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The aim of this study is to investigate the process of legislation and implementation of the 

directive of the European Union on the food supplements, focused on member state of 

Sweden. 

There are two questions in this study: What was the process of legislation in the period when 

the Directive on the food supplements became established? and How does the implementation 

of EU’s decision on the food supplements works in reality? In order to answer these 

questions, two different methods were used. One was qualitative analysis of the available text 

and the other one case-study (qualitative including interviews)  

The conclusion is that the implementation has not been successful. The process of legislation 

has followed its traditional way, which in its turn did not leave so much space to the thorough 

implementation of the Directive. Unfortunately, this is a process that overlooks citizens and 

countries with different premises, affected by the decision.  
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Förkortning och förklaringslista 

Alternativmedicin Komplementär medicin eller icke-konventionell medicin 

• Där de alternativa behandlingsformerna är sådana som kan 

ersätta skolmedicinen 

• De komplementära är snarare ett komplement till skolmedicinen 

AMK Alternativmedicinska kommittén 

ANH Alliance for Natural Health (en NGO) 

 

CAM 

Direktiv 

EMEA 

Complementary/Alternative Medicine 

Omvandlas till normharmoniserande lag i resp. medlemsland 

Europeiska läkemedelsmyndigheten 

EP 

EU 

Europa parlamentet 

Europeiska Unionen 

FAS 

Förordningar 

 

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 

Tillämpas av medlemsländerna, är ej nationell rätt, används inom vissa 

markerade områden för att undvika nationell rätt 

 

Integrativ medicin 

 

 

Isomorfi 

En kombination av västerländsk skolmedicin och andra alternativa 

medicinska behandlingsmetoder. Begreppet innebär även att se 

människan som en helhet, holistiskt. 

Saker som har samma form 

KAM 

NGO 

Rådet 

Skolmedicin  

TI 

Kommittén för Alternativ Medicin (en NGO) 

Non Governmental Organisation 

Europeiska unionens råd  

Den medicin som lärs ut vid universitet och högskolor. 

Transparency International ( en NGO) 

TM 

WHO 

Traditional medicine 

World Health Organization 
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1 Introduktion 

Denna uppsats skall beröra ett område som är kontroversiellt i den meningen att det på något 

sätt berör många människor och ett stort flertal har en åsikt om det. Området är 

alternativmedicin och EU’s syn på det. Var femte vuxen har någon gång fått alternativ 

behandling och nästan 70 % av Sveriges befolkning visar en positiv attityd till sådan 

behandling.1 I Tyskland samarbetar läkare och alternativmedicinska terapeuter och många 

gånger är läkaren även naturläkare. Tyskland är det enda land i Europa som har en 

alternativmedicinsk yrkeskår inskriven i lagen, vars titel är Heilpraktiker (år 1939). Så är det 

inte i Sverige, här är de tvärtom: Lagen förbjuder läkare och sjuksköterskor att arbeta med 

behandlingsmetoder som inte är godkända av socialstyrelsen. En sköterska eller läkare måste 

med andra ord först avlegitimera sig för att få arbeta med komplementär- och 

alternativmedicinska behandlingsmetoder.2  

I och med vårt inträde i EU så kan man fundera över om dessa frågor förändrades. Vad står i 

EU’s rättsakter angående alternativmedicin? Det visade sig att en sådan lag inte finns. På ett 

sätt är det bra eftersom det kan leda till att vi får lagar och förordningar som gynnar 

konsumenten. Den 29 maj 1997 antog Europaparlamentet en resolution med en rad förslag till 

åtgärder. Det är ju så att många medborgare i EU:s medlemsstater använder sig av viss icke-

konventionell medicin och viss icke-konventionella behandlingsformer och därför skulle det 

vara orealistiskt att bortse från detta faktum.3 Enligt Världshälsoorganisationens definition 

inkluderar ett hälso- och sjukvårdssystem alla aktiviteter vars primära uppgift är att främja, 

återupprätta eller underhålla hälsa.4 Både Världshälsoorganisationen och Europarådet 

uppmanar sina medlemsländer att utveckla sina hälso- och sjukvårdssystem så att skolmedicin 

och komplementärmedicin kan existera sida vid sida och komplettera varandra.5

Vad har då EU gjort? En hel del och de åtgärder som beröra mitt intresseområde är det som 

kallas för kosttillskottsdirektivet. Detta direktiv faller under livsmedelsverkets lagstiftning och 

tills det kommer en ny lag är det detta som gäller. Direktivet har väckt starka känslor då det 

                                                                 
1 SOU 1989:60 s15 
2 Nordling2001 s.149  
3 Nordling 2001 s.153 
4 WHO 2002, http://www.who.int   
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5 Falkenberg & Hök 2004. Efter WHO:s utredning 2005 kom det att gälla för hela EU 
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handlar om vitaminer och mineraler samt vad som skall ses som max dosering av dessa. 

Denna rekommendation är så lågt satt att den hamnar långt under det man får i sig vid en 

normal kost. Det finns misstankar om att de låga gränsvärdena är så lågt satta för att de skall 

agera skiljelinje mellan vad som anses vara livsmedel och vad som ska klassas som 

läkemedel. 

Eller är det så enkelt att vi fortfarande är rädda för häxor, kloka gummor, medicinmän – ja 

helt enkelt allt det som alternativmedicinen står för. En liten vetenskaplig del och en stor 

okänd! Vad innebär allt detta för oss som EU medborgare och konsumenter? Hur ställer sig 

EU till detta? Detta är delar av vad jag vill fokusera på i denna uppsats. 

 

2 Syfte 

2.1 Att skapa en explorativ undersökning 

Syftet med denna uppsats är att studera hur lagstiftningsprocessen och implementeringen av 

EU’s kostillskottsdirektiv ser ut, med fokus på medlemslandet Sverige. 

Jag vill försöka skapa en explorativ uppsats vars främsta avsikter är bl.a. att utforska ett 

problemområde (kosttillskottsdirektivet) som inte blivit undersökt tidigare,6 samt att inhämta 

mesta möjliga kunskap för att belysa mitt problemområde så allsidigt som möjligt, så att det 

kan ligga till grund för vidare studier. 7 Vi skall ha i bakhuvudet att EU består för närvarande 

av 27 medlemsländer, som alla skall genomföra denna implementering, i Sverige är den 

svenska sjukvården uppbyggd kring en ramlag.8 Kanske kommer dessa nya beslut och 

direktiv från EU att fungera bra i sitt genomförande. Jag väljer även att studera hur EU’s 

process från beslut till genomförande har gått till. Med hjälp av mina teorier hoppas jag kunna 

besvara frågeställningarna och antingen finna om implementeringen har fungerat på ett 

positivt eller ett negativt sätt.  

                                                                 

TP

6 Bjereld, Demker, Hinnfors 2002 s. 20 Här vill jag reservera mig, jag har inte funnit någon forskning om 
kosttillskottsdirektivet. Men det innebär inte ett det inte finns. 
7 Patel ‐ Davidson 2003   
8 Rothstein 2002 s.127 
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2.2 Frågeställningar 

Då jag valt ett problemområde som i praktiken inte har några avgränsningar alls väljer jag att 

belysa två helt olika saker, den första är hur lagstiftningsprocessen går till inom EU och den 

andra är hur implementeringen ser ut i verkligheten. För att nå målet med mitt syfte har jag 

använt mig av två frågeställningar, där den sista är en sammanställning av frågorna som jag 

ställt till de personer som jag intervjuat (dessa ligger med som bilaga). Under 

frågeställningarna kommer det delfrågor som jag endast har med för att skapa mer struktur i 

uppsatsen. Jag har valt att begränsa min studie till Sverige. 

- Hur har lagstiftningsprocessen sett ut i kosttillskottsdirektivets uppkomst? 

- Hur fungerar implementeringen av EU’s beslut om kostillskottsdirektivet i 

verkligheten i Sverige? 

 

3 Disposition  

Uppsatsen är upplagd enligt följande modell: Bakgrund och teori, ger en kort presentation om 

bakgrunden till varför sjukvård är ett statsvetenskapligt ämne, studiens två teorier presenteras 

och diskuteras. Tidigare forskning, är en introduktion över vad jag funnit som berör denna 

studie på olika sätt. I Metod och material, beskrivs de olika metoderna beskrivs samt vilket 

material jag använt mig av. Resultatredovisning, kommer att redovisa undersökningens 

resultat. Jag har valt att utgå från en systematisk disposition vilket innebär att jag besvarar 

frågeställningarna i den ordning de står för att behålla fokus på denna centrala del av 

uppsatsen. Uppsatsen avslutas med en Slutdiskussion, där jag sammanfogar frågeställningar, 

syfte, teori och problemformulering samt tar upp mina funderingar och vilka slutsatser jag 

kommit fram till. Även förslag på fortsatt forskning kommer in under denna rubrik. 

5 
 



 

4 Bakgrund och teori 

4.1 Politiskt förtroende 

Förtroende för demokratin är ett ständigt tidsenligt ämne som har och kommer att diskuteras, 

analyseras och behandlas i eviga tider. Åtskilliga är de forskare som behandlat ämnet som har 

kommit att bli ett centralt ämne inom statsvetenskapen. Trots skillnader i teorier om vad som 

förklarar politiskt förtroende och hur begreppet ska definieras, är de flesta forskare överens 

om att förtroende i sig är viktigt för det politiska systemet och dess legitimitet. I Sverige har 

sjukvården haft stor legitimitet men de senaste åren ha vi genom media fått ta del av olika 

missförhållanden, idag är debatten om sjukvården mer aktuell än någonsin.  

För att demokratin överhuvudtaget ska kunna fungera krävs det att vi har ett politiskt 

förtroende för politikerna. Forskningen om förtroende och dess roll för samhället är en koloss 

inom statsvetenskapen, men även inom bl.a. psykologi, sociologi och ekonomi. En skillnad 

som är viktig att hålla i minnet är skillnaden mellan socialt och politiskt förtroende. Den 

första handlar om den privata sfären; relationen individer emellan i ett samhälle, den senare 

om den offentliga sfären; relationen mellan medborgare och demokratin, dess institutioner 

och aktörer. Detta blir extra relevant då det gäller EU eftersom många invånare i Sverige inte 

tänker på att flertalet lagar och förordningar faktiskt instiftas av EU. Dock har det skett en 

ökning i antalet invånare som är positiva till vårt EU-medlemskap enligt Eurobarometern.9  

Svensk sjukvård är uppbyggd kring en ramlag, hälso- och sjukvårdslagen från 1982.10 

Riksdagen lägger sig inte i vilken typ av behandling patienterna väljer, det är upp till varje 

landsting att själva bestämma. Medborgarna kan i stor utsträckning själva bestämma vilken 

typ av vård de önskar. 1999 ändrades lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 

områden(den tidigare kallad ”kvacksalverilagen” togs bort). Där står det att den som bedriver 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska ”utföra sitt arbete i överensstämmelse 

med vetenskap och beprövad erfarenhet.”11 Det innebär att alla yrkesutövare som bedriver 

verksamhet på hälso- och sjukvårdens områden berörs av lagen, från att ha varit endast läkare 

som i kraft av sin legitimation lovat att hålla sig till vetenskapen har det blivit ett lagstadgat 

                                                                 
9 http://ec.europa.eu  
10 Svensk författningssamling 1982:763 
TP

11 Svensk författningssamling1998:531 kap.2 
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krav på all hälso- och sjukvårdspersonal.12 Behovet av vård kan göra att medborgaren hamnar 

i en situation där det sociala och politiska förtroendet går i vartannat, lagens ramar börjar 

svikta och medborgarna vet inte vad som längre gäller. Sjukvården har blivit politik på global 

nivå där kosttillskottsdirektivet som är en produkt av gemensamhetslagstiftningen kan göra att 

ramarna känns instabila även för läkarna. Liksom WHO uppmanar EU sina medlemsländer att 

utveckla sina hälso- och sjukvårdsystem så att skol- och alternativmedicin kan existera sida 

vid sida och komplettera varandra. Så sent som 1999 skapades nya hinder genom ändringar i 

lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.13

Denna uppmaning från EU och WHO togs på allvar. 2006 fick FAS (forskningsrådet för 

arbetsliv och socialvetenskap) i uppdrag av regeringen att genomföra en undersökning om 

komplementär medicin. Deras pressmeddelande hade följande rubrik: Begränsad forskning 

om komplementär och alternativmedicin14. Detta beskriver väl vad de kommer fram till i 

undersökningen, både internationellt och nationellt. Mellan åren 1980 till 2001 gjordes en 

kartläggning av antalet invånare som använt alternativa metoder. Det visade sig att enbart i 

Stockholm hade andelen ökat från 22 % till 49 %. Vidare tittade FAS på hur mycket pengar 

som lagts på forskning de senaste åren och kom fram till att det var en mycket blygsam 

summa (2,1 % av Sveriges anslag till medicinsk forskning). Tack vare en stor donation har 

Karolinska Institutet kunnat öppna Oshers centrum som arbetar med att vetenskapligt studera 

olika processen som man hoppas ska leda till att alternativ medicin och skolmedicin kan 

samarbeta15. En av alternativmedicinkommitténs förhoppning var att skapa en 

attitydförändring vilket till viss del har skett, då var femte invånare söker sig till alternativa 

metoder16 KAM (Kommittén för Alternativ Medicin) som bildades 1984 i samband med att 

Alternativmedicinkommittén (AMK) tillsattes av staten för att utreda alternativmedicinska 

behandlingsformer 17. 

                                                                 
12 Eklöf.2000 s.214 
13 Falkenberg‐ Hök 2004, se  även föregående sida. 
14 FAS, forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 2007 
15 http://ki.se/ocim/sv/index.htm . 
16 SOU 1989:60  
TP

17 http://kam.se  
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4.2 Val av teori 

Teorier är bl.a. vad vetenskapsfilosofen Karl Popper kallade korroborerade, det vill säga de är 

testade mot empiriska observationer och blir därmed ”godtagna tills vidare”, det vill säga då 

det har bevisats att de i alla fall inte är felaktiga.18. Det är intressant att studera två aspekter, å 

ena sidan hur EU’s organisation fungerar i en process som att skapa nya lagar. Å andra sidan 

hur implementeringen fungerar när EU beslutat om en ny lag, vilket i detta fall blev ett 

direktiv då lagen ej i skrivandets stund är instiftad. För att studera organisationen valde jag en 

organisationsteori som James D March & Johan P Olsen är upphovsmän till. Teorin kallas för 

”Garbage Can Model”, Soptunnemodellen (jag kommer enbart att använda mig av det 

svenska namnet för enkelhetens skull). 19 Det är en beslutsfattarmodell som bryter med den så 

kallade rational choice-teorins syn på beslutsfattande som ett val mellan en mängd tydliga 

beslutsalternativ. March och Olsen började med att dela på beslut som en effekt av en mängd 

aktiviteter samt på beslutsfattande som en process. Med deras sätt att se fattas alltid beslut 

under otydliga och oklara premisser vilket innebär att det inte nödvändigtvis finns någon 

tydlig rak beslutsgång av typen ”problem - undersökning av beslutsalternativ – beslut” utan 

att beslutsprocessen är mycket mer komplex. Många gånger följer beslutsfattande i 

organisationer i praktiken ofta den logik som March & Olsen kom att kalla 

Soptunnemodellen. Namnet är en metafor för att försöka förklara den inbördes komplexiteten 

mellan ett antal komponenter i beslutsprocessen. De pekar på olika förhållanden eller faktorer 

som integreras i själva processen: 

1. Problem som uppkommer i organisationen måste beaktas och identifieras. 

2. Lösningar på de olika problemen som har identifierats. 

3. Deltagare i beslutsprocessen som bidrar med att problematisera och identifiera 

lösningar. 

4. Beslutstillfällen vilka är tillfällen då organisationen förväntas fatta beslut. Dessa 

tillfällen uppstår vid regelbundet återkommande tidpunkter i organisationen. 

I deras teori finns alla dessa aspekter med och de är ömsesidigt beroende av varandra. Jämför 

vi den med rational choice teorin där beslut är ett sätt att lösa problem, så fokuserar 

soptunnemodellen på strömmarna mellan problem, lösningar, deltagande och 
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18 Eriksson‐Zetterquist 2006 s.16 
19 Andersson 1994 s.76 
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beslutstillfällen20. Denna teori passar utmärkt för att studera hur EU hanterar 

lagstiftningsprocessen, vilken bl.a. har försenats och försvårats av starka 

intresseorganisationer som påverkat beslutsprocessen. James March har varit särskilt 

inflytelserik inom organisationsteorin för att han utvecklade det område som berör 

beslutsfattande i organisationer. Han var även bland de första som påpekade att 

”beslutsfattande i organisationer visar tydligt att politiskt inriktat beteende förekommer.”21  

Jag valde denna teori för att uppdelningen av faktorer som påverkar beslutsprocessen passade 

utmärkt till det jag ville undersöka. Jag instämmer med organisationsforskaren Nils Brunsson 

som säger att”rational decisions do not always provide a good basis for appropriate and 

successful action”22. Mina utgångspunkter är följande; varför har det inte kommit en lag om 

alternativmedicin? Kan det vara så att det uppkommit problem som måste beaktas i 

beslutsprocessen? I fall det är så, vad består problemen av? Var och hur kan man enklast finna 

lösningar? Är allt detta orsaken till att det inte kommit någon lag, eller beror det på något 

annat och i så fall vad? Med den teori jag valt tror jag att det går att dela upp frågorna och 

finna svar på dem. 

För själva implementeringens genomförande valde jag en implementeringsteori. Dessa teorier 

fokuserar på vissa empiriska företeelser som hör ihop med framgångsrik implementering, 

tyvärr vet man inte riktigt varför. I vissa av dessa teorier har långa checklistor skapats för att 

peka på vad som är centralt för framgångsrik implementering. Problemet är att det inte är helt 

lätt att se hur man kan ha nytta av dessa ”implementerings checklistor” snarare kan det skapa 

stress hos användaren om ett stort antal av punkterna på listan visar sig inte passa på 

studieobjektet23.  

Till denna uppsats väljer jag att arbeta med en analysmodell som Bo Rothstein presenterar i 

sin bok: Vad bör staten göra? Han pekar på två faktorer som är avgörande för att beslutet 

skall gå att genomföra eller ej nämligen; A) hur själva konstruktionen av beslutet ser ut, eller 

B) om det ligger i genomförandet av beslutet, dvs. i organiseringen av 

implementeringsprocessen. Grundtanken är enkel, ett aldrig så välgenomtänkt beslut kommer 

att misslyckas om det anförtros åt en för genomförandet olämplig organisation24. En annan 

aspekt som bör hållas i minnet när man tittar på organisationer är organisationskulturen. Lars-
                                                                 

TP

20 Eriksson‐Zetterquist 2006 s.126  
21 Hatch 2002 s. 299 
22 Brunsson 1985 s. 22 
23 Rothstein 2002 s.83 (se även fotnoten nr. 38) 
24 Rothstein 2002 s.86 
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Erik Wolvén skriver i sin bok Att utveckla mänskliga resurser i organisationer att 

kulturbegreppet har så stor påverkan på både organisationsstruktur och ideologi att 

kultursynsättet nästan bör ses som en egen organisationsskola. Han nämner att det finns vissa 

teorier som har det med men ingen renodlad25. En tredje synpunkt som också bör nämnas är 

det som Curt Andersson i boken Organisationsteori kallar makrosociologi. Detta är en 

rambenämning för individuellt beteende och handlar om olika slags institutioner och 

samhällen26 Detta är viktigt att ha i bakhuvudet då jag ska studera ett EU direktiv som gäller i 

alla medlemsländerna, vars organisationskulturer är vitt åtskilda.  

Då denna undersökning ska studera två helt olika saker väljer jag att strukturera upp 

implementeringsteorin så lättöverskådligt som möjligt. 

Detta kan åstadkommas genom att dela in implementeringsteorin i tre huvudkategorier27: 

1. Policyutformningen (Innehållet) 

2. Organisation 

3. Legitimitet 

Fungerar inte dessa tre så blir inte implementeringen framgångsrik. Problemen kan gälla 

själva processen vid ett beslutsfattande eller hur olika externa faktorer påverkar processen. 

Substansen i policyutformningen kan vara ofullständig eller ändras så ofta att processen 

påverkas. I politiska organisationer kan processen störas av regimskifte, vad som gäller under 

period A kanske inte kommer att gälla under period B. Sammanfattningsvis kan sägas att när 

”staten inte kan”, så beror det ofta på brister i policyutformningens innehåll, brister i 

organisationen eller bristande legitimitet. Bristerna inom dessa områden kan vara antingen av 

substantiell eller av processuell karaktär28. Redan Weber insåg att byråkratin blivit en 

permanent samhällskraft, även om han ogillade denna utveckling med centralisering, stora 

institutioner och ökat statsinflytande29.  

EU’s gigantiska organisation är intressant att studera och det mesta är lättåtkomligt genom 

internet, deras hemsidor är fantastiska om man vill veta eller lära sig något om EU30. De flesta 

lagar instiftas av EU-rådet i samarbete med Europa parlamentet. Förutom de rådsmöten där 

                                                                 

TP

25 Wolvén 2000 s. 63 
26 Andersson 1994 s99 
27 Här använder jag mig av delar ur Bo Rothsteins analysmetod 
28 Rothstein 2002 s.88 
29 Abrahamsson 2000 s.67 
30 http://europa.eu.  
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rådets halvårsvisa arbetsprogrammen presenteras är inte deras sammanträden offentliga31. Det 

är synd men eftersom det finns så mycket annat att ta fasta på så spelar det en mindre roll. 

4.3 Teori i praktiken 

Då teorier kan ses som sammanställningar av antaganden eller satser vilka beskriver den del 

av verkligheten som är studieobjektet kommer jag att knyta ihop mina båda teorier för att 

kunna besvara mina frågeställningar32. Som jag nämnde innan sker lagstiftningsprocessen 

bitvis innanför lykta dörrar. Detta skiljer sig mot hur det svenska systemet är uppbyggt där vi 

har offentlighetsprincipen. En annan viktig olikhet är att EG-rätten i stort sett saknar 

lagförarbete (motiv) av det slag som normalt finns i Sverige. Det existerar ingen motsvarighet 

till de, ofta omfattande, författningskommentarer (specialmotiveringar) som brukar finnas till 

svenska lagar och som ingående utvecklar hur departementschefer ser på olika 

tolkningsfrågor. EU har istället något som kallas ”kommissionens grönböcker” vilka är en 

inventering i resonerande och en icke bindande form av problem och åtgärdsmöjligheter inom 

ett visst område. Efter publicerandets inbjuds vanligen medlemsstaterna och olika intresserade 

kretsar att framföra sina synpunkter. Efter det är det vanligt att kommissionen återkommer 

med ett mer preciserat åtgärdsprogram, vilka publiceras i form av vad som kallas ”vitbok” , 

vilken många gånger följs av konkreta lagförslag.33 Jag kan således endast komma åt de 

dokument som är offentliga och följa kommissionens förslag samt vad som händer på vägen 

till att det godkänns. Dock är denna process mycket intressant och det händer en hel del på 

vägen. Således kommer jag att använda March – Olsens Soptunnemodellen (som är en 

beslutsteori) för att studera lagförslagets väg fram till beslut och implementeringsteorin för 

att studera hur lagen (i detta fall direktivet) har implementerats i verkligheten. Resultaten ur 

intervjuerna kommer att illustrera hur det ser ut i dagens Sverige. Således använder jag mina 

intervjuer till att se om implementeringen har fungerat. 
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5.   Tidigare forskning 

Kosttillskottet är ett relativt nytt direktiv som införlivats i livsmedelverkets föreskrifter, men 

som genom sin utformning kommer att beröra läkare. För om ett kosttillskott helar, botar eller 

läker hamnar det under läkemedelsdirektivet. I denna djungel försöker EU skapa ordning och 

det är därför synd att jag inte kunnat finna någon forskning som berör den biten.34

Desto mer fann jag om organisationsteorier, detta område skulle kunna ha en helt egen studie. 

För denna uppsats tycker jag det passar utmärkt, även om det står i Bengt Abrahamsson – Jon 

Aarum Andersens bok Organisation: ”Organisationer uppstår inte av sig själva, de är en 

möjlig lösning på mänskliga problem”35. Dock verkar det som om de som använder sig av 

organisationsteorier ofta skriver sina uppsatser inom andra områden än i mitt. I Matilda Dahls 

doktorsavhandling ”States under scrutiny” inom företagsekonomi har jag funnit en hel del 

överensstämmelser med det jag undersöker. 

”The aim of the thesis is to analyze the role of scrutiny as a practice of transnational regulation. By analyzing 

how  international organizations  scrutinize states,  this  thesis adds knowledge  to how  transforming  states are 

constructed  in  the  everyday  practices  of  scrutiny.  A main  argument  is  that  by  evaluating  and  reporting  on 

states, international organizations can be seen as ‘auditors’ of transformations in states.” 36

Hennes avhandling pekar på hur mycket vi kan lära oss genom att djupanalysera 

internationella organisationer, progressens konstruktion och transformation. Även hon 

använde kvalitativ fallstudie, genom att genomföra 40 intervjuer ville hon studera hur 

Lettland, Estland och Litauens omvandlingsprocess såg ut. Hur stater regleras samt hur 

organisationer granskar var ”den röda tråden” genom arbetet. De tre ländernas olika 

förhållande till ”åskådarna” i detta fall var: Europeiska kommissionen, Europeiska banken för 

återuppbyggnad och utveckling (EBRD) och NGO Tranparency International (TI). Alla dessa 

är icke statliga organisationer och går även i svenskan under förkortningen: NGO, Non 

Governmental Organisation. TI arbetar bl.a. med att mäta och jämföra hur världens länder 

utvecklas mot rättvisa och demokrati.37 Deras sätt att arbeta var helt olikt de två andras, där 

tilltron till kraften av en rationell process ibland överskuggar insikten att det är medborgare 

och länder med helt olika utgångslägen som berörs. Det är lätt att presentera lösningar på 

problem om man följer samma mall för alla. Dahl såg en teoretisk utmaning i att försöka 
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knyta ihop mikro- och makroperspektiven av hur stater styrs. Målet med avhandlingen var att 

analysera undersökandets roll som praxis i transnationella regler. Studien visar att djup analys 

av stater på en organisatorisk nivå är ett mycket produktivt sätt för att förstå hur 

transformation av stater är konstruerad och representerad i arbetet hos internationella 

organisationer. 38

Dessa ord är lätt att applicera på min undersökning. Genom att analysera hur internationella 

organisationer arbetar skaffar vi oss kunskap om varför transformation av EU’s 

kosttillskottsdirektiv har problem i Sverige. Vikten av forskning kan inte nog poängteras. 

Förstår vi inte organisationernas arbete blir det svårt att förstå resultatet.  

 Sjukvård var en beröringspunkt som saknades i Matildas undersökning, den fann jag 

emellertid i en annan C-uppsats inom företagsekonomin. Liljekvist och Jägerstens har 

undersökt hur ett IT-implementeringsprojekt inom sjukvården kan gå till, där de tycker 

förändringar som helhet bär drag av isomorfism. Ordet betyder att kristallisera sig, att skapa 

en sorts avbildning mellan objekt och sammanfattar deras känsla av ett ointresse hos 

undersökningsgrupperna att mäta vare sig tillståndet innan samt efter den genomförda 

förändringen. De pekar även på att klassisk teori inte alltid räcker för att förklara vad som 

händer i dessa implementeringsprojekt39. Våra beröringspunkter är att då det berör stora 

organisationer och människor så kan det inträffa oförutsedda händelsekedjor som kan vara 

både trevliga och otrevliga. Det otrevliga ligger i att allt material som samlats in passar inte 

riktigt ihop med studiens syfte, att organisationen man undersökt verkar ha en helt egen kultur 

samt att det är svårt att förklara hur den kan fungera så bra. Det trevliga är alla nya ord och 

begrepp man lär sig, till er som kan ordet isomorfi vill jag gratulera. I Lennart Hellspong – 

Per Ledins bok ”Vägar genom texten” är det en återkommande uppmaning att ständigt ha i 

bakhuvudet vad vi vill förmedla med texten40. Detta är svårt då uppsatsen har en förmåga att 

ta över och växa av egen kraft. 

Det är min förhoppning att denna uppsats kan bidra med något nytt. Socialstyrelsen arbetar 

för att skapa ett samarbete mellan WHO, EU och Nordiska ministerråder.41 Jag studerar 

övergripande hur en lagstiftningsprocess av kosttillskottsdirektivet ser ut med hjälp av 

”soptunneteorin”, samt hur implementering sett ut i medlemslandet Sverige genom kvalitativa 
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informantintervjuer som ger mig en direkt återkoppling till undersökningens syfte: Syftet med 

denna uppsats är att studera hur lagstiftningsprocessen och implementeringen av EU’s 

kostillskottsdirektivet ser ut, med fokus på medlemslandet Sverige. Det har praktiskt nog 

blivit ett fall att studera. 

 

6 Metod och material 

För att kunna uppnå syftet valde jag att genomföra en fallstudie och en kvalitativ textanalys. I 

båda fallen är det Sverige jag har koncentrerat mig på av de 27 medlemsländerna. 

6.1 Ett fall att studera 

Fallstudien föll sig naturlig då jag ville få svar på ett antal frågor med vilkas hjälp jag hoppas 

få en bild av om implementeringen av EU’s beslut har varit framgångsrik eller ej. Detta gör 

jag trots att många inom statsvetenskapen anser att det inte alltid är den bäst lämpade metoden 

att använda. Men det finns även de som argumenterar för användandet av fallstudie för 

teoriutveckling. Fallstudier kan vara särskilt passande om undersökningen berör analys av 

enheter på aggregerad nivå, dvs. makronivå 42. Således finns det två anledningar till att jag 

valde fallstudie. Den ena är att få en bild av hur implementeringen fungerar i verkligheten. 

Den andra är för att det finns så lite tidigare forskning att studera och jämföra. Då intervjuerna 

är tio till antalet går det inte att generalisera, men alldeles utmärkt att exemplifiera med dem. 

Jag hade turen att komma i kontakt med en näringsmedicinare som är en av de mest 

framstående i Sverige inom sitt område. Hon hjälpte mig både med frågeställningar samt 

förslag på intervjupersoner. Hennes namn öppnade många dörrar och gav mig förmånen att 

komma i kontakt med några av de personer som anses vara bland de kompetentaste inom sina 

respektive områden.  

6.2 Kvalitativ analys av text 

Metoden som jag använt mig av är kvalitativ textanalys. I boken Varför vetenskap? står det att 

”Valet av konkret metodik blir en underordnad och ganska okontroversiell fråga. Metoden är 

ett medel, aldrig ett mål i sig.”43 I denna studie försöker jag hålla både intervjuerna och 

textanalysen på en så hög kvalitativ nivå som möjligt. Vissa bitar känns delvis mer som 
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kvantitativa, men nästan all kvalitativ forskning har kvantitativa inslag. Kvalitativ bearbetning 

är ofta en sammanställning av citat, utdrag av texter som varvas med mina tolkningar av vad 

som står skrivet i det jag tagit del av44. Som motvikt till fallstudien är denna metod desto 

populärare inom statsvetenskapen. ”Kvalitativ forskning som tolkar ett visst material 

undkommer knappast kriterier för slutsatsdragning, dvs. forskare måste ha en 

välargumenterad och redovisad uppfattning om hur empirin skall se ut för att dra en viss 

slutsats. I annat fall skulle tolkningarna bli slumpartade.”45

6.3 Material och källor 

Det positiva är att EU arbetar mycket med tillgänglighet för alla på alla möjliga sätt, språk och 

vägar. De publicerar böcker och tidskrifter, har direkta telefonlinjer (Europa direkt), men 

störst och mest omfattande är deras hemsida. Denna har varit ovärderlig i mitt sökande efter 

svaren, men stora delar av baskunskaperna som jag behövt införskaffa för att förstå 

lagstiftningsprocessen inom EU har jag funnit i böcker. Vid frågor och funderingar har jag vid 

ett flertal tillfällen kontaktat Europa direkt, detta är en suverän tillgång då jag några gånger 

körde fast och inte visste vart jag skulle vända mig. Många källor har jag hittat genom tips 

från dem jag intervjuat samt genom ett aktivt sökande på internet.  

I första hand har jag valt att använda primära källor, i andra hand sekundära källor. I mitt fall 

finns det gott om primära källor såsom intervjuerna, direktiv och lagtexter. Några av dem 

nämner jag i stycket ovanför. Svårigheten har bitvis legat i att finna dem samt att kunna tolka 

dess innehåll då det akademiska språket inom vissa verksamhetsområden kan vara ganska 

svårtolkad. Detta gäller exempelvis för lagtexter, vissa offentliga handlingar, m.m. I flera fall 

är EU väl medvetna om detta och arbetar hårt för att hjälpa medborgarna inom EU på alla 

tänkbara sätt. Europa direkt har jag nämnt, men det finns otaliga olika sökmotorer som t.ex. 

PreLex, EUR- Lex, m.fl. Bland de sekundära källorna nämner jag några av de viktigaste, den 

första är: Europarättens grunder av Ulf Bernitz och Anders Kjellgren, en mycket 

grundläggande och heltäckande bok när det gäller EU och dess rättsordning.46 Den är skriven 

för en svensk läskrets vilket varit till stor hjälp i denna studie. Gemenskapsrättens ABC av 

Klaus-Dieter Borchardt47 samt Gemensam praktisk handledning för utformning av 
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gemenskapslagstiftning är båda utgivna av Europeiska unionen.48 Dessa är endast några av 

alla böcker som på olika sätt behandlar EU. Vid urskiljningen gick jag inte bara på 

ämnesområde utan även på utgivningsåret då EU hela tiden förändras och nya saker 

tillkommer eller tas bort.  

Matilda Dahls avhandling States under scrutiny 49 har gett mig ovärderlig kunskap om 

organisationsteorier, hur fallstudie av internationella organisationer kan genomföras samt 

vikten av djup analys. Kunskapen inför fallstudien skaffade jag mig på samma sätt, de böcker 

som varit viktigast är: Alternativmedicin av Susanne Nordling,50 Perspektiv på komplementär 

medicin av Motzi Eklöf51 och hennes sammanfattning på SOU 1989:60 som heter: Från 

kvacksalveri till alternativmedicin.52 Men även här har jag tagit en stor och viktig del från 

internet, där återigen EU tillhandahåller bra och lätt tillgänglig information. 

Problemet i mitt fall med den kvalitativa textanalysen har varit att Sverige och EU ingår i en 

ständig förändringsprocess. Därför har de böckerna jag valt haft en tendens att bli inaktuella 

så jag har fått kontrollera att det som står däri fortfarande är aktuellt.  

6.4 Kvalitativa informantintervjuer 

 Den typ av intervjuer jag valt kallas kvalitativa informant intervjuer. Deras syfte är att 

upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenhet hos något, t.ex. den intervjuades 

uppfattning om något specifikt.53 Vilket är det jag vill med mina intervjuer, nämligen att 

skapa en bild av hur implementeringen fungerat i verkligheten. De personer som jag intervjuat 

blir mina informanter för hur verkligheten är beskaffad när det gäller just implementeringen 

av kostillskottsdirektivet.54 Detta innebär att standardiserade frågor med öppna svarsalternativ 

är enda utvägen för att komma så nära ”sanningen” som möjligt. Det gäller även för att få 

oberoende synpunkter på implementeringen, kostillskottsdirektivet och förändringarna som 

kommer i och med EU, samt för att kunna jämföra svaren dem emellan.  

Avsikten med intervjuerna är att agera exempel för att skapa en så verklighetstrogen bild av 

hur det ser ut bland dem som i sitt yrkesutövande berörs av direktivet, men även för att jag 

skall kunna uppnå en del av syftet med denna undersökning, nämligen att se; ”hur 
                                                                 

TP

48 Europaparlamentet 2003 
49 Dahl 2007 
50 Nordling 2001 
51 Eklöf 2004  
52 Eklöf 1989 
53 Patel – Davidson 2003 s.78 
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implementeringen av kosttillskottsdirektivet fungerar i ett medlemsland”. Närgranskning är en 

viktig bit när det gäller att pröva om teorin håller i verkligheten. ”En grundbult i hela min 

uppsats är att slutsatsen om orsak och verkan kräver jämförelse.”55 Ett organisatoriskt 

problem har varit att jag ville intervjua de mest framstående inom detta område och att de är 

bosatta över hela landet. Detta har inneburit att jag har varit tvungen att genomföra vissa 

intervjuer på telefon, med uppföljningar i vissa fall genom E-mail. Jag såg inget alternativ, 

men det har fungerat bra och alla inblandade har varit mycket hjälpsamma och positiva. 

Nackdelen med telefonintervjuer är att det varit svårt att spela in dem, lösningen fann jag i en 

högtalar telefon och det gav många skratt under intervjuandet. Allt materialet har jag valt att 

behandla konfidentiellt.56

Intervjupersonerna är delade i två grupper, grupp 1 och grupp 2. I grupp 1 ingår enbart 

terapeuter och i grupp 2 enbart läkare. Grupp 2 består av tre distriktsläkare, en överläkare 

inom medicin som även är med i en läkemedelskommitté samt en hjärtspecialist. Denna 

sammansättning valde jag för att distriktsläkare är de som har mest kontakt med patienter där 

kost och hälsa kan vara en anledning till vissa sjukdomar, överläkare är en av dem som först 

får information om det blir några förändringar när det gäller läkemedel (där vissa kostillskott 

ingår) och hjärtspecialisten för ett jag visste att han genom sina patienter kommit i kontakt 

med alternativa behandlingsmetoder. Grupp 1 består enbart av terapeuter inom områden som; 

näringsterapeut, Heilpraktiker, näringsmedicinare och en homeopat som har ett förflutet inom 

skolmedicinen. Dessa olika terapeuter är alla auktoriserade och finns med i KAM s register, 

mer än så kan jag inte säga då några av dem önskade förbli anonyma57. Då de flesta av dem 

arbetar inom den alternativa vården ser deras förutsättningar lite annorlunda ut än vad 

läkarnas är. Detta bidrar till att göra undersökningen än mer intressant.( Frågorna ligger med 

som bilaga.) 

                                                                 
55 Esaiasson 2005 s.119 
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TP

57 Patel – Davidson 2003 s. 131 

17 
 

http://www.vr.se/


 

7 Resultatredovisning  

7.1 Hur lagar stiftas. Del 1 

Lagstiftningen inom EU är ett stort och viktigt område som berör för närvarande 27 

medlemsländer. Då beslutsprocessen inom EU är både svåröverskådlig och komplex, tänker 

jag försöka förklara lagstiftningsprocessen på enklaste sätt. Men för att göra 

lagstiftningsprocessen lättare att förstå har jag lagt in en översiktsbild på 

medbeslutandeförfarandet (bilaga 2).58 Medbeslutandeförfarandet (artikel 251 i EG- 

fördraget) är ur lagstiftningspraxis det viktigaste förfarandet. Grunden till förfarandet lades i 

Maastrichtfördraget, men förenklades i Amsterdamfördraget för att skapa lika 

styrkeförhållande mellan parlamentet och Rådet59. Lagstiftningen inom EU börjar med 

utfärdande av förordningar och direktiv, dessa förslag kommer nästan alltid från 

Kommissionen. Det talas om att Kommissionens exklusiva initiativrätt. Enligt artikel 250 så 

får Kommissionen när som helst under förfarandet ändra på sitt förslag. Kommissionens 

lagstiftningsmakt är enligt fördraget begränsad, även om Rådet ofta delegerar beslutanderätten 

till dem. Merparten av lagstiftningen inom EU beslutas i samarbete mellan Rådet och 

Europaparlamentet. Parlamentet har reell vetorätt i vissa frågor. 

Förordningar är till alla delar bindande och direkt tillämpliga i varje medlemsstat. Även 

direktiven är bindande men endast med avseende på det resultat som skall uppnås, men 

lämnar åt medlemsländerna att bestämma formen för genomförandet60. Ett av deras mål är att 

arbeta efter vad de kallar förnuftighetsprincipen, vilken är särkilt viktig för 

gemenskapsrättsakterna. Dessa måste passa in i ett system som inte bara är komplext, utan 

dessutom mångkulturellt och flerspråkigt61. Detta ställer stora krav på dem som arbetar med 

att ta fram förslag till lagar, de måste alltid ha i bakhuvudet att gemenskapslagstiftningen är 

flerspråkig. Det är även viktigt att förordningar, direktiv och beslut måste motiveras. Syftet är 

                                                                 
58 http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=46&pageRank=4&language=SV, där 
Europaparlamentet har en väl illustrerad bil över hur processen går till 
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att ge alla berörda möjlighet att få reda på hur den institution som utfärdat rättsakten använt 

sin behörighet med avseende på den berörda rättsakten62. 

Medbeslutandeförfarandet berör i huvudsak EU’s inre marknad, transportpolitiken, 

socialpolitiken (där kosttillskottsdirektivet kommer in), miljöpolitiken, konsumentpolitiken 

m.m. Främst rör det sig om områden där Rådet kan besluta med kvalificerad majoritet, vilket 

sedan 2007 är 73,9%.63 I stort sätt går det till på följande sätt, jag väljer även att dela in dem i 

tre grupper där detta första är grupp 1. Ett förslag antas av kommissionen vilket i mitt fall är 

kostillskottsdirektivet som 080500 antogs. Detta översändes av kommissionen till Rådet och 

därefter sändes det till Europaparlamentet (EP), som skall yttra sig efter en 

utskottsbehandling, vilken de ekonomiska och sociala utskotten gjorde (den s.k. första 

läsningen). 240101 kom EP- utskottsbetänkandet efter första behandlingen, därefter EP’s 

yttrande vid första behandlingen. Sedan kunde Kommissionens ståndpunkt vid EP’s 

ändringsförslag efter första behandlingen presenteras. Nu har detta förslag gått ett helt varv i 

den första omgången, hade det blivit godkänt med kvalificerad majoritet hade det varit slut 

här men nu börjar processen på nytt i del 2. 

Problem som uppkommer i organisationen måste beaktas och identifieras. 

Börjar vi med att titta på hur det går till när de stiftar lagar inom EU så ser vi att det skiljer sig 

en hel del från hur vi gör i Sverige. Det förarbete som vi lägger så stor vikt vid här i Sverige 

är inte alls i samma omfattning inom EU. Det förarbete som läggs fram i 

kommissionsrapporter (kallas grön- och vitböcker) och förklarande memoranda till framlagda 

kommissionsförslag, material från utskottsbehandlingen i EP m.m. är i regel ganska splittrat 

och inte så detaljerat . Det brukar hur som helst vanligen ägnas begränsat intresse från 

juristernas sida sedan rättsakten antagits. Det beror bl.a. på att materialets kvalitet är rätt 

växlande och att slutprodukten ofta är resultat av många ändringar under vägen men också på 

att traditionen är annorlunda utanför Norden där förarbete spelar mindre roll 64. Här kan vi då 

identifiera vår första punkt i soptunnemodellens teori. Det uppstår problem redan här eftersom 

EU’s förslag inför det kommande kostillskottsdirektivet har inte tillräckligt bakgrundsarbete. 

Eftersom 27 medlemsländer skall ha en gemenskapslagstiftning så krävs det ett stort och 

                                                                 
62 http://eur‐lex.europa.eu/sv/droit_communautaire/droit_communautaire.htm#2  
63 Europa parlamentet www.europarl/europa.eu/parliament  
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omfattande förarbete innan det går att lägga fram lagförslag som kommer att beröra större 

delen av Europas befolkning då ca 40 % av Europas befolkning intar kostillskott.65

Lösning på de olika problem som har identifierats. 

En grundtanke med att införa en gemensamreglering av kostillskott i medlemsländerna var att 

uppnå fyra mål: Säkerhet, harmonisering, kvalitetssäkerhet samt en ökad kontroll av 

kosttillskott. Detta kan vi se som lösning på olika problem som EU haft med att skapa en 

bättre och säkrare marknad för EU’s medborgare. Studerar vi det ur säkerhetssynpunkt så är 

redan kosttillskott en av de säkraste livsmedelsgrupper som finns på marknaden. Det är endast 

ett fåtal produkter som orsakar genuina hälsobekymmer, vilka har kommit att agera 

syndabockar för hela gruppen66. EU, WHO och andra världsomfattande organisationer har de 

senaste åren sett ett ökat handelsutbyte vilket leder till att kravet på en harmonisering av 

handelslagarna ökat. Problemet har varit följande: Vilka lagar man skall harmonisera efter? 

Antingen tar man efter dem som av tradition varit mer restriktiva (t.ex. Tyskland, Frankrike, 

Danmark) eller dem som haft en mer liberal lagstiftning (USA, Sydafrika, Storbritannien och 

Sverige)67

7.2 Del 2 

Kommissionen antar det ändrade förslaget som de översänder till Rådet. Rådet sänder det 

ändrade förslaget vidare till EP. Det följer diskussion i Rådet om det ändrade förslaget; även 

en politisk överenskommelse måste till för att Rådet skall kunna godkänna det omprövade 

förslaget. När alla länder fått säga sitt kommer Rådet fram till sitt antagande av Rådets 

gemensamma ståndpunkt. Kommissionen antar den gemensamma ståndpunkten och sänder 

därefter det såkallade ”uttalande om den gemensamma ståndpunkten” åter till Rådet. Detta 

översänds även till EP, som efter mottagandet börjar sin genomgång. Den 130302 yttrade EP 

sig efter andra behandlingen. Nu presenterar kommissionen sina ståndpunkter angående EP’s 

ändringsförslag vid den andra behandlingen, som senare antas av kommissionen. 

Kommissionens yttrande om EP’s ändringsförslag rörande andra behandlingen översänds till 

rådet. Har man här kommit fram till ett gemensamt utkast skall detta godkännas av både 

parlamentet och rådet. På detta stadium är ändringsförslag inte tillåtna68.  
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I och med medbestämmandeproceduren har europaparlamentet fått mer inflytande, nu kan de 

förkasta Rådets förslag. Förutsättningen är att de lyckas samla en absolut majoritet av sina 

ledarmöter. Även om Rådet själva inte kan ändra på kommissionens förslag så kan Rådet 

genom kvalificerad majoritet anta ett förslag även om kommissionen har motsatt sig det.69

Deltagare i beslutsprocessen bidrar med att problematisera och identifiera lösningar. 

Fördelen med kostillskottsdirektivet är att det räknas som en underkategori till livsmedel och 

således införlivas under livsmedelverkets föreskrifter. Även naturliga källor till vitaminer och 

mineraler räknas som livsmedel men de faller inte under kostillskottsdirektivet, då gemene 

man kan framställa dem.70

Ett problem med kostillskottsdirektivet är att det bygger på en positivlista, vilket innebär att 

alla ämnen som inte är med på listan är förbjudna samt att listan skall innehålla godkända 

hälsopåståenden. 

Både WHO och EU uppmanar sina medlemsländer att utveckla och skapa ett samarbeta 

mellan skolmedicinen och alternativmedicinen. WHO konstaterar: “The Kingdom of Sweden 

does not have a national policy, laws, regulations or a National program on TM/CAM and 

there are no plans to establish them. There is also currently no national office, expert 

committee or national research institute for TM/CAM.”71. Detta innebär svårigheter när man 

vill skapa ett samarbete mellan skol- och alternativmedicin, så att de i framtiden kan existera 

sida vid sida som komplement åt varandra. Men kan fler aktörer (forskare, politiker, 

tjänstemän, enskilda) se fördelen med dessa förändringsmöjligheter och värdera dem positivt 

skulle det kunna uppstå något som kan liknas vid politisk resonans, i det gemensamma arbetet 

med att skapa förståelse för samspelet mellan människan, samhället, hälsan och den 

medicinska pluralismen som redan finns72. 

7.3 Del 3 

Här börjar den 3:e och sista delen. När sedan Rådet som sista instans godkänt förslaget efter 

andra behandlingen sänds det tillbaka till EP för ett gemensamt godkännande, i detta fall den 

100602 i både europaparlamentet och Rådet. Europaparlamentets och rådets direktiv 

2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om 
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70Livsmedelsverket www.slv.se  
71 WHO 2005 
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kosttillskott.73 Därmed var kosttillskottsdirektivet antaget. När detta beslut väl var taget 

skickades det ut till respektive medlemsländer, i Sverige kom beslutet om ändringen den 

12070274. Det står skrivet i livsmedelsverkets författningssamling; ”om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott”75. I samband med antagandet så beslutas det 

om en tidsgräns (normalt 1-3 år) inom vilken direktivet skall vara helt genomfört av 

medlemsländerna76. I livsmedelverkets rapport nr 25/2003 står det: ”Arbete med flera EG-

förordningar pågår. Livsmedelsverket arbetar för att konsumentsäkerheten får en framskjuten 

plats i förordningen. Kosttillskottsförordning har trätt i kraft. I samband med detta fastställs 

maximigränser för vitaminer och mineralämnen.”77 I Sverige var kosttillskottsdirektivet infört 

2003 under namnet (LIVSFS 2003:9). 

Beslutstillfällen då organisationen förväntas fatta beslut. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av 

medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott.78 Mycket snart efter beslutet var tagit kom 

kritik från olika håll. Maxdosering och positivlistan var de två största anledningarna till 

kritiken. Medlemmar ur olika svenska NGO’s, företag och ANH (Alliance for Natural Health) 

drev ett mål mot direktivet ända upp till EG- domstol med krav på att direktivet skulle 

förklaras strida mot EU- rätten och därmed upphävas79. EG- domstolens egen generaladvokat 

instämde med denna begäran. Domstolen upphävde inte direktivet utan neutraliserade det. De 

fastlog att: naturliga substanser inte ska omfattas av direktivet, förenklade processen för att få 

ämnen godkända till ”positivlistan” samt klargjorde att ansvaret för att visa på eventuella 

biverkningar ligger hos myndigheterna och inte tillverkaren. (C2005/217/36). Ändringarna 

genomfördes i Sverige enligt kommissionens direktiv 2006 och den 14 mars 2007 kom 

tillägget ut i tryck 

                                                                 
73 http://europa.eu/cgi‐bin/etal.pl
74 EU, PreLex www.ec.europe.eu/prelex   
75 Livsmedelsverket, LIVSFS 2007:3 
76 Bernitz‐Kjellgren 2007 s. 30 
77 Livsmedelsverket www.slv.se  

78http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=sv&DosId=156180  
79   Europeiska unionens officiella tidning nr C 217 , 03/09/2005 s. 0019 ‐ 0019  
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8 Implementeringen  

Efter att gått igenom lagstiftningsprocessen så skall nu implementeringsprocessen studeras. 

Som jag nämnt tidigare har det antagna direktivet en begränsad tidsgräns innan det skall vara 

helt genomfört i medlemslandets lagstiftning. Kosttillskottsdirektivet antogs i juni 2002 och 

var helt infört i svensk lag 2003. Motsvarar den svenska lagstiftningen redan direktivets krav, 

behöver Sverige inte göra någonting förutom att anmäla detta till kommissionen. Om Sverige 

behöver stifta en ny lag eller ändra en befintlig lag, så lämnar regeringen en proposition om 

detta till riksdagen. 

Ibland kan regeringen själv genomföra direktivet genom att utfärda en förordning, eller 

genom att uppdra åt en myndighet att utfärda nya föreskrifter. På det arbetsrättsliga området 

överlåter regeringen ofta till arbetsmarknadens parter att se till att direktivets regler 

genomförs genom kollektivavtalen. När anpassningen av nationell lagstiftning är klar anmäler 

regeringen detta till kommissionen.80

Här är det mina intervjupersoner som har huvudrollen, de skall exemplifiera hur dagsläget ser 

ut. Jag vill åter poängtera att de endast illustrerar en liten del av verkligheten och att det inte 

går att generalisera med en så liten grupp.  

8.1 Policyutformning (Innehållet) 

Kosttillskott (vitaminer och mineralämnen) harmoniseras inom EU. Först analyseras de och 

godkänns av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Det är kommissionen som har 

ansvaret för att fastställa renhetskriterierna för dessa substanser.81 Står det inledningsvis i 

kosttillskottsdirektivet, vilket bl.a. betyder att de som använder kosttillskott vet vad 

kosttillskott är och vad kosttillskottsdirektivets innehåll innebär. 

Terapeuterna var bäst uppdaterade om innehållet och innebörden av kosttillskottsdirektivet, 

läkarna sa unisont ”har ingen aning.” Dock var båda grupperna överens om att det ställer stora 

krav på läkare och terapeuter om de skall hinna och kunna allt som EU vill. De som hade bäst 

kunskap om kostillskottsdirektivet kunde både dess innehåll, innebörden och vad fel 

användnings område kan leda till. Dahl skriver i sin avhandling att det är svårt att förstå 
                                                                 
80 Europa upplysningen, Sveriges Riksdag www.eu‐upplysningen.se/Lagar‐och‐regler/EU‐regler‐i‐Sverige/  
TP

81 http://europa.eu/cgi‐bin/etal.pl  

23 
 

http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/EU-regler-i-Sverige/
http://europa.eu/cgi-bin/etal.pl


beslutet om du inte förstår processen och organisationen bakom beslutet. Tron på en rationell 

beslutsordning är ibland för stark och kan leda till att de goda förutsättningarna inte blir så bra 

i slutändan.82

Ett problem med kostillskottsdirektivet är att det bygger på en positivlista, vilket innebär att 

alla ämnen som inte är med på listan är förbjudna samt att listan skall innehålla godkända 

hälsopåståenden.83 Här var grupperna överens om att det verkade vara ett komplicerat system, 

läkarna efterfrågade mer forskning och sedan en organisation som läkemedelsverket. 84 Båda 

grupperna ville ha mer evidensbaserad forskning. Men som en läkare sa är många 

skolmedicinska behandlingsmetoder inte heller evidensbaserade, vilket flertalet av 

skolmedicinens metoder inte heller är. Några tycker att det holistiska synsättet som finns i 

många alternativmedicinska metoder är bra, då orsaken till sjukdomar kan bero på olika saker 

och skolmedicinen arbetar efter ett naturvetenskapligt synsätt som bara belyser vissa bitar. 

Maxdoserna är ett annat problem, Det finns även ett hot i att maxdoserna kommer att sättas på 

EU-nivå. Dessa är satta på så låga nivå att man i vissa fall hamnar långt under det man får i 

sig via en normal kost85. Äter således människor kostillskott i tron att de får i sig tillräckligt 

enligt rekommenderad dos, blir det en grupp som efter ett tag kommer att drabbas av olika 

näringsbristtillstånd som i slutändan leder till olika sjukdomar (som jag nämner mer om under 

stycke; 8.3). 

8.2 Organisation 

Rothstein skriver; ”Grundtanken är enkel, ett aldrig så välgenomtänkt beslut kommer att 

misslyckas om det anförtros åt en för genomförandet olämplig organisation.”86  

Men vilken organisation är egentligen lämplig? I och med vårt inträde började en 

förändringsprocess från nationellt till internationellt land, vi är européer. EU arbetar för att 27 

medlemsländer skall fungera tillsammans, detta ställer stora krav på organisationen, 

organiseringen och implementeringen. Några av mina intervjupersoner kände att lagarna 

stiftades utan verklighetsförankring. De mest drabbade var läkarna då de litade på att 

organisationen (dels den de arbetar i och den de är anslutna till) skulle hålla dem uppdaterade. 

Vilket de inte gjort. Terapeuterna tyckte att EU som organisation är bra, de visste att de var 
                                                                 
82 Dahl 2007  
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tvungna att själva hålla sig uppdaterade för att kunna sköta sitt arbete. De terapeuter som 

kände att det var svårt att hålla reda på alla nya lagar och förordningar i och med EU, tog 

hjälp av olika NGO’s.87 Båda grupperna tyckte att ett gränsöverskridande samarbete var 

positivt, både i form av EU, WHO eller NGO’s.  

Metoder som tidigare klassats som alternativa har på senare år kommit att godkännas av 

socialstyrelsen det gäller t.ex. akupunktur och kiropraktik. En ur respektive grupp föreslår att 

man skulle ta och titta på hur den Tyska modellen fungerar, lära oss av den och sedan skapa 

något eget. I grupp 1 så är det ett antal som föreslår ett samarbete bestående av 

multiprofessionella team. Dessa personer har olika kunskapsområde, det är viktigt att ha 

vetskapen om vilken kunskap man har och förstå vad man inte kan. På detta sätt blir det inte 

någon konkurrenssituation mellan gruppmedlemmarna. Information kunde finnas på listor 

över auktoriserande terapeuter som är godkända av socialstyrelsen88. En läkare skulle vilja 

testa dessa metoder mot de metoder som används inom skolmedicinen. Detta är eventuella 

lösningar på organisatoriska problem i Sverige, vilka skulle kunna skapa förutsättningarna för 

en lyckad implementering. 

 I grupp 2 är det två som inte känner till lagen (se introduktionen), en som tycker att det är bra 

som det är nu, en säger att om alternativmedicin skulle vara vedertagen enligt den lag vi har 

idag så skulle det inte längre vara alternativmedicin. Generellt vill majoriteten av gruppen ha 

mer forskning om alternativmedicin, några nämner att de har för lite kunskap. Då kan lagen 

vara bra att behålla tills det finns mer kunskap och forskning att tillgå.89  

8.3 Legitimitet 

Ser vi på legitimiteten ur ett makrosocialt perspektiv där kosttillskottsdirektivet är ramen för 

hur de olika medlemsländerna skall implementera den, i olika slags institutioner och 

samhällen.90 Då kan vi förstå att det inte är lätt att skapa lagar som passar alla 27 

medlemsländer. 

Bland läkarna så hade ingen hört talas om kostillskottet, hur det kommer att påverka dem 

samt vad maxdoser är. De har mycket lite undervisning i sin utbildning om kosttillskott och 

den kunskap de har utgår från olika sjukdomstillstånd. Inte heller ser de någon mening med 
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att skaffa den om de inte blir tvungna att göra det. De var liksom terapeuterna överens om att 

de som drabbas är patienterna. Väljer man att konsultera en läkare så har vederbörande inte 

tillräcklig kunskap för att hjälpa patienten. För att undvika detta och skapa förutsättningar mot 

en hållbar hälsosystemsutveckling behöver läkare såväl som terapeuter utbildning inom 

varandras områden. Inom skolmedicinen krävs grundutbildning i vissa komplementära 

terapier för att underlätta i kommunikationen med patienterna som i allt större utsträckning 

använder sig av olika terapier. Därutöver behövs det kunskap om hur alternativ– och 

skolmedicinska läkemedel påverkar varandra vid samtida intag91. 

Samtliga intervjupersoner var överens om att legitimiteten hos kosttillskottsdirektivet är låg 

och att det skulle krävas åtskilligt insatser för att få ett fungerande system som passar Sverige. 

 

9 Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats är att studera hur lagstiftningsprocessen och implementeringen av 

EU’s kostillskottsdirektivet ser ut, med fokus på medlemslandet Sverige. 

Sverige har blivit en del av de 27 medlemsländerna i EU där numera vissa av våra lagar och 

förordningar instiftas. Lagstiftningsprocessen är en komplex process som jag gjort mitt bästa 

för att tolka och förstå. Kosttillskottsdirektivet berör alla de medborgare som antingen äter 

vitaminer och mineraler eller arbetar med kosttillskott, så som sjukvårdspersonal och 

terapeuter. EU har en mycket effektiv process när de stiftar lagar, vilket jag tror krävs om 

lagen skall gälla i alla medlemsländer. I min beslutsteori: Soptunnemodellen delar March & 

Olsen på beslut som en effekt av en mängd aktiviteter samt på beslutsfattande som en process. 

Enligt teorin finns det inte nödvändigtvis någon rak och tydlig beslutsgång som ex. ”problem 

– undersökning av beslutsalternativ – beslut.” Att peka på brister har inte varit svårt.92 

Målsättningen med kostillskottsdirektivet var bl.a. att underlätta för handel mellan 

medlemsstaterna genom att harmonisera lagarna gällande kosttillskott samt att skapa ett 

konsumentskydd gällande vitaminer och mineraler. Detta är en bra tanke, men kosttillskott 

som helar, lindrar eller läker faller automatiskt under läkemedelslagen, vilket innebär att man 

måste anlita en läkare för att få ett recept och har inte vederbörande tillräcklig kunskap blir 

det problem. I dagens Sverige har inte läkarna den kunskap som krävs för att kunna ordinera 
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kosttillskott. Vidare konsumeras normalt inte läkemedel av friska människor. Äter man 

vitaminer och mineraler för att upprätthålla hälsan är det möjligt att folk skulle vara mindre 

beredda att skaffa kosttillskott om de klassas som läkemedel. 

I Sverige lägger vi stor vikt vid förarbetet av ett lagförslag vilket inte görs i samma 

utsträckning inom EU, då processen kring ett lagförslag kommer genomgå många ändringar 

innan det slutligen antas. Gemensamhetslagstiftning ställer stora krav på ett gediget samarbete 

då de skall gälla i alla medlemsländer där ca 40 % av Europas befolkning intar kosttillskott. 

Sammanfattningsvis ser vi stora brister i konstruktionen av beslutets utformande som 

nämndes i teorin. Europas syn på hälso- och sjukvård visar tydlig att de är på rätt väg, mot ett 

samarbete mellan skol- och alternativmedicin. Emellertid ger inte alltid gemensamhetsbeslut 

en framgångsrik implementering. Det handlar om att 27 medlemsländer skall ha 

gemensamhetslagstiftning där inte bara organisationskulturen är olika utan även traditionerna. 

Vidare kan vi fundera över vilka lagar det är som vi vill harmonisera lagstiftningen efter, de 

som av tradition varit mer restriktiva eller de mer liberala, där Sverige ingår. Traditionellt i 

Sverige har skolmedicin haft en högre position än alternativmedicin, att ändra på det tar tid 

och än så länge är vi endast i inledningsskedet. Inom skolmedicinen kan vi även ana ett 

politiskt inriktat beteende, politikerna har tidigare utgått från läkarnas sätt att se, där de som 

skaffar sig en gedigen utbildning genom att läsa till läkare och få en legitimation ger en högre 

status än de som bara är auktoriserade, vilket terapeuterna är. 

EU uppmanar sina medlemsländer att utveckla och skapa ett samarbete mellan skolmedicin 

och alternativmedicin. WHO har konstaterat att Sverige varken har någon nationell policy, 

lagar, regler eller någon plan på att skapa detta. Inte heller finns det någon nationell 

myndighet, expertgrupp eller forskning om hur ett samarbete skulle kunna fungera mellan 

skol- och alternativmedicin. Behovet av vård kan innebära att en person kan hamna i en 

situation där det sociala och politiska förtroendet går i vartannat. Har medborgaren aldrig varit 

sjuk men använt alternativmedicinska metoder kan vederbörande vid kontakt med läkare 

uppleva detta som negativt, att dessa behandlingsformer inte är tillförlitliga enligt 

skolmedicinens synsätt. Det politiska förtroendet gör intrång i den sociala sfären och personen 

ifråga vet inte vad som är rätt eller fel. Även sjukvårdpersonalen kan uppleva att lagen om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område påverkar dem negativt, då den nu berör 

alla sjukvårdspersonal. De ska ”utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet.” En sköterska eller läkare måste med andra ord avlegitimera sig för att få 
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arbeta med komplementär- och alternativmedicinska behandlingsmetoder. Denna lag skapar 

tydliga hinder mot den utveckling som EU uppmanar sina medlemsländer till. 

Det positiva med kosttillskottsdirektivet är att det införlivats under livsmedelverkets 

föreskrifter. Men problemet är att den s.k. positivlistan begränsar starkt de former av 

vitaminer och mineraler som får ingå i kosttillskott. Näringsformer som inte står med på listan 

kan klassas som läkemedel och därmed förbjudas i kosttillskott. Även maxdoser har visat sig 

skapa problem då rekommenderad dagligdos är så lågt satt, att ett intag efter 

rekommendationen är långt under vad man får i sig genom en normal kost. Detta kan i 

längden leda till näringsbrist och i slutändan till olika sjukdomstillstånd. Kontaktar personen 

då en läkare kan vederbörande ha problem att finna orsaken till sjukdomen, då de ännu inte 

har tillräcklig kunskap för att hjälpa patienten. Sverige måste skapa förutsättningar för ett 

hållbart hälsosystem, där såväl läkare som terapeuter har utbildning om varandras område.  

Riksdagen lägger sig inte i vilken typ av behandling medborgarna väljer, det är upp till varje 

landsting att själv bestämma. Fortsätter utvecklingen mot ett ökat användande av alternativa 

behandlingsformer kommer politikerna att prioritera ett hållbart samarbete mellan skol- och 

alternativmedicin. Politikerna är folkvalda och arbetar åt folket, för folket, de frågor som 

medborgarna anser som viktigast är de som får mest uppmärksamhet. Alla invånare kommer 

förr eller senare i kontakt med sjukvården, därför är detta ett ständigt aktuellt ämne för 

politikerna. En av alternativmedicinkommitténs förhoppningar var att skapa en 

attitydförändring, vilken delvis har skett bland medborgarna. Frågan är hur denna förändring 

ska ske bland sjukvårdspersonal, politiker och EU. Detta är något en fortsatt studie skulle 

kunna ägna sig åt.  

Inom EU finns idag ännu ingen övergripande lagstiftning av alternativ medicin. Kanske för att 

detta är ett så stort område som är oerhört svårt att avgränsa. Jag har i uppsatsen framhävt 

olika faktorer som påverkar när EU skall instifta nya lagar. Min beslutsteori pekar på att 

problem som uppkommer i organisationen måste beaktas och identifieras, i detta fall är det 

något som ska gälla i och passa 27 medlemsländer, dess olika kultur, tradition och 

förutsättningar. Gemensamhetslagstiftningen genomförs enligt en effektiv process, vilket 

ibland överskuggar insikten om att det är medborgare och länder med helt olika utgångslägen 

som i slutändan berörs av beslutet. Det positiva är att det pågår forskning, där jag pekat på den 

som finns på Karolinska Institutet, vilken bl.a. skall undersöka olika processer som man 

hoppas kan leda till att alternativ- och skolmedicin kan samarbeta. 
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I min implementeringsteori nämner jag tre huvudkategorier som skall fungera för att det ska 

kunna bli en framgångsrik implementering. Dessa är: Policyutformningen (innehållet), 

organisationen och legitimitet. Samtliga av mina intervjupersoner upplevde att dessa tre inte 

uppfyllts och att det skulle krävas åtskilliga insatser för att få ett system som passar Sverige. 

Några av dem tycker att Tyskland har ett bra system där terapeuter och läkare samarbetar. I 

Sverige kan vi se att skolmedicinen utmanas allt mer av olika alternativa behandlingsmetoder. 

Detta leder till olika reaktioner. Vissa hävdar att detta är ett område som präglas av humbug 

och lurendrejeri medan andra säger att vi redan kan se en utveckling mot ett samarbete och att 

bl.a. EU har förstått vikten av att bedriva forskning som kan kvalitetssäkra samt öka 

tillgängligheten till traditionell, alternativ och komplementära mediciner bland sina 

medlemsländer. Sociala och politiska processer har inte alltid tålamod att invänta en 

medicinsk vetenskaplig utvärdering av varje åtgärd som sker på den medicinska 

verksamheten. EU och Sverige är på rätt väg; fortsätter vi arbeta med att utveckla ett hälso- 

och sjukvårdssystem där skol- och alternativmedicin kan existera sida vid sida samt 

komplettera varandra kommer det i slutändan bli bra. Tyvärr är vägen dit både lång och 

krokig då vi inte bara måste ändra attityden utan även värderingarna många har gentemot 

alternativmedicin. 

I soptunneteorin börjar March & Olsen med att dela på beslut som en effekt av en mängd 

aktiviteter samt på beslutsfattande som en process. Detta kan lätt appliceras på EU, de ser att 

en attitydförändring är på väg och vill skynda på processen genom att fatta direktiv som 

kosttillskottet. Detta kan tyckas antagits under inte så väl genomarbetade former, där vi kan se 

otydliga och oklara premisser då beslutet ska gälla i alla Europas medlemsländer.  

Sammanfattningsvis kan jag säga att lagstiftningsprocessen har följt EU’s traditionella väg. 

Likaså har implementeringen skötts på sedvanligt sätt i Sverige: implementeringen 

misslyckades först och främst för att den saknar legitimitet.93 Fallstudien visade att inte bara 

läkare och terapeuter är de som drabbas, utan i slutändan blir det medborgarna som är de stora 

förlorarna.  

 

 

 

                                                                 
TP

93 Se sidan 23. Implemmenterinen kap 8 
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Bilaga 1 

Frågor till terapeuter och läkare: 

1- Vet du vad kosttillskottsdirektivet innebär? 

2- Tror du det blir problem för patienten? 

3- Vissa kosttillskott kommer att klassas som läkemedel – har du tillräcklig 

kunskap för att kunna ordinera dem? 

4- Har du tänkt skaffa det? 

5- Hur? 

6- Vad har du för inställning till alternativmedicin? 

7- Tycker du att lagen som förbjuder läkare/sköterskor att arbeta med 

alternativmedicin borde avskaffas? 

8- De flesta naturliga hälsoprodukter räknas inte som läkemedel, vilka många 

tycker att de borde. Vad anser du? 

9- Läkemedelsdirektivets vida definition av ”medicinska produkter” gör i praktiken 

alla livsmedel till läkemedel. Vad anser du? 

10- Har du hört talas om maxdoser? 

11- Vad tror du om det? 

12- Tycker du att vitaminer och mineraler borde stå med i FASS? 

13- Hur skulle ett eventuellt samarbete mellan alternativ- och skolmedicin kunna se 

ut? 

 

Då undersökningen av tog en helt annan vändning än den från början avsedda, valde jag att 

låta frågorna vara kvar i sitt ursprungliga skick. . Så tyvärr är det en hel del frågor som inte 

alls kom att vare sig behandlas eller besvaras i denna studie. Kanske blir just dessa frågor 

starten till en ny tvärvetenskaplig undersökning? 
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Bilaga 2 

Översiktsbild på medbeslutande förfarandet. 

 94

3 

2 

1 
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94 Borchardt (2000) s.79 
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