när man bor i glesbygd kan 

det var mer komplicerat att göra urval av informanter när man väljer att göra semistrukturerade 

intervjuer på plats. Detta beror främst på att det inte finns så många informanter att välja på samt 

att avståndet till informanterna kan vara ett hinder när inte tid och resurser är oändliga. Vi fick 

anpassa oss efter det urval som fanns att tillgå inom en radie på tio mil, detta för att spara tid 

samt av praktiska skäl. Fördelen med ett bekvämlighetsurval var att vi minimerade våra 

kostnader för resor då vi bor i glesbyggd och avstånden är stora.     

 

Urvalet gjordes utifrån två sidor, den ena var utövare med traditionell kinesisk akupunktur och 

det andra var fysioterapeuter/sjukgymnaster som använder sig av akupunktur som ett 

komplement i sina behandlingar. När provintervjun gjordes så fick vi lite tips på vart det fanns 

fler informanter som vi kunde vända oss till så att vi skulle kunna uppfylla våra krav på antalet 

informanter. 

 

En provintervju gjordes med den frågeguide (Bilaga 2) vi utformat gemensamt. Frågorna var 

relevanta för ämnet och gav svar på de frågor vi önskade få svar på. Det var bara en fråga som 

uppstod två gånger om verksamheten, frågorna var, när verksamheten startade upp samt hur 

länge den funnits. Vi beslutade att bara använda frågan om hur många år verksamheten funnits.  
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Den första kontakten med informanterna var via telefon eller e-post, där förfrågan om intresse 

fanns att delta i en intervju. När informanterna visat intresse bestämdes en gemensam tid och 

plats för intervjun. Vid intervjun hade vi med följebrevet (Bilaga 3) till informanten där 

redogjordes för tillvägagångssättet och de etiska aspekterna kring intervjun. Intervjuerna gjordes 

enligt de etiska förhållningsregler och praktiska hänsynstaganden vi arbetat efter. Denna första 

process i studien har gjorts enligt Bryman (2002, kapitel 15). 

 

Intervjuerna delades upp så att båda gjorde tre stycken var. Vi träffade informanterna på deras 

arbetsplatser där de avsatt tid för oss, vi fick sitta i lugn och ro samt hade god tid på oss. Under 

intervjuernas gång kunde vi se skillnad i svar mellan de olika akupunktur inriktningarna. Det vill 

säga att vi förstod när vi läste varandras intervjuer vilken sida (TCM eller WMA) informanterna 

tillhörde utan att i förväg veta detta. 

 

Arbetet med meningsbärande enheter, kondenserad text och kodning gick bra då vi satte igång 

med analysprocessen. Arbetet fram till kodning gjorde vi var för sig på de respektive intervjuer 

som vi själva genomfört. Svårigheten kom i hur vi skulle tänka när vi skulle sammanställa alla 

koder och ta ut underkategorier och kategorier. Men med hjälp från handledaren i hur vi skulle 

tänka och diskussioner oss emellan om vad varje underkategori handlade om så kom vi till slut 

fram till fyra kategorier (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008, s.165). Utifrån dessa kategorier 

skrev vi sedan vårt resultat. En svaghet i analysarbetet var att vi inte kondenserade texten på 

samma sätt, vilket gjorde att de meningsbärande enheterna blev olika. Detta meförde att vi fick 

diskutera kodernas innebörd och de meningsbärande enheternas betydelse.  

 

Vi tror att resultatet hade blivit detsamma om vi utfört studien på andra orter och med andra 

informanter inom TCM och WMA. Vi såg en röd tråd genom svaren från informanterna både 

inom TCM och inom WMA oavsett om informanterna kom från norra eller södra Sverige. 

 

Styrkor som vi ser är att det varit en fördel att arbeta tillsammans. På så vis har vi kunnat bolla 

idéer och tankar så arbetet höll sig inom den avgränsning som var avsedd i studien. En annan 

styrka är också att arbetet hela tiden har pågått oavsett om en av oss inte kunnat arbeta på 

uppsatsen.  



25 
 

Vi har under studiens gång inte medvetet låtit personliga värderingar och kunskaper i ämnet 

påverka utförandet och slutsatserna av vår studie (Bryman, 2002, s.355). Självklart hade 

metoderna kunnat förbättras men med tanke på kunskap och tidigare erfarenheter av 

uppsatsskrivande, intervjuande samt det geografiska avståndet oss emellan så tycker vi att vi 

gjort så gott vi kunnat. 

 

5:6 Slutsats  

Vi ville i denna studie belysa akupunkturens roll som en del av traditionell skolmedicin samt 

som en del inom den komplementära medicinen. Detta har vi gjort och ser att akupunktur kan 

göra mycket gott för individer som är sjuka av olika orsaker eller för individer som har smärta i 

rörelseapparaten. Istället för mediciner eller att individen ser akupunktur som en sista utväg så 

kan akupunktur många gånger vara ett bra alternativ som en första hjälp i tillfrisknandet. 

 

Kategorin ekonomin styr var en större faktor än förväntat i studien då behandlingar inom 

skolmedicinen är subventionerad vilket gör att behandlingarna blir billigare för individen. 

Däremot är behandlingarna inom den komplementära medicinen oftast dyrare men ser mer på 

helheten kring individen och dess leverne. 

.  

Största hindret idag är att ett samarbete mellan skolmedicinen och den komplementära sidan inte 

får förekomma, detta på grund av att den svenska sjukvården idag ska vara utifrån vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Den ena metoden utesluter inte den andra när det gäller att bota sjukdom. 

Både skolmedicinen och de komplementära metoderna behövs. Vill man stäva efter ett samhälle 

där individen får stå i centrum och vara frisk så krävs ett samarbete mellan dessa två sidor.  

 

5:7 Förslag till vidare studier 

Som förslag till framtida forskning så finns många möjligheter att forska vidare när det gäller 

integrerad vård och komplementära metoder samt hur dessa metoder skulle fungera som en 

integrerad del i svensk hälso- och sjukvård. Men även longitudinella studier där man jämför 

TCM akupunktur med WMA för att se om det verkligen är en sådan skillnad som terapeuterna 

inom den komplementära medicinen påstår. 
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Bilaga 1 
ETISKA REGLER 
Den som valt som yrke att ge sjuka människor hjälp, har åtagit sig en ansvarsfull 
uppgift, som kräver goda kunskaper och vilja att följa de etiska riktlinjer som varit 
normgivande sedan lång tid. 
En medlem i Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin - TCM 
är därför underställd följande etiska regler och ska inte delta i verksamhet där frihet 
saknas att handla efter dessa. 
1. Akupunktören ska följa för branschen tillämpliga lagar och förordningar samt 
gällande miljöbalk. Akupunktören ska vid akupunkturbehandlingar alltid 
använda engångsnålar, godkända av EU. 
2. Akupunktörens förhållande till sin patient får inte påverkas av livsåskådning, 
nationalitet, politisk åsikt eller samhällsställning. 
3. Akupunktören ska inte arbeta utanför sitt kompetensområde och ska inte 
underlåta att anlita annan medicinsk sakkunskap om han/hon för 
undersökning eller behandling finner sådan erforderlig. Akupunktören ska 
tillmötesgå patientens rimliga önskemål om att rådfrågan annan terapeut eller 
läkare. 
4. Akupunktören har tystnadsplikt. 
5. Akupunktören får inte påverkas av otillbörligt förvärvsbegär. Han/hon ska 
anpassa sitt arvode till prestationens art och omfattning. 
6. Akupunktören ska i intyg och utlåtande endast uppge vad han/hon efter 
noggrann prövning anser sig kunna styrka. 
7. Akupunktören ska avhålla sig från oseriös marknadsföring. 
8. Akupunktören ska föra journal och se till att den förvaras på ett för patienten 
betryggande sätt. 

 

Akupunkturförbundets etiska regler (www. akupunkturforbundet.se) 
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Bilaga 2 

Frågeguide till semistrukturerad intervju 
 

Tema: Utbildning-erfarenhet 

Hur kommer det sig att ni blev yrkesverksam terapeut?  

Hur ser er utbildning ut? 

Hur många år har verksamheten funnits? 

Har någon förändring skett av patienter, är det samma som när ni startade verksamheten eller är 

det mer utspritt bland befolkningen idag?  

 

 

Tema: arbetsområde individ- företag -remiss   

Till vem vänder sig era arbetsmetoder? 

Vilka problem/ åkommor är vanligast att man söker hjälp för? 

Hur upplever ni att samhället tar emot alternativa metoder/vägar att gå i sitt tillfrisknande? 

(Remiss?)  

Finns samarbete med andra aktörer?  

 

 

Tema: arbetslivsinriktad rehabilitering  
Arbetar ni med arbetslivsinriktad rehabilitering och på vilket sätt? 

 

 

Tema: behandlingseffekter/ biverkningar 

Hur utvärderas behandlingseffekten? 

Har behandlingarna orsakat någon skada/problem för patienten? 

Kan vem som helst få behandling eller finns det några restriktioner för metod? 

 

 

Är det något mer ni vill tillägga/ vi inte tänkt på..  
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Bilaga 3 

   

 

 

Vi är två studenter som läser programmet Hälsa och rehabilitering i arbetslivet på 

distans vid Mittuniversitetet. Margareta bor i den norra delen av Sverige och 

Jeanette i Östra Götaland. Med gemensamma krafter skall vi nu genomföra en 

studie tillsammans som skall resultera i vår C-uppsats. Vi har som syfte att 

undersöka hur det kommer sig att en del människor uppsöker de alternativa 

behandlingsmetoderna som ett alternativ i sin rehabiliteringsprocess för att få en 

mer tidseffektiv behandling. Vi vill  härmed bjuda in dig att deltaga i vår studie.    

 

Hälsa och välbefinnande hos befolkningen utgör en viktig resurs i vårt land. Ohälsa och sjukdom 

är idag en verklighet för många. Vägen till hälsa och välbefinnande förutsätter en gemensam 

värdegrund och fokus på det som skapar hälsa. Vår svenska sjukvård koncentrerar sig mycket på 

vetenskap och. beprövad tradition när det gäller att bota symptom. Det rådande biomedicinska 

synsättet kan anses som att det utestänger andra kunskaper som kan hjälpa till att skapa hälsa och 

välmående. De höga ohälsotalen visar på att något måste göras åt dessa problem. Vi har valt att 

titta närmare på några kliniker som kan vara ett bra komplement till den traditionella sjukvården. 

 

Som en del i undersökningen kommer vi att genomföra individuella intervjuer på cirka 60 

minuter per deltagare. Det innebär att om intresse finns att deltaga i studien kommer vi att 

komma överens om tid och plats för en eventuell intervju. För att säkerställa dokumentationen 

kommer intervjun att spelas in för att kunna replikera intervjun på ett så tillförlitligt sätt som 

möjligt.  
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Vi kommer att följa allmänt rådande forskningsetiska riktlinjer i arbetet. Det innebär att allt 

deltagandet är frivilligt och när som helst kan du som respondent avbryta eller avstå från att 

svara på frågor utan att ge någon förklaring. De uppgifter som samlas in behandlas konfidentiellt 

och kommer inte att sparas efter att studien är klar eller användas till någon annan studie.  

 

Vänligen fyll i bifogad svarsblankett oavsett om du väljer att medverka eller inte i studien samt 

de kontaktuppgifter som behövs för kommande kontakt. Svara senast 4/4-14. 

 

Margareta Fransson &Jeanette Ljunggren  

 

Kontaktuppgifter studenter:      Kontaktuppgifter handledare: 

 

Margareta Fransson      Heidi Carlerby 

mxxxXXXX@student.miun.se    hxxxxxxxxxxx@miun.se 

0xx-xxxxxxx       0xx-xxxxxx 

 

Jeanette Ljunggren 

jxxxXXXX@student.miun.se 

0xx-xxxxxxx 
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Svarsblankett 

 

Kryssa i ditt svarsalternativ  

 

[ ] Ja, jag vill medverka  

 

[ ] Nej, jag vill inte medverka  

 

 

Jag har valt att medverka och bifogar mina kontaktuppgifter nedan:  

 

Namn:  

 

Arbetsplats:  

 

Telefonnummer:  

 

Mailadress:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


