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BAKGRUND

Undersökningen har genomförts av Novus på 
uppdrag Svenska Föreningen för Vetenskaplig 
Homeopati.

Syftet med undersökningen är att undersöka 
svenskarnas inställning till alternativvård. 

MÅLGRUPP
Svenska allmänheten

GENOMFÖRANDE

Deltagarfrekvensen är 57%. Det finns inget som 
tyder på att bortfallet skulle snedvrida 
resultatet, utan undersökningen är 
åsiktsmässigt representativ för den grupp som 
skulle undersökas, och de slutsatser som 
presenteras i undersökningen gäller hela 
populationen. 

En Novus undersökning är en garant för att 
undersökningen är relevant och rättvisande för 
hela gruppen som skall undersökas. 

Undersökningen är genomförd via 
webbintervjuer i Novus slumpmässigt 
rekryterade och representativa Sverigepanel.

RESULTAT

Resultaten för allmänheten levereras i en 
diagramrapport. Markerade signifikanta 
skillnader i rapporten är jämfört mot totalen 
(kön, ålder, hushållsinkomst, utbildning och 
region). Resultatet är efterstratifierat.

FELMARGINAL

Vid 2 003 intervjuer:
Vid utfall 20/80: +/- 1,7%
Vid utfall 50/50: +/- 2,2%

Antal genomförda 
intervjuer: 2 003
Fältperiod 12-18 april 
2019

Deltagarfrekvens:
57%

+/-

Bakgrund & Genomförande

Ålder:
18-79 år
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Kort
sammanfattning

▪ 1 av 3 svenskar mellan 18-79 år har intagit alternativmedicinskt preparat eller fått behandling en 
eller flera gånger

▪ Bland de som har sökt alternativmedicinsk behandling under de senaste 12 månaderna har 4 av 
10 fått behandling 1-2 gånger under denna tiden.

▪ Vanligast att söka komplementär /alternativmedicinsk behandling för  rygg- eller höftbesvär eller 
ischias  följt av värk i skuldror, axlar , händer, ben och knän.

▪ Osteopati, naprapati, kiropraktik eller craniosakral terapi är den behandling flest har genomgått 
följt av akupunktur.

▪ Var fjärde valde komplementär alternativmedicin för att de tidigare fått hjälp på detta sätt 
tidigare följt av blivit rekommenderad av släkt/vänner.

▪ Hälften uppger att de redan fått diagnos/blivit utredda hos läkare inom hälso-och sjukvården då 
de sökte hjälp hos alternativvården senast

▪ Många uppger att deras sjukdom/besvär blivit bättre efter alternativ medicin/ behandling 

▪ Fler har fått biverkningar efter behandling inom sjukvården än av alternativvården

▪ 6 av 10 svenskar anser att föräldrar ska ha rätt att välja komplementär/alternativmedicinsk 
behandling för sina barn om det inte är akut och livshotande sjukdomar 

▪ De flesta anser att patienten själv ska ha rätt att bestämma vilken behandlingsform han/hon vill 
ha
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Resultat
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1 av 3 har intagit alternativmedicinskt preparat eller 
fått behandling en eller flera gånger

FRÅGA: Har du intagit ett alternativmedicinskt preparat och/eller fått en komplementär/alternativmedicinsk behandling (Kam) som till 
exempel:  akupunktur, zonterapi, funktionell medicin, näringsterapi, craniosakral terapi, homeopati, kinesisk medicin, örtmedicin, 
osteopati, kiropraktik, naprapati, cbd-olja, kolloidalt silver, antroposofisk medicin, ayurveda mfl.?

11 %

5 %

18 %

66 %

1 %

Ja, flera gånger under de senaste 12
månaderna

Ja, en gång under de senaste 12
månaderna

Ja, men för mer än 12 månader sedan

Nej

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Totalt Ja (33%)

• Kvinna (44%)

• 30-49 år (40%)

• Gymnasieutbildad (35%)

• Högutbildad (36%)

Totalt ja under de senaste 12 månaderna (15%)

• Kvinnor (20%)

• Åldersgruppen 50-64 år (18%)

• Boende i övriga landet (17%)

Nej (66%)

• Man (77%)

• 18-29 år (70%)

• 65-79 år (76%) 

• Boende i Sydsverige (72%) 

BAS: Totalt (n=2 003)

Totalt JA

33%
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Har intagit/fått alternativ medicin/behandling senaste 12 månaderna 

Nära 4 av 10 har sökt 
alternativmedicinsk 
behandling 1-2 gånger 
under de senaste 12 
månaderna

FRÅGA: Ungefär hur många gånger har du sökt 
komplementär/alternativmedicinsk behandling under de 
senaste 12 månaderna?

6

38 %

25 %

16 %

7 %

14 %

1-2 gånger

3-5 gånger

6 gånger eller fler

Vet ej

Ingen gång, enbart intagit ett
alternativmedicinskt preparat

senaste 12 månaderna

BAS: Har intagit/fått alternativ medicin/behandling 
senaste 12 månaderna  (n=310)
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Har intagit/fått alternativ medicin/behandling

Vanligast att söka komplementär 
/alternativmedicinsk behandling för  
rygg- eller höftbesvär eller ischias

44 %

38 %

9 %

8 %

7 %

6 %

5 %

4 %

4 %

3 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

1 %

1 %

1 %

1 %

0 %

9 %

5 %

Ryggbesvär, höftbesvär, ischias

Värk i skuldror, axlar, händer, ben, knän

Migrän, återkommande huvudvärk

Mag- och tarmbesvär

Sömnlöshet, allmän trötthet

Ängslan, oro, ångest, depression

Eksem, hudproblem

Fibromyalgi ME/CFS

Hals- och öroninflammation, bihåleinflammation,…

Allergiska besvär

Hösnuva, astma

Urinvägsproblem

Kroniskt trötthetssyndrom

Hjärt- och kärlproblem

Högt blodtryck

Barnlöshet

Gallsten, njursten

Reumatism

Tumör/cancersjukdom

Diabetes

Annat nämligen:

Vet ej/minns ej
BAS: Har intagit/fått alternativ medicin/behandling 

(n=663)

FRÅGA: Vilka slags besvär har du sökt komplementär/alternativmedicinsk behandling 
för?  (flera svar möjligt)

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ryggbesvär (44%)
• Har intagit ett alternativmedicinskt preparat och/eller fått en komplementär/alternativmedicinsk 

behandling inom de senaste 12 månaderna (50%)

Migrän (9%)
• Kvinnor (11%)
• 18-29 år (19%)

• Mensvärk & PMS
• Hjälp vid 

förlossning
• Stress
• Klimakteriebesvär
• Kramp
• Yrsel 

Se  öppen svarsfil för fullständig lista på annat
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Har intagit/fått alternativ medicin/behandling

Osteopati, naprapati, kiropraktik eller 
craniosakral terapi är den behandling 
flest har genomgått

44 %

41 %

24 %

12 %

11 %

10 %

7 %

6 %

4 %

3 %

3 %

1 %

4 %

6 %

Osteopati, naprapati, kiropraktik, craniosakral terapi

Akupunktur

Massage, bindvävsmassage, rosenmetoden, Shiatsu

Zonterapi, akupressur

Yoga/qigong

Örtbehandling, näringsterapi, funktionell medicin

Livsstilsförändring

Homeopati

Specialdiet

Kinesisk medicin

Ayurveda

Antroposofisk medicin

Annat nämligen:

Vet ej/minns ej

BAS: Har intagit/fått alternativ medicin/behandling 
(n=663)

FRÅGA: Vilken/vilka typer av behandling har du genomgått för dina besvär? (flera svar 
möjligt)

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Osteopati, naprapati, kiropraktik, craniosakral terapi (44%)

• 30-49 år (49%)

• Grundskola (55%)

• Boende i Västsverige (53%)

• Har intagit ett alternativmedicinskt preparat och/eller fått en 
komplementär/alternativmedicinsk behandling inom de senaste 12 
månaderna (49%)

Akupunktur (41%)

• Kvinna (46%)

• Boende i storstäder (49%)

• Boende i Stockholm (49%)

• Hushållsinkomst 200k-399k (52%)

Massage, bindvävsmassage osv (24%)  

• Kvinna (28%)

• 30-49 år (30%)

• Storstäder (29%)

• Healing
• Ljusterapi
• Shockwave-

behandling

Homeopati (6%)
• Kvinna (8%)
• Västsverige (12%))
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Har intagit/fått alternativ medicin/behandling

Var fjärde valde komplementär alternativmedicin 
för att de tidigare fått hjälp på detta sätt tidigare

FRÅGA: Varför valde du att söka hjälp inom komplementär/alternativmedicinen? (flera svar möjligt)

24 %

22 %

21 %

15 %

12 %

12 %

5 %

13 %

9 %

Fått hjälp tidigare av alternativmedicin

Rekommenderad av släkt/vänner

Ej hjälpt av sjukvården

Nyfiken

Ej nöjd med sjukvården

Läst, hört talas om, hittat på nätet

Vill undvika allvarliga biverkningar

Annan anledning nämligen:

Vet ej/minns ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Fått hjälp tidigare av alternativmedicin (24%)

• 50-64 år (33%) 

• 50-79 år (29%)

• Hushållsinkomst 200k-399k (31%)

• Har intagit ett alternativmedicinskt preparat och/eller fått 
en komplementär/alternativmedicinsk behandling inom de 
senaste 12 månaderna (37%)

Ej hjälpt av sjukvården (21%)

• Kvinna (25%)

• Boende i Västsverige (35%)

BAS: Har intagit/fått alternativ medicin/behandling 
(n=663)

• Rekommenderades av 
sjukvården

• Rekommenderad av 
sjukgymnast

• Hade lindriga problem
• Det erbjöds som 

smärtlindring
• komplemet till 

sjukvåtden



10 © Novus 2019. All rights reserved. www.novus.se10

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ja (52%)
• Kvinna (58%)
• Boende i övriga landet (57%)

Nej (37%)
• Man (46%)
• Hushållsinkomst 600k- (44%)

52 %

37 %

11 %

Ja Nej Vet ej/minns ej

Har intagit/fått alternativ medicin/behandling

Hälften uppger att de redan fått 
diagnos/blivit utredda hos läkare inom 
hälso-och sjukvården då de sökte hjälp 
hos alternativvården senast

FRÅGA: Tänk på senaste gången du sökte hjälp hos alternativvården. De besvär eller 
sjukdom du sökte för då, hade du för dessa besvär/sjukdom redan innan fått en 
diagnos/blivit utredd hos läkare inom hälso- och sjukvården?

BAS: Har intagit/fått alternativ 
medicin/behandling (n=663)
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Har intagit/fått alternativ medicin/behandling  

Många uppger att deras 
sjukdom/besvär blivit 
bättre efter alternativ 
medicin/ behandling 

FRÅGA: Hur har den sjukdom/besvär förändrats som du senast 
sökte komplementär/alternativmedicinsk behandling för eller 
intog ett alternativmedicinskt preparat för? (till exempel: 
akupunktur, zonterapi, funktionell medicin, näringsterapi, 
craniosakral terapi, homeopati, kinesisk medicin, örtmedicin, 
osteopati, kiropraktik, naprapati, cbd-olja, kolloidalt silver, 
antroposofisk medicin mfl.)?

11

25 %

40 %

18 %

1 %

1 %

6 %

8 %

Helt besvärsfri

Något bättre

Oförändrat

Något sämre

Mycket sämre

Bättre efter behandlingen
sedan sämre igen

Vet ej/ minns ej

66%

2%

BAS: Har intagit/fått alternativ 
medicin/behandling (n=663)

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Blivit bättre (66%)

• Kvinna (69%)

• 50-64 år (72%)

• Har intagit ett alternativmedicinskt preparat och/eller fått 
en komplementär/alternativmedicinsk behandling inom 
de senaste 12 månaderna (78%)
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Har intagit/fått alternativ medicin/behandling

Fler har fått biverkningar 
efter behandling inom 
sjukvården än av 
alternativvården 

FRÅGA: Har du någon gång fått biverkningar som orsakade 
lidande, krävde extra vård eller medicinering? Om så är fallet 
hände det inom: (Flera svar möjligt)

12

13 %

2 %

82 %

4 %

Ja, inom sjukvården

Ja, inom alternativvården

Nej

Vet ej

BAS: Har intagit/fått alternativ 
medicin/behandling (n=663)

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ja, inom sjukvården (13%)

• Kvinna (16%)
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6 av 10 svenskar anser att föräldrar ska ha rätt att välja 
komplementär/alternativmedicinsk behandling för sina 
barn om det inte är akut och livshotande sjukdomar 
FRÅGA: Anser du att föräldrar ska ha rätt eller inte att välja komplementär/alternativmedicinsk behandling för sina barn under 18 år 
framför ’vanlig’ medicinsk behandling om de så vill?

9 %

11 %

38 %

29 %

13 %

Ja, alltid

Ja, utom vid akuta livshotande
sjukdomar

Ja, men bara om barnet har varit hos
läkare först och det ej är akut och

livshotande

Nej

Vet ej

Signifikanta skillnader

Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Totalt Ja (58%)

• Kvinna (63%)

• 30-49 år (61%)

• Gymnasieutbildad (60%)

• Hushållsinkomst 200k-399k (63%)

• Har intagit ett alternativmedicinskt preparat och/eller fått en 
komplementär/alternativmedicinsk behandling (71%)

• Har intagit ett alternativmedicinskt preparat och/eller fått en 
komplementär/alternativmedicinsk behandling inom de 
senaste 12 månaderna (70%)

Ja, alltid (9%)

• 30-49 år (12%)

• Hushållsinkomst 200k-399k (16%)

• Har intagit ett alternativmedicinskt preparat och/eller fått en 
komplementär/alternativmedicinsk behandling (14%)

• Har intagit ett alternativmedicinskt preparat och/eller fått en 
komplementär/alternativmedicinsk behandling inom de 
senaste 12 månaderna (21%)

Ja, men bara om barnet varit hos läkare först/ej 
akut/livshotande (38%)

• Kvinna (42%)

Nej (29%)

• Man (36%)

• 65-79 år (36%)

• Universitetsutbildning (34%)

• Hushållsinkomst 600k- (34%)

• Större städer (33%)

• Har inte intagit ett alternativmedicinskt preparat och/eller fått 
en komplementär/alternativmedicinsk behandling (35%)

BAS: Totalt (n=2 003)

Totalt 
JA

58%
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7 av 10 som själva har intagit/fått alternativ medicin/behandling anser att föräldrar 
ska ha rätt att välja komplementär/alternativmedicinsk behandling för sina barn om 
det inte är akut och livshotande sjukdomar 

14 %

16 %

40 %

17 %

12 %

Ja, alltid

Ja, utom vid akuta
livshotande sjukdomar

Ja, men bara om barnet har
varit hos läkare först och det

ej är akut och livshotande

Nej

Vet ej

7 %

8 %

37 %

35 %

13 %

Ja, alltid

Ja, utom vid akuta livshotande
sjukdomar

Ja, men bara om barnet har
varit hos läkare först och det ej

är akut och livshotande

Nej

Vet ej

Totalt 
JA

51%

BAS: Har intagit/fått alternativ medicin/behandling (n=663) BAS: Har inte intagit/fått alternativ medicin/behandling (n=1319)

Totalt 
JA

71%

HAR INTE INTAGIT/FÅTT ALTERNATIV 
MEDICIN/BEHANDLING

HAR INTAGIT/FÅTT ALTERNATIV 
MEDICIN/BEHANDLING

FRÅGA: Anser du att föräldrar ska ha rätt eller inte att välja komplementär/alternativmedicinsk behandling för sina barn under 18 år framför ’vanlig’ medicinsk behandling om de så vill?



15 © Novus 2019. All rights reserved. www.novus.se15

72 %

16 %

12 %

Ja Nej Vet ej

De flesta svenskar anser att patienten 
själv ska ha rätt att bestämma vilken 
behandlingsform han/hon vill ha 

FRÅGA: Anser du att det är patienten själv, oberoende av diagnos eller besvär, som har 
rätten att själv bestämma vilken behandlingsform han/hon vill ha. Alltså har rätt till 
valfrihet att välja en komplementär/alternativmedicinsk behandling, antingen enbart 
eller som ett komplement till den vanliga vården? (Utgå ifrån att patienten är myndig 
och kan ta ansvar för sina beslut).

BAS: Totalt (n=2 003)

Signifikanta skillnader
Följande undergrupper svarar i högre grad följande: 

Ja (72%)
• Kvinna (79%)
• 65-79 år (77%)
• Har intagit ett alternativmedicinskt preparat och/eller fått en komplementär/alternativmedicinsk 

behandling (79%)
• Har intagit ett alternativmedicinskt preparat och/eller fått en komplementär/alternativmedicinsk 

behandling inom de senaste 12 månaderna (82%)

Nej (16%)
• Man (22%)
• 30-49 år (20%)
• Universitetsutbildning (20%)
• Hushållsinkomst 600k- (22%)
• Har inte intagit ett alternativmedicinskt preparat och/eller fått en 

komplementär/alternativmedicinsk behandling (19%)
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FRÅGA: Anser du att det är patienten själv, oberoende av diagnos eller besvär, som har rätten att själv bestämma vilken behandlingsform han/hon vill ha. Alltså har rätt till valfrihet att välja en 
komplementär/alternativmedicinsk behandling, antingen enbart eller som ett komplement till den vanliga vården? (Utgå ifrån att patienten är myndig och kan ta ansvar för sina beslut).

79 %

9 %

12 %

Ja

Nej

Vet ej

69 %

19 %

12 %

Ja

Nej

Vet ej

BAS: Har intagit/fått alternativ medicin/behandling (n=663) BAS: Har inte intagit/fått alternativ medicin/behandling (n=1319)

HAR INTE INTAGIT/FÅTT ALTERNATIV 
MEDICIN/BEHANDLING

HAR INTAGIT/FÅTT ALTERNATIV 
MEDICIN/BEHANDLING

8 av 10 som själva har intagit/fått alternativ medicin/behandling anser att 
patienten själv ska ha rätt att bestämma vilken behandlingsform han/hon vill ha 
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Bakgrundsfrågor
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UTBILDNINGÅLDER HUSÅLLSINKOMST

KÖN REGION ORT

BAS: Totalt (n=2 003)

23 %

25 %

8 %

15 %

20 %

9 %

Stockholm

Mellansverige

Småland och öarna

Sydsverige

Västsverige

Norrland

37 %

23 %

40 %

Storstäder

Större städer

Övriga landet

18 %

44 %

36 %

Grundskola

Gymnasium

Universitet

21 %

35 %

25 %

20 %

55 %

45 %

18-29 år

30-49 år

50-64 år

65-79 år

18-49 år

50-79 år

11 %

27 %

23 %

40 %

-200k

200k-399k

400k-599k

600k-

Bakgrund

51 49
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Vi på Novus älskar frågor

Kontakter på Novus

Konsult
Helena Björck

Mobil: 0720 70 04 18

E-post: helena.bjorck@novus.se

Projektledare
Siobhán Hogan

Mobil: 0702 17 52 30

E-post: siobhan.hogan@novus.se


