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SAMMANFATTNING 
  
Bakgrund: Akupunktur är en behandlingsmetod som i Asien har använts flera tusen år. 
Öronakupunktur är däremot ett relativt nytt fenomen som upptäcktes på 1950-talet. 
Utgångspunkten är att varje kroppsdel finns representerat i örat. Genom att stimulera utvalda 
punkter i örat erhålles effekt på motsvarande kroppsdel.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser i samband med 
öronakupunktur. 
Metod: En studie med kvalitativ ansats genomfördes utifrån fem intervjuer. Informanterna var 
tre kvinnor och två män i åldrarna 47-62 år. De hade fått mellan sex och tio behandlingar 
inom det senaste året. En manifest innehållsanalys användes som analysmetod.  
Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier; upplevelser under respektive efter 
behandlingen. Upplevelserna under behandlingen utmärktes av varierade smärtupplevelser, att 
relationen till akupunktören var viktig för hur behandlingen upplevdes samt att miljön 
påverkade hur effektiv behandlingen blev. Upplevelserna efter behandlingen var övervägande 
positiva. De utmärktes i huvudsak av förändringar i kroppen som trötthet, avslappning, 
emotionella reaktioner, symtomlindring och en förundran över att metoden fungerade. 
Slutsats: Resultaten som jämförts med andra studier visar att upplevelserna av en behandling 
med öronakupunktur inte skiljer sig från en behandling av kroppsakupunktur. Det är viktigt 
att sjuksköterskan förbereder patienten på upplevelser som kan förekomma, både under och 
efter behandling. 
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INLEDNING 
 
Under praktikplaceringen på vårdcentral kom en av oss i kontakt med användandet av 
akupunktur som behandlingsmetod. När en lärare på institutionen efterfrågade en uppsats om 
öronakupunktur var vi inte sena med att anmäla vårt intresse. Dels för att det verkar vara en 
spännande metod och dels för att vi själva inte vet så mycket om den. Ytterligare en 
bidragande orsak för vårt val var att all legitimerad personal inom svensk hälso- och sjukvård 
med utbildning för västerländsk akupunktur får behandla patienter med metoden (Bjerneroth 
Lindström, 2007). Därmed är öronakupunktur något som vi i framtiden själva kanske kommer 
att utöva. För att få en inblick i ämnet tog författarna initiativet till att få en behandling med 
öronakupunktur innan studien påbörjades.  
 
 
BAKGRUND 
 
Akupunktur 
Akupunktur betyder ”sticka med nål” och har använts i Asien i flera tusen år (Landgren, 
2006). I Sverige blev akupunktur accepterad som behandlingsmetod mot smärta av 
Socialstyrelsen 1982 (Ibid.). Kontrollerade prövningar har enligt World Health Organisation 
(WHO) visat att akupunktur även har effekt på exempelvis högt och lågt blodtryck, 
illamående, huvudvärk, ledgångsreumatism, ischias, postoperativ smärta, ländryggssmärta, 
tennisarmbåge, menssmärtor, stroke samt bieffekter av strålning och cellgiftsbehandling 
(WHO, 2002).   
 
Det som händer vid akupunktur är, enligt den västerländska medicinen, att nervtrådar i hud 
och muskler aktiveras och skickar impulser till hjärnan via ryggmärgen. Då frigörs endorfiner 
som fungerar som kroppseget morfin vilket bidrar till den smärtlindrande effekten. För att få 
en behandling med akupunktur krävs vanligtvis remiss från läkare eller tandläkare (Bjerneroth 
Lindström, 2007). Akupunktur förvärrar, enligt WHO (2002), sällan ett tillstånd och 
biverkningar är ovanliga förutsatt att det utförs på rätt sätt. Metoden innebär generellt färre 
risker än skolmedicinen. Dock finns en risk, att patienten inte söker annan lämplig behandling 
(Schönström, 2004).   
 
Öronakupunktur 
Socialstyrelsen gör ingen skillnad på öronakupunktur och kroppsakupunktur (Landgren, 
2006). WHO (1990) erkände år 1990 öronakupunktur som behandlings- och diagnostisk 
metod. Socialstyrelsen ändrade år 1993 det regelverk som sedan 1982 avgränsat 
användningsområdet till smärtlindring för legitimerade behandlare. Akupunktur jämställdes 
då med annan behandling inom sjukvården vilket innebär att den ska bygga på vetenskap och 
beprövad erfarenhet (Landgren, 2006).  
 
Den moderna öronakupunkturen utvecklades på 1950-talet av den franske läkaren Paul 
Nogier (1908-1996). Utgångspunkten är att varje kroppsdel finns representerat i örat. Detta 
fenomen kallas för somatopi (soma = kropp, topi = karta). Genom att stimulera utvalda 
aktiva punkter i örat erhålles effekt på motsvarande del av kroppen. En punkt blir aktiv om 
motsvarande kroppsdel inte fungerar som den ska, annars är den inaktiv (Landgren, 2006). 
Det är avgörande för behandlingsresultatet att hitta de aktiva punkterna (Henriksson, 2010).  
 
I och med Nogiers utveckling fick öronakupunktur en internationell spridning och började 
användas över hela världen. Särskilt uppmärksammat blev metoden i USA (Landgren, 2006). 
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På 1970-talet upptäcktes att akupunktur och framför allt öronakupunktur lindrar 
abstinensbesvär i samband med narkotika, alkohol och läkemedel (Andersson, 2008). 
Därmed har öronakupunktur även börjat användas i samband med missbruksavvänjning inom 
psykiatrin i den svenska hälso- och sjukvården.  
 
Öronakupunktur kan utföras både enskilt och i grupp där flera patienter behandlas samtidigt 
av en akupunktör (Andersson, 2008). Inför behandlingen undersöker akupunktören örat på 
patienten för att hitta aktiva punkter. Undersökningen kan ske med hjälp av en speciell 
palperpenna eller något liknande instrument. De aktiva punkterna, som utgörs av till exempel 
märken, knutor, synliga blodkärl eller färgskiftningar, upplevs ömma av patienten när de 
palperas. Punkterna markeras och penetreras med en eller flera nålar som tränger in cirka två 
millimeter i huden. De tas sedan bort efter 25-40 minuter. Behandlingen upprepas två till tre 
gånger i veckan och bäst resultatet ses efter cirka fem behandlingar (Henriksson, 2010). Det 
finns även långtidsverkande akupunkturnålar som, till skillnad från vanliga nålar, är korta 
och fästes med ett plåster. De faller vanligtvis bort av sig själva efter cirka en vecka, det gör 
ingenting eftersom de då har slutat verka. Nålarna bör dock inte sitta längre än tio dagar för 
att minimera infektionsrisken (Landgren, 2006). 
 
Aktuell forskning om patienters upplevelse av akupunktur 
Forskningen om akupunktur har främst handlat om akupunkturens smärtlindrande effekt. 
Under de senaste två decennierna har forskningen ändrat riktning från smärtlindring till att 
även söka andra områden där akupunktur har effekter (Landgren, 2006). Mycket forskning 
har bedrivits i Kina för att förstå akupunkturens inverkan och verkningsmekanismer. På grund 
av att rapporterna skrivits på kinesiska och att de använder forskningsmetoder som inte 
accepteras i västvärlden blir forskningsresultaten vanligtvis inte publicerade i vetenskapliga 
tidskrifter (Schönström, 2004). Någon forskning om patienters upplevelser av öronakupunktur 
har inte hittats. Däremot finns en del studier publicerade som handlar om upplevelser av 
akupunktur där nålar satts på andra ställen på kroppen.  
 
Enligt MacPherson och Thomas (2005) studie är den främsta upplevelsen efter en behandling 
att känna sig avslappnad. De menar även att det är mer vanligt att män beskriver positiva 
reaktioner av behandlingen, medan kvinnor oftare beskriver negativa. Kvinnor beskriver 
exempelvis oftare än män att de upplever trötthet och dåsighet. Den avslappnande effekten 
märks främst under själva behandlingen och håller i sig en några timmar därefter. Hos en del 
patienter håller känslan i sig ännu längre, ibland upp till en månad, vilket bidrar till ökat 
välbefinnande (Griffiths & Taylor, 2005). Även symtomlindring, bättre sömnkvalitet och 
ökad energi beskrivs. En vanlig upplevelse inför behandlingen är nervositet, men få upplever 
att det är obekvämt eller att det gör ont (Paterson & Britten, 2004). Negativa upplevelser är 
inte lika vanliga som de positiva men det förekommer yrsel, trötthet, 
koncentrationssvårigheter, illamående, svettningar, klåda, blödning samt kortvarig smärta vid 
nålsticket, blåmärken och rädsla för nålarna (Griffiths & Taylor, 2005; MacPherson & 
Thomas, 2005; Paterson & Britten, 2004). I studier av kroppsakupunktur beskrivs smärtan av 
nålen som allt från skarp och elektrisk, att bli stucken av ett bi, ett nyp, ett myggbett, en het 
tråd, till att inte kännas alls (Griffiths & Taylor, 2005; MacPherson & Thomas, 2005). 
Griffiths och Taylor (2005) beskriver vidare att smärtan är kortvarig och att den istället 
övergår till en känsla av domningar på en halv sekund. Det framkommer både i Griffiths och 
Taylors (2005) och Paterson och Brittens (2004) studier att nålarna känns olika beroende på 
var de sitter. Som känsligast är området runt anklarna och på fötterna (Griffiths & Taylor, 
2005).  
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TEORETISK REFERENSRAM 
 
Den teoretiska referensramen för uppsatsen utgår från ett vårdvetenskapligt synsätt. Det är 
patientens eget perspektiv och upplevelse av hälsa och vårdande som är i fokus. Det 
vårdvetenskapliga synsättet innebär att se människan som en helhet (Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003; Wiklund, 2003). I föreliggande studie innebär det att 
uppmärksamma helheten av en behandling med öronakupunktur, så som den fysiska miljön, 
informanternas tidigare erfarenheter samt relation till akupunktören. 
 
Centralt i beskrivningar av människors upplevelser, av till exempel en behandling med 
öronakupunktur och med vårdvetenskapen som utgångspunkt, är livsvärldsperspektivet. 
Livsvärlden ses som den värld patienten lever i utifrån dennes subjektiva upplevelser och 
erfarenheter (Dahlberg et al., 2003). Genom vår kropp har vi tillgång till livet. I Wiklund 
(2003) återfinns Merleau-Pontys (1997) beskrivning av den levda kroppen som en 
utgångspunkt för både människans identitet och upplevelser. Vidare beskriver Eriksson 
(1986) i Wiklund (2003) att det är genom våra sinnen vi skapar en bild av vilka vi är och den 
värld vi lever i. Att vara förankrad i den levda kroppen medför en upplevelse av helhet och 
sammanhang i livet. Merleau-Ponty återkommer i Dahlberg et al. (2003) till den levda 
kroppen och menar där att människans kropp inte ska ses som ett objekt utan som någonting 
levande. Människan har inte en kropp utan hon är sin kropp.    
 
Genom att ta del av patientens livsvärld kommer lidande och välbefinnande att beröras. 
Lidande och välbefinnande kan förekomma samtidigt och är inte varandras ytterligheter 
(Dahlberg et al., 2003). Det är individens inre upplevelser som bidrar till välbefinnande eller 
lidande och är därför alltid individuellt. Lidandet kan till exempel beskrivas som antingen en 
känsla av att förlora kontrollen, en inre process som innebär förlust av människans själv, hot 
eller kränkning. En form av lidande är vårdlidande som uppkommer till följd av behandling 
och vård (Wiklund, 2003). Eriksson (1994) uttrycker i Dahlberg et al. (2003) att vårdlidandet 
uppkommer då handlingar görs av vårdare med bristande kunskap och utan att de reflekterar 
över situationen. Det kan även uppkomma då patienten inte förstår eller är delaktig i sin 
behandling. 
 
För att uppnå välbefinnande vid sjukdom krävs en vårdande miljö. Den vårdande miljön 
innefattar både rummet, atmosfären och relationen vårdare och patient emellan (Wiklund, 
2003). Det uttryckta målet med vårdandet är att lindra patientens lidande och skapa 
förutsättningar för välbefinnande. Genom att ta del av patientens livsvärld kan vårdaren få 
förståelse för vad patienten upplever som välbefinnande eller lidande. Lidandet kan ofta 
lindras om patienten känner sig sedd, betydelsefull och förstådd. Detta kan ske i mötet mellan 
vårdare och patient när vårdaren är närvarande och tar del av patientens berättelse. För en god 
vårdrelation krävs att patienten ska känna förtroende för vårdaren och lita på att han/hon har 
de kunskaper som patienten är i behov av (Ibid.). Vårdrelationen utgår från att vårdaren har ett 
professionellt förhållningssätt och inte förväntar sig att få något tillbaka från patienten. Det 
krävs ett öppet förhållningssätt mot patienten eftersom det är vårdaren som bär ansvaret för 
relationen. Det är alltid vårdarens ansvar att se till att relationen blir positiv (Dahlberg et al., 
2003). Människans okränkbarhet och värdighet är det som ska betonas enligt Wiklund (2003). 
Känslan av trygghet är ett viktigt fenomen som kan kopplas till både lidande och 
välbefinnande (Dahlberg et al., 2003). 
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PROBLEMFORMULERING 
 
Det framkommer i tidigare studier att akupunkturbehandling i vissa fall kan vara smärtsam 
och således bör sjuksköterskan/akupunktören ha kunskap om vad som kan orsaka patienten 
lidande och därmed kunna ge tydlig information om detta innan en behandling. Detta för att 
minska eventuell oro och göra patienten mer delaktig i behandlingen.  
 
Då det blir allt vanligare att sjuksköterskor utbildas i en speciell form av akupunktur, 
öronakupunktur, behövs följaktligen mer kunskap om hur patienten reagerar på denna 
behandling. Mycket finns beskrivet om öronakupunkturens effekter på symtom men inga 
undersökningar om hur själva behandlingen upplevs av patienten har hittats. Det är därför av 
intresse för sjuksköterskor att ta del av patientens upplevelse av behandlingen och dess 
betydelse för deras subjektiva livsvärld när de får öronakupunktur. Således finns det ett behov 
av att närmare studera patienternas upplevelser av öronakupunktur. 
 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser i samband med öronakupunktur. 
 
 
METOD 
 
Datainsamling 
En kvalitativ ansats med kvalitativa intervjuer har använts för att samla in data, eftersom 
syftet var att beskriva patienters upplevelser i samband med öronakupunktur. Enligt Forsberg 
och Wengström (2008) innebär den kvalitativa ansatsen att skapa mening och förståelse i 
människans subjektiva upplevelse av omvärlden. Verkligheten kan ses som socialt 
konstruerad och beroende av individen. Dahlberg (1997) menar att genom 
livsvärldsfenomenologin kan människors subjektiva upplevelser beskrivas på ett vetenskapligt 
sätt. Även Polit och Beck (2006) anser att en kvalitativ ansats är lämplig då syftet, som i 
denna uppsats, är att beskriva människors upplevelser. 
 
Valet av att samla in data genom intervjuer grundas också på Patels och Davidssons (2003) 
beskrivningar om att kvalitativa intervjuer kan frambringa ett material av olika karaktär. Dels 
kan det leda fram till beskrivningar av allmänna och vardagliga händelser i den intervjuades 
livsvärld, dels kan det leda fram till det speciella och undantagna i livsvärlden. Det allmänna 
och det speciella ger tillsammans en fylligare bild av den intervjuades livsvärld. Vilket även 
detta stämmer in på syftet.   
 
Urval 
För att rekrytera informanter användes snöbollsmetoden. Metoden innebär att en 
kontaktperson tillfrågades om informanter som anses ha kunskap inom området och som 
skulle kunna tänka sig vara med i en studie (Thomsson, 2002). Därefter tar forskaren kontakt 
med informanterna och frågar i sin tur dem efter relevanta informanter och så vidare tills 
antalet anses vara tillräckligt (Forsberg & Wengström, 2008). I detta fall fick författarna 
kontakt med informanterna genom en akupunktör samt en sjuksköterska, vilka i sin tur 
kontaktade före detta patienter som fått öronakupunktur. 
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Studien baseras på fem intervjuer med personer som fått öronakupunktur. Enligt Thomsson 
(2002) rekommenderas minst fem intervjuer när syftet är att skriva en C-uppsats utifrån 
intervjuer. Inklusionskriterierna var att intervjupersonerna skulle vara över 18 år och ha fått 
öronakupunktur minst fem gånger, varav den sista behandlingen inom det senaste året. Enligt 
Hansagi & Allebeck (1994) bör nämligen referensperioden mellan behandling och 
intervjutillfället inte överstiga tolv månader för att undvika minnesbias. Önskvärt var att få 
både manliga och kvinnliga informanter för att få fram ett resultat som speglar olika 
perspektiv och med olika formuleringar. Informanterna bestod av tre kvinnor och två män i 
åldrarna 47-62 år. De hade fått mellan sex till tio behandlingar under det senaste året.     
 
Intervju 
Det är informanten som i möjligaste mån ska styra ordningsföljden i en kvalitativ intervju. En 
intervjuguide med öppna frågor och frågeområden kan användas som stöd under intervjuerna 
(Trost, 2010). Därför konstruerades en intervjuguide (bilaga 1). Den fungerade som en 
”checklista” på de frågeområden som borde beröras under intervjun. Samtidigt som den gav 
utrymme för att även andra områden som var relevanta för syftet kunde tas upp av 
informanten. En pilotintervju genomfördes för att se om intervjuguiden motsvarade studiens 
syfte samt för att kontrollera att frågorna var begripliga för informanten (Hansagi & Allebeck, 
1994). Inga justeringar av guiden ansågs behöva göras utifrån resultatet av pilotintervjun. 
Därför inkluderades även pilotintervjun i materialet.  
 
Inför mötet med informanterna bestämdes tid och plats för intervjun, utifrån deras önskemål, 
via telefon. Därefter skickades ett informationsblad (bilaga 2) ut till varje informant via mail 
för att informanterna skulle kunna reflektera över sina upplevelser inför intervjun. Fyra av 
intervjuerna genomfördes på respektive informants arbetsplats och en på Linnéuniversitetets 
bibliotek. Öppna frågor användes för att ge informanten möjlighet att berätta fritt om sina 
upplevelser. Följdfrågor ställdes för att uppmuntra till fördjupande beskrivningar och för att 
bekräfta att intervjuaren uppfattat rätt ställdes kontrollfrågor (Thomsson, 2002).  
 
Författarna genomförde intervjuerna tillsammans och inför varje intervju bestämdes vem som 
skulle leda intervjun. För att inte avbryta varandras tankebanor, till exempel vid en tänkt 
följdfråga, fick den som inte intervjuade komma in i slutet av varje frågeområde vilket är 
något som rekommenderas av Thomsson (2002). För att undvika att informanten skulle känna 
sig underlägsen på grund av intervjuarnas maktposition eller dominans i intervjusituationen 
satte sig den som inte intervjuade lite vid sidan av (Trost, 2010). Innan intervjuerna avslutades 
kontrollerades att intervjuguiden berört alla frågeområden. 
 
Intervjuerna spelades in på band och tog i genomsnitt 20 minuter. Under intervjuerna gjordes 
anteckningar för att lättare komma ihåg det som inte hördes på banden som till exempel 
kroppsspråk. Transkriptionen gjordes samma dag som intervjuerna genomfördes för att 
minimera risken för att viktiga detaljer som kroppsspråk och liknande glöms bort. I 
transkriptionsprocessen var författarna noga med att lägga till parenteser för gester, tystnad, 
skratt och så vidare som en hjälp i analysen. När alla intervjuer var genomförda och 
nedskrivna påbörjades analysen. Bandspelare användes för att få tillgång till hela berättelsen 
i analysfasen. Det är som intervjuare omöjligt att anteckna allt som sägs och samtidigt kunna 
reflektera för att ställa relevanta följdfrågor. Thomsson (2002) skriver om vikten av att 
använda bandspelare trots att många intervjupersoner tycker det är obehagligt. För att 
minimera obehaget och öka tryggheten informerades informanterna före intervjun om 
sekretessen och att enbart författarna har tillgång till banden. 
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Dataanalys 
Det insamlade materialet från intervjuerna analyserades utifrån Graneheim och Lundmans 
(2004) modell för kvalitativ innehållsanalys. Utgångspunkten för dataanalysen har skett 
utifrån en manifest innehållsanalys. Det innebär att det som sades och uttrycktes direkt i 
texten redovisas i resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). Analysen genomfördes 
systematiskt för att få en beskrivning och sammanfattning av karakteristiska fenomen i 
materialet (Forsberg & Wengström, 2008).  
 
För att få en helhetsbild lästes först intervjuerna igenom upprepade gånger. Meningar eller 
kortare stycken som innehöll information som svarar till studiens syfte markerades av 
författarna var för sig. Resterande steg i analysen har författarna genomfört tillsammans. 
Författarna diskuterade och jämförde vilka meningsbärande enheter som valts ut och det 
visade sig att författarna i princip valt samma. I de få fall där författarna valt olika enheter 
diskuterades dessa för att sedan avgöra vilka som skulle tas med i materialet.  
 
De meningsbärande enheterna kortades därefter ned, kondenserades, så att endast kärnan i 
texten fanns kvar. Sedan kodades de kondenserade enheterna genom att de gavs benämningar 
som kortfattat beskrev innehållet. Koderna sorterades utifrån likheter och skillnader och 
fördes ihop till grupper (kategorier) som återspeglade de centrala budskapen i intervjuerna. På 
så sätt bildades en ny helhet utav delarna. Kodningen gjordes så att alla meningsbärande 
enheter hamnade i relevanta kategorier och att det inte fanns meningsbärande enheter som 
passade in i mer än en kategori (bilaga 3). Kategoriernas namn utgör rubrikerna i resultatet. 
Därefter lästes materialet igenom en gång till för att kontrollera att kategorierna täckte alla 
aspekter av syftet (Graneheim & Lundman, 2004; Lantz, 2007).  
 
I analysen har inte författarnas förförståelse stått i förgrunden utan det är informanternas svar 
som har styrt analysen. För att inte låta förförståelsen styra analysen var författarna noga med 
att gå tillbaka till texten för att kontrollera att det fanns belägg för att informanterna verkligen 
menade vad författarna uppfattade. För att ytterligare minimera risken för att förförståelsen 
styrt analysen har författarna även reflekterat över om intervjusvaren kunde förstås på något 
annat sätt än det som författarna först tänkte på.  
 
Etiska överväganden 
Helsingforsdeklarationen har utarbetat etiska riktlinjer för att skydda försökspersoner som 
deltar i olika forskningsprojekt. I dessa riktlinjer anges fyra huvudkrav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (WHO, 2010). 
  
För att tillgodose informationskravet informerades deltagarna om studiens syfte, vilka villkor 
som gällde och att det inte fanns några risker med att delta. Informationen fick informanterna 
via ett informationsblad innan studien påbörjades (bilaga 2). De informerades även om att 
deltagandet i studien var frivilligt och rätten att avsluta sin medverkan när de ville utan att 
ange orsak. Deltagarna fick veta att intervjuerna endast skulle användas till uppsatsen. 
Slutligen informerades de om att banden och utskrifterna från intervjuerna förvarades på ett 
sådant sätt att bara författarna hade tillgång till dem. De försäkrades också om att resultatet 
skulle redovisas så att det inte skulle vara möjligt att identifiera dem. För att säkerställa att 
deltagarna samtyckte till att bli intervjuade fick de innan intervjuerna började skriva under att 
de tagit del av informationen som beskrivits ovan.   
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RESULTAT 
 
Av analysen framkommer att öronakupunktur påverkar livsvärlden både i samband med 
undersökning och efteråt. Resultatet presenteras utifrån de två huvudkategorierna Upplevelser 
under behandlingen och Upplevelser efter behandlingen. Upplevelser under behandlingen 
består av tre subkategorier Smärta, Miljö och Vårdrelation. Den andra huvudkategorin 
Upplevelser efter behandlingen består av subkategorierna Den levda kroppen och Behov av 
sammanhang. 
 
I citaten redovisas, med hjälp av siffror, vem citatet kommer ifrån för att visa att det inte bara 
är en person som säger allt som citeras. Genom att ge intervjupersonerna ett nummer 
avidentifieras de och deras konfidentialitet i studien behålls (Patel & Davidsson, 2003).  
 
Upplevelser under behandlingen 
Smärta 
Upplevelser av smärta beskrivs av informanterna både vid undersökning och behandling. Vid 
undersökningen blev smärtan mest påtaglig då aktiva punkter hittades men också vid själva 
sticket då akupunkturnålen sattes. Smärtan var dock snabbt övergående och när nålarna väl 
satt på plats upphörde smärtan. En informant beskrev smärtan som: ”en väldigt stark smärta 
som sitter i örat, eller jag vet inte, den är på väg någonstans” (Intervju 5).  
 
Smärtupplevelsen varierade också beroende på var akupunktören satte nålen. Informanterna 
upplevde att när nerverna var spända och nålen hamnade i en aktiv punkt så gjorde sticket 
som mest ont. Fanns det inga aktiva punkter vid undersökningen så gjorde det heller inte ont. 
Smärtan kunde dock komma tillbaka då nålarna stimulerades av informanterna själva genom 
att de vred eller tryckte på dem.  
 
Upplevelser av hur smärtsam behandlingen var varierande. En informant beskrev den första 
behandlingen som chockartad på grund av den intensiva smärtan, vilket informanten inte var 
förberedd på. Smärtan upplevdes inte lika intensiv vid de kommande behandlingarna eftersom 
informanten då hade skapat en förförståelse av att det skulle göra ont. En annan informant 
beskrev att smärtupplevelsen varierar från gång till gång, den var alltså inte värst första 
gången.  
 
Miljös betydelse 
Det var inte bara smärta som upplevdes under behandlingarna. Det framkom att både miljön i 
rummet och den psykosociala miljön hade betydelse för informanternas upplevelser. Även 
motsatsen, att miljön ibland inte alls har någon betydelse för hur informanterna upplevde 
behandlingen, visade sig.   
 
Vikten av en lugn och rogivande miljö togs upp av flertalet informanter. Miljön upplevdes ha 
betydelse för hur effektiv behandlingen blev. Det var viktigt att miljön i rummet där 
akupunkturen utfördes i präglades av stillhet utan yttre stimuli. Att få vara i ett rum där stillhet 
förelåg och att få lyssna på lugn musik ansågs underlätta avslappningen och därmed bidra till 
att behandlingen blev mer effektiv. En informant somnade till och med under den första 
behandlingen. Enligt informanten berodde detta på den avslappnande miljön.  
 
Behandlingen upplevdes inte få samma effekt om den utfördes om informanten var stressad. 
Behandlingstiden på 20 minuter upplevdes då vara för kort för att informanten skulle hinna 
komma ner i varv och slappna av. Istället ansåg informanten i så fall att det vara mer rimligt 
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med en behandlingstid på 30 till 45 minuter. En informant som deltagit vid en 
gruppbehandling påpekade vikten av att deltagarna inte skrattade eller ifrågasatte 
behandlingen för att komma i en, för dem, god sinnesstämning.  
 
Det framgick att då öronakupunkturen utfördes på informanternas arbetsplats upplevdes 
behandlingen inte lika positiv eftersom där inte fanns någon möjlighet till avslappning. Den 
positiva effekten av en mer avslappnad miljö märktes också då en informant fick sina 
behandlingar i hemmiljö. Behandlingen i hemmamiljön uppskattades av informanten eftersom 
den bidrog till en familjär stämning. Informanten behövde inte ligga ner utan akupunktören 
kunde istället sätta nålarna medan informanten satt och drack kaffe.  
 
Miljön ansågs inte ha någon betydelse på behandlingen då en informant sökte för akut smärta. 
Det berodde på att informanten, vid det tillfället, endast fokuserade på att bli smärtfri. 
Däremot spelade miljön en viktig roll för hur behandlingen upplevdes vid långvarig eller 
kronisk smärta. En informant upplevde att till och med färgen på väggarna i rummet hade 
betydelse för helhetsupplevelsen av behandlingen.    
 
Vårdrelationens betydelse 
Förutom smärta och miljö var relationen till akupunktören något som samtliga informanter 
ansåg ha betydelse för hur behandlingen upplevdes. Då det fanns en känsla av förtroende för 
akupunktören upplevde informanterna behandlingen mer effektiv. Informanterna ansåg 
således det som något positivt att akupunktörens bemötande ingav förtroende för den 
kommande behandlingen.  
 
Under intervjuerna framkom att flera av informanterna hade en privat relation till 
akupunktören. Informanterna upplevde inte detta som något problem utan tyckte snarare att 
det var positivt. De kunde samtala under avspända former och upplevde att förtroendet ökade 
på grund av att deras privata relation. ”Vi pratar om allt mellan himmel och jord och även om 
det här så att, ja menar, det blir ju en konstlad situation eftersom jag känner henne så mycket 
privat” (Intervju 4). 
 
En informant beskrev att det var jobbigt att gå till en sjukgymnast och ligga ner på en brits i 
ett behandlingsrum och inte känna personen. Då informanten fick behandling av en 
sjukgymnast upplevdes inte samma vårdande relation som med akupunktören informanten 
kände privat. Sjukgymnasten var inte med inne i rummet under behandlingstiden utan gick ut 
under tiden som nålarna verkade. Det fattades enligt informanten ett samtal, vilket gjorde 
behandlingen opersonlig och informanten saknade den vårdande relationen under 
behandlingstiden.  
 
Samtliga informanter pratade om vikten av akupunktörens goda bemötande för att 
behandlingen skulle ha effekt. Bemötandet uppfattades också ha betydelse för att kunna bygga 
upp en förtroendeingivande relation. Varje ord från akupunktören ansågs viktigt, särskilt vid 
det första mötet. Informanterna upplevde vidare delaktighet då akupunktören samtalade med 
dem före behandlingen om hur informanten hade det i sitt liv. Informanterna beskrev också ett 
gott omhändertagande när akupunktören var intresserad av dem som personer och inte att bara 
sätta nålar. Vid undersökningen var samspelet mellan informanterna och akupunktören 
dessutom viktigt för att de aktiva punkterna skulle hittas och en bra kommunikation mellan 
dem måste därför finnas. Informanterna kände sig trygga då de av akupunktören 
uppmuntrades berätta om sina problem vid undersökningarna och att akupunktören visade 
förståelse för deras smärta under behandlingen. 
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Väldigt, väldigt fint, spontant, mycket förstående för smärtan jag kände. Hjälpte 
mig att komma upp på britsen gav mig kuddar och dynor så att jag låg skönt. Hon 
var inte så fyrkantig och inte bara fokuserad på att sticka. (Intervju 5) 
 

Informanterna upplevde i de flesta fall att akupunktören var professionell, säker och positiv. 
Det ingav en känsla av trygghet och tillit då informanterna visste att akupunktören hade 
kunskaper och utbildning i öronakupunktur. En informant som har gått till olika 
sjukgymnaster och fått akupunktur upplevde att det hade känts bättre med vissa än med andra 
på grund av att en del är duktigare på att sätta nålarna direkt.  
 
Upplevelser efter behandlingen 
Den levda kroppen 
Informanterna menade att hela kroppen påverkades av behandlingen. Även om de inte alltid 
upplevde att behandlingarna hjälpte för just det som informanten sökte för. Påverkan på 
kroppen kunde yttra sig i både fysiska och psykiska reaktioner. Förändringen kom inte alltid 
direkt efter behandlingen utan kunde komma efter några dagar.   
 
En informant beskrev att hålen, där informanten tidigare hade haft örhängen, växt igen sedan 
behandlingen med öronakupunktur startade. Hur mycket informanten än försökte trycka 
igenom med ett örhänge så gick det inte. Det upplevde informanten som ett tydligt tecken på 
att någonting verkligen hände i kroppen efter behandlingen. Att kroppen på något sätt 
försökte läka sig själv.  
 
Informanterna förmedlade främst positiva förändringar. Flera informanter upplevde att de 
symtom de sökt för försvann efter behandlingen och att vardagen på så sätt påverkades 
positivt. De slapp påverkan från smärtstillande läkemedel, med biverkningar och dåsighet som 
följd. Det medförde också att de kände sig piggare, fick ny energi och orkade med sin vardag 
på ett bättre sätt. Efter genomförd behandling upplevde flera informanter också att nattsömnen 
påverkades till det bättre. De informanter som sökte öronakupunktur på grund av smärta 
kunde sova bättre eftersom smärtan lindrades eller försvann helt. Andra informanter som 
sökte för annat än smärta, upplevde även de att sömnen förbättrades eftersom de kände sig 
lugna och hade lättare för att slappna av.  
 
Även andra upplevelser av avslappning efter akupunkturen beskrivs. En informant beskrev en 
känsla av att bli lugn och harmonisk på ett sätt som informanten inte tidigare upplevt. 
Avslappningen beskrevs också komma som en sidoeffekt av behandlingen. En informant som 
gick till akupunktören på grund av smärta upplevde att smärtan inte alltid försvann. Däremot 
blev informanten avslappnad av behandlingen, vilket upplevdes positivt. Fokus lades på 
smärtan som orsakades av nålarna, vilket gjorde det lättare att slappna av.  
 
Flera informanter upplevde en diffus känsla som en följd av behandlingen. De menade att 
någonting hände i kroppen som var svårt att beskriva och gav en känslomässig påverkan. Den 
diffusa upplevelsen ansågs vara både positiv och negativ. Positiv på grund av att det blev en 
effekt av behandlingen, negativ på grund av att de inre känslor som öronakupunkturen 
framkallade upplevdes vara påfrestande. Känslorna som inte kunde hållas tillbaka gjorde att 
informanterna kände att de förlorade kontrollen över sig själva. Enligt en informant kunde 
dessa upplevelser endast kopplas samman med öronakupunkturen eftersom de upplevdes kort 
efter behandlingen. Informanten förklarade vidare att livssituationen, en tid innan 
behandlingen, hade förändrats i form av skilsmässa. De tidigare instängda känslorna kunde 
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efter akupunkturen inte längre hållas tillbaka utan informanten upplevde att det fanns känslor 
inombords som behövde komma ut. På kvällarna efter behandlingen upplevde sig informanten 
ledsen och grät mycket. 
 
Även andra mindre positiva reaktioner beskrivs. Flera informanter upplevde en känsla av 
trötthet, speciellt efter den första behandlingen. En annan informant menade att kroppen 
kunde vara mer känslig för behandlingen vissa dagar vilket upplevdes ha med dagsformen att 
göra. Vissa dagar blev informanten väldigt trött av behandlingen och andra dagar hade 
behandlingen ingen påverkan alls.  
 
Behov av sammanhang  
Det fanns en tro på den komplementära metoden och på teorin kring öronakupunkturens olika 
zoner i örat. Som ett mål i att nå välbefinnande fanns en strävan efter att förstå den värld 
informanterna befann sig i och hur denna påverkade sjukdom och hälsa. Efter en avslutad 
behandling hade de många frågor och funderingar kring hur allting hänger ihop.  
 
Denna inställning och tro på behandlingsformen hade betydelse för att effekt skulle kunna 
uppnås:  
 

Sen tror jag att man måste vara inställd, kroppen måste bestämma sig med dig att 
det är positivt. Det går inte gå dit och tänka att det här kommer aldrig att hjälpa, 
då ställer du ju in kroppen på det. Och då får den mycket svårare att hjälpa. 
(Intervju 4) 

 
Flera informanter upplevde det konstigt att metoden fungerar: ”Och det är ju likadant att 
sätta i örat för att man har ont i knäet. Det verkar ju lite konstigt, men det funkar ju!” 
(Intervju 1). Många reaktioner ansågs märkliga och informanterna bidrog med funderingar 
kring vad det egentligen var som hände i kroppen i samband med behandlingarna. 
Informanter som fått behandling under flera års tid funderade om det vara behandlingen i sig 
eller andra faktorer som bidrog till att informanten upplevde sig ha blivit en lugnare person.  
 
 
DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser i samband med öronakupunktur. 
Resultatet visar att dessa kan delas upp i hur informanterna upplever själva behandlingen och 
hur de upplever tiden efter behandlingen. Upplevelserna under behandlingen utmärks av 
varierade smärtupplevelser, att relationen till akupunktören är viktig för hur behandlingen 
upplevs och att miljön påverkar hur effektiv behandlingen blir. Upplevelserna efter 
behandlingen är övervägande positiva. Det utmärks i huvudsak av förändringar i kroppen som 
trötthet, avslappning, emotionella reaktioner, symtomlindring och en förundran över om, och i 
så fall, hur metoden fungerar.  
 
Metoddiskussion 
Valet att göra intervjuer med kvalitativ ansats anses relevant då avsikten var att få fram 
informanternas upplevelser (Forsberg & Wengström, 2008). Som alternativ diskuterades att 
göra en litteraturstudie och sammanställa aktuell forskning om upplevelser i samband med 
öronakupunktur. Utbudet av vetenskapliga artiklar i ämnet ansågs dock vara otillräckligt för 
att göra en meningsfull sammanställning. De artiklar som hittades handlade om upplevelser 
som utgick från kroppsakupunktur och inte öronakupunktur. 
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Intervjustudiens kvalitet kan diskuteras utifrån begreppen validitet och reliabilitet. Validitet i 
en kvalitativ studie innebär att författaren tydliggör vilken teoretisk utgångspunkt som ligger 
till grund för studien samt redovisar de faktorer som påverkat studiens utformning och resultat 
(Dahlberg, 1997). Dahlberg (1997) beskriver vidare att ett kriterium för att uppnå validitet är 
att beskriva hur datainsamling och analys av data har gått till. Patel och Davidsson (2003) 
menar att reliabilitet får samma innebörd som validitet i kvalitativa studier. Om intervjusvaren 
skiljer sig åt vid upprepade intervjuer, av en och samma person, tolkas det i en kvantitativ 
studie som låg reliabilitet. I en kvalitativ studie skulle det istället kunna ses som hög 
reliabilitet då det unika och variationen i svaren fångats. Eftersom begreppen är 
sammanflätade används sällan begreppet reliabilitet i kvalitativa studier, det viktiga är att 
beskriva forskningsprocessen. Därför väljer författarna att göra en så tydlig beskrivning av 
genomförandet som möjligt och utgår från att tydliggöra validiteten i studien.      
 
Att rekrytera informanter med hjälp av den så kallade snöbollsmetoden har både för och 
nackdelar (Thomson, 2002). Snöbollsmetoden anses relevant för studien eftersom 
öronakupunktur är en relativt ovanlig behandlingsform för allmänheten och intervjuer med 
patienter som ligger inne på en avdelning kräver tillstånd som kan ta tid att få. Fördelarna med 
metoden är att det går snabbt att få tag i informanter då tidsramen för studien, som i detta fall, 
är begränsad. Genom metoden rekryterades informanter med erfarenhet inom ämnet dock 
endast via två källor. På grund av det hade tre av informanterna fått behandling av samma 
akupunktör. Det ansågs först vara en nackdel men eftersom liknande fynd visar sig under de 
två andra intervjuerna, vilka behandlats av olika akupunktörer, anser författarna inte att det 
påverkat resultatet i en viss riktning. Fyra av de fem informanterna kände sin akupunktör 
privat. Detta kan ha påverkat informanternas upplevelser av trygghet vid behandlingen. 
Snöbollsmetodens nackdelar är att författarna kan bli vilseledda när en utomstående person 
väljer informanter till studien. Då är det viktigt att vara kritisk och ifrågasätta om det är 
personer som har bra information att delge (Thomson, 2002). En av kontaktpersonerna är 
själv akupunktör och kan därför tänkas ha valt ut informanter med positiva upplevelser. För 
att undvika det förklarade författarna noga att syftet var att få så många olika perspektiv på 
upplevelsen som möjligt, både positiva och negativa. Källorna som föreslog informanterna 
anses vara pålitliga och kunniga i ämnet. 
 
Genom att välja en kvalitativ metod är syftet inte att generalisera resultatet utan att fånga olika 
beskrivningar av ett och samma fenomen (Forsberg & Wengström, 2008). Därför anses det 
önskvärt att både kvinnliga och manliga informanter deltar i studien, vilket också är fallet. 
Informanterna är i åldrarna 47 och 62 år vilket innebär att det är beskrivningar från människor 
i medelåldern som resultatet speglar. Det är troligt att andra upplevelser framkommit om till 
exempel yngre personer intervjuats. 
 
Samtliga informanter upplevdes lugna och bekväma i intervjusituationen. Ingen uppgav att 
det kändes obehagligt att bli inspelad på band. Faktorer som tros ha bidragit till detta är att 
informanterna visste vad intervjuerna skulle handla om eftersom de i informationsbladet fick 
information om det. Även att de själva fick bestämma tid och plats för intervjun upplevs ha 
gjort informanterna mer avslappnade då de känner sig trygga i den miljön de själva väljer.  
 
Fördelarna med att författarna genomförde intervjuerna tillsammans är att en person kan 
observera samt komplettera med följdfrågor medan den andra personen intervjuar. 
Informanterna kan uppleva det tryggt att det är två som tolkar det som sägs under intervjun. 
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Det var också en trygghet för författarna att ha varandra som stöd då båda är ovana i 
intervjusituationer.   
 
Trots att en pilotintervju gjordes för att testa intervjuguiden insåg inte författarna förrän i 
analysfasen att alla frågor inte var relevanta för syftet. Från början ansåg författarna det vara 
intressant att veta orsaken till varför informanterna började med öronakupunktur men insåg 
senare att svaret på frågan inte motsvarade syftet i studien. Därför skulle frågan ha utgått. 
Validiteten i studien har inte påverkats nämnvärt av detta eftersom enbart de enheter som 
svarade till studiens syfte plockades ut i analysprocessen.   
 
Författarna anser sig i teorin veta hur en bra intervju ska gå till men det visade sig vara svårt 
att omsätta i intervjusituationerna. Följdfrågorna kunde ha varit fler för att fördjupa 
informanternas beskrivningar av deras upplevelser och därmed fått ett mer innehållsrikt 
resultat. Fylligare beskrivningar hade underlättat arbetet i analysfasen för att det då tydligare 
framgår vad som avses i en beskrivning (Starring & Svensson, 1994). 
 
Eftersom analysen bygger på intervjuer har författarna varit noga med att intervjupersonens 
svar inte ryckts loss ur sitt sammanhang. Vissa meningsbärande enheter kan tolkas fel om 
läsaren inte vet bakomliggande fråga eller tidigare resonemang. För att undvika det väljer 
författarna, i de fallen, istället att beskriva informantens upplevelse. Genom att använda både 
citat och egen beskrivande text i resultatet får läsaren själv möjlighet att bedöma tolkningens 
trovärdighet (Patel & Davidsson, 2003).  
 
Innehållsanalys valdes för att analysera intervjusvaren eftersom den är enkel att följa och 
tydligt visar de olika stegen i processen. Den första delen av analysen, uttagandet av 
meningsbärande enheter, genomfördes av båda författarna var för sig och de resterande 
delarna analyserades gemensamt. Det ökar således chansen för att fånga det som är 
meningsfullt i materialet. Tillvägagångssättet stärker validiteten i studien eftersom uttagandet 
av samma enheter visar att det som är avsett att studeras, har studerats, utifrån det underlag 
som tagits fram. Det är enligt Dahlberg (1997) också en fördel med analysen eftersom det lätt 
går att validera analysresultaten genom att följa stegen som tagits från en meningsbärande 
enhet till en kategori. På så sätt kan läsaren se om innehållet präglas av det som studien syftar 
till att upptäcka.   
 
Att författarna fick en behandling med öronakupunktur innan studien påbörjades anses ha 
påverkat förförståelsen i en positiv riktning eftersom det gav en inblick i informanternas 
upplevelser och känslor. Det är enligt Patel & Davidsson (2003) en fördel att den som 
genomför en kvalitativ intervju har förkunskaper inom det område som ska studeras. 
Författarens teoretiska kunskaper samt subjektiva och känslomässiga erfarenheter ses som en 
naturlig del i genomförandet. Förförståelsen kan också ses som en risk eftersom det kan vara 
svårare för författarna att utgå från ett objektivt förhållningssätt. För att öka objektiviteten 
strävade författarna efter att förstå det som sades i intervjuerna så noggrant som möjligt. Det 
gjordes genom att ha ett kritiskt förhållningssätt till det som sades och inte ta uttalandena för 
givna. Det ställde förmågan till närhet och distans på prövning i intervjusituationerna. 
Analysen präglas ju också av närhet och distans. Närhet behövs för att fånga innebörden i 
intervjusvaren men en distans behövs samtidigt för att inte låta blicken skymmas av 
oväsentliga detaljer (Dahlberg, 1997).  
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Resultatdiskussion 
Ett framträdande resultat i den aktuella studien är att smärtupplevelsen av själva sticket är 
individuellt och varierar från person till person. Det är inte bara sticket som gör ont utan även 
när akupunktören letar efter aktiva punkter i örat. Liknande resultat framkommer i andra 
studier av kroppsakupunktur där smärtan av nålen beskrivs som allt från smärtsam till att inte 
kännas alls (Griffiths & Taylor, 2005; MacPherson & Thomas, 2005), samt att smärtan 
varierar beroende på var nålarna sätts (Griffiths & Taylor, 2005; Paterson & Britten, 2004). 
En informant i den aktuella studien upplevde att somliga akupunktörer är bättre än andra på 
att sätta nålarna på plats direkt. Liknade resultat finns i Griffiths och Taylors (2005) studie där 
informanten beskriver att akupunktören upplevs säkrare på att sätta nålarna än kiropraktorn 
hon behandlats av tidigare. Det upplevs även att sticken gör minde ont när akupunktören är 
erfaren i yrket. Den varierande smärtupplevelsen kan alltså bero både på var nålarna sätts och 
hur erfaren akupunktören är. 
 
Vårdrelationen har stor betydelse för informanternas upplevelser av behandlingen. Samtliga 
informanter uppger att akupunktörens förmåga att se dem som personer, och inte ett öra att 
sätta nålar i, är det som avgör kvaliteten på relationen och påverkar förtroendet för 
akupunktören. Både i Paterson och Brittens (2003och Griffiths och Taylors (2005) studier 
framgår tillit och förtroende för akupunktören som tydliga och återkommande resultat för en 
god relation. I Patersons och Brittens (2003) studie beskrivs betydelsen av att det första mötet 
visar att akupunktören är genuint intresserad av informantens upplevelser. Liknade resultat 
framkommer i den aktuella studien. Detta kan kopplas till Wiklund (2003) som menar att den 
vårdande relationen präglas av medmänsklighet till varandra och att bemötandet av vårdaren 
sker på ett sådant sätt som främjar välbefinnandet hos patienten. Den vårdande relationen 
mellan akupunktören och informanten har alltså en betydande roll för att informanten ska 
uppleva välbefinnande och livskvalitet. Informanten ska kunna lita på akupunktörens 
kunskaper och känna sig trygg i den utlämnade situationen som en patient befinner sig i. Då 
minskar också risken för att vårdlidande uppstår.    
 
Paterson och Britten (2004) har kommit fram till tre typer av effekter som upplevs av 
behandlingar vid kroppsakupunktur: förändring av symtom, förändring av energi, styrka och 
avslappning samt förändring av personlig och social identitet. Gould och MacPhersons (2001) 
studie beskriver dramatiska förändringar i de akupunkturbehandlades sociala identitet såsom 
skilsmässa, giftermål, att säga upp sig eller byta yrke. Alla som blir behandlade upplever 
naturligt nog inte samtliga av dessa förändringar utan effekten varierar (Paterson & Britten, 
2004; Gould och MacPhersons (2001). Eftersom liknande resultat, förutom förändring av 
personlig och social identitet, även framkommer i den aktuella studien kan det möjligtvis 
finnas gemensamma upplevelser mellan kropps- och öronakupunktur. Samtidigt som det är 
viktigt att hålla i minnet att endast fem personer intervjuats i denna studie och ytterligare 
studier behövs för att undersöka ett eventuellt samband mellan öron- och kroppsakupunktur.  
 
I Griffiths och Taylors (2005) studie beskrivs att när en patient fick vanlig kroppsakupunktur 
sattes även en nål i örat för att göra patienten lugn och avslappnad.  Den avslappnande 
effekten upplevs direkt efter behandlingen. Vissa känner sig avslappnade utan att bli trötta 
och istället fyllda med energi. Några informanter upplever sig inte kunna köra bil efter en 
behandling på grund av tröttheten som uppstår (Ibid.). Liknande resultat framkom i den 
aktuella studien. Vissa upplevde trötthet och somnade antingen under behandlingen eller när 
de kommit hem jämfört med att andra som istället blev pigga och fyllda med energi. Det är 
intressant att dessa motsatser kan upplevas under en och samma behandling. Eftersom det 
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framgår att bilkörning kan vara farligt på grund av tröttheten efter en behandling anses det 
viktigt att sjuksköterskan gör patienten medveten om det och informerar om dessa risker. 
 
Griffiths och Taylor (2005) menar vidare att akupunktur inte har effekt på alla människor. 
Många upplever sig dock ha blivit hjälpta och en del ser resultat redan efter första 
behandlingen. Det kan jämföras med den aktuella studien där flertalet informanter anser sig 
ha blivit hjälpta, men inte alla. Däremot har förändringen inte synts direkt utan kommit först 
några timmar eller dagar efter. Även om effekten på symtomlindring uteblivit upplevs en 
positiv inställning och öronakupunktur skulle rekommenderas till andra eftersom övriga 
effekter av akupunkturen var så positiva. De positiva effekterna beskrivs även i Gould och 
MacPhersons (2001) studie där informanterna upplever sig ha fått ett ökat välbefinnande till 
följd av akupunkturbehandlingen. Detta kopplade informanterna till att det dessutom hade 
skett livsstilsförändringar såsom ändrade kostvanor och mer motion (Ibid.). I den aktuella 
studien framkom inte liknade resultat, dock beskrev samtliga informanter förändringar i 
kroppen som upplevdes positivt. De positiva förändringarna av behandlingen påverkade 
informanternas livsvärld i form av ökat välbefinnande. 
 
Akupunktur är ifrågasatt på grund av att det inte alltid finns vetenskapliga bevis på att det ger 
effekt. Studier som utförs baseras på att det finns en interventionsgrupp som får akupunktur 
och en kontrollgrupp som får en placebobehandling som inte ska ge någon effekt utan bara 
kontrollera för andra faktorer som kan ha en inverkan på resultatet. Placebobehandlingen 
inom detta område går ut på att gruppen får så kallad ”sham acupuncture”, vilket innebär att 
nålarna placeras ytligt på huden lite vid sidan om de vanligtvis behandlade punkterna. 
Whiting, Leavey, Scammell, Au och Kings (2008) studie om behandling av depression med 
hjälp av akupunktur visar exempelvis ingen signifikant skillnad mellan interventions- och 
kontrollgrupp. Interventionsgruppen visade en minskning av depressiva symptom samt ökat 
välbefinnande genom förbättrad fysisk, psykisk och social funktion. Kontrollgruppen angav 
samma resultat förutom någon sämre effekt gällande fysisk funktion.    
 
När en studie uppvisar sådana resultat väcks frågan om hur de liknande resultaten kan 
förklaras. Det kan vara så att effekterna inte kommer av just nålarna utan istället utlöses av 
faktorer som hänger samman med själva behandlingssituationen. Förväntning och en tro på att 
behandlingen hjälper kan påverka effekten. Även den regelbundna avslappningen som 
infinner sig under behandlingsperioden kan spela in. Ett positivt bemötande av akupunktören 
samt en lugn- och rogivande miljö kan bidra till psykofysiologiska effekter. I den aktuella 
intervjustudien frågade sig informanterna om det var akupunkturen eller behandlingsformen 
som gav effekt. Eftersom de upplevde att behandlingen bidrog med positiva effekter var 
svaret på den frågan inte så viktig att få besvarad för informanterna. Däremot uttryckte de att 
inställningen var viktig för att behandlingen skulle ha effekt.  
 
Mer forskning behövs inom detta ämnesområde. Det vore intressant att följa ett större antal 
patienter som får öronakupunktur för smärtlindring under en längre tid i en kontrollerad studie 
för att studera om det är möjligt att öronakupunktur leder till minskat behov av läkemedel. 
Därmed skulle också läkemedelsbiverkningar kunna minska på sikt.  
 
Slutsats 
Upplevelserna under och efter behandlingen varierar och är individuella. Samtliga 
informanter i studien upplever en förändring i sin livsvärld även om öronakupunkturen inte 
alltid ger symtomlindring. Det är svårt att veta huruvida akupunkturstudiernas resultat går att 
jämföra med resultatet från den aktuella studien då dessa handlar om kroppsakupunktur, men 
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resultaten skiljer sig ändå inte nämnvärt åt. Det är intressant att fem intervjuer om 
öronakupunktur visar liknande resultat som de studier som hittats om kroppsakupunktur. Det 
visar att upplevelserna inte skiljer sig åt i nämnvärd utsträckning.  
 
Intervjustudiens resultat ger information om öronakupunkturens effekter på kropp och sinne. 
God vård innebär att ge patienterna den information som efterfrågas och som är viktig för 
patienten. Eftersom öronakupunktur används i sjukvården måste sjuksköterskan kunna 
förklara för patienten vilka känslor och upplevelser som kan förekomma, samt förbereda dem 
på de effekter som kan uppstå efteråt. Det kan också vara bra att erbjuda fortsatt kontakt och 
uppföljning med tanke på de reaktioner som kan uppkomma efteråt. Resultaten som 
framkommer i föreliggande studie är av värde för akupunktörer då studien kan användas som 
"verktyg" för att ge patienten en så bra upplevelse av behandlingen som möjligt. 
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      Bilaga 1 
   

Intervjuguide  
 
Kön: 
 
Man   Kvinna 
 
 
Ålder:____________ 
 
 
Antal gånger du fått öronakupunktur:__________________________ 
 
 
Senaste gången du fick öronakupunktur:________________________ 
 
 
Anledning till öronakupunkturen:______________________________ 
 
 

1. Berätta om vad som fick dig att vilja prova öronakupunktur? 
 
 

2. Beskriv hur du upplevde behandlingarna! 
 
- Första behandlingen jämfört med de andra 

 
- Känslor före- under- efter 

 
- Bemötande 

 
- Kommunikation 

 
- Trygghet/ otrygghet 

 
- Miljön 

 
- Akupunktörens roll 

 
- Vårdande möte 

 
  

3. Hur upplever du att behandlingarna påverkat din vardag? 
 

- Positiva/ negativa effekter 
 
 
 

 

 



 

Bilaga 2 
Informationsblad 
 
Vi är två sjuksköterskestudenter, Anna Petersson och Sanne Fröberg, som studerar på 
Linnéuniversitetet i Växjö. I vårt examensarbete ska vi intervjua personer angående 
upplevelser i samband med öronakupunktur. Vi vill undersöka män och kvinnor som inom det 
senaste året har behandlats med öronakupunktur. Vi tror att du kan hjälpa oss att få fram 
intressant information. Studien kommer inte att innebära några risker eller obehag för dig som 
deltagare.  
 
Som deltagare i intervjustudien har du rätten att: 

• Frivilligt delta 
• Din information behandlas konfidentiellt, endast vi som författare har till gång till dina 

uppgifter. 
• Hoppa av när du vill, utan att ange orsak 
• Själv bestämma tid och plats för intervjun 
• Ta del av resultatet i studien om så önskas 

 
Vi är båda med på intervjun och vill gärna spela in den på band för att underlätta vårt arbete. 
De insamlade uppgifterna kommer endast att användas inom forskningsändamål. Efter det att 
vår uppsats blivit godkänd kommer det insamlade materialet att förstöras.   
 
 
 
Vi ser fram emot ditt deltagande i studien! 
 
 
 
Jag samtycker till deltagande och har tagit del av informationen. 
 
 
 
Ort och datum    Namnteckning 
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Anna Petersson och Sanne Fröberg 
 
 
Har du frågor som berör intervjun kan du nå oss på mail:  
apeyy08@student.lnu.se eller sfryy08@student.lnu.se  
 
Eller kontakta vår handledare:  
Elisabeth Carlsson, universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet  
Mail: elisabeth.carlsson@lnu.se Telefon: 0470-708311  

 

mailto:apeyy08@student.lnu.se
mailto:sfryy08@student.lnu.se
mailto:elisabeth.carlsson@lnu.se


 

 

 
Bilaga 3 

Tabell 1. Exempel på analys 
 
Meningsbärande 
enheter 

Kondensering Kod Kategori 

en väldigt stark 
smärta som sitter i 
örat, eller jag vet 
inte, den är på väg 
någonstans 

Beskrivning av 
smärttyp 

Smärta Upplevelser under 
behandlingen 

Väldigt, väldigt fint, 
spontant bemötande, 
mycket förstående 
för smärtan jag 
kände. Hjälpte mig 
att komma upp på 
britsen gav mig 
kuddar och dynor så 
att jag låg skönt. Hon 
var inte så fyrkantig 
och inte bara 
fokuserad på att 
sticka 
 

Bemötandets 
betydelse och att se 
till patientens behov 
utifrån ett 
helhetsperspektiv 

Vårdrelation Upplevelser under 
behandlingen 

Sen tror jag att man 
måste vara inställd, 
kroppen måste 
bestämma sig med 
dig att det är positivt. 
Det går inte gå dit 
och tänka att det här 
kommer aldrig att 
hjälpa, då ställer du 
ju in kroppen på det. 
Och då får den 
mycket svårare att 
hjälpa. 

Inställningen 
påverkar resultatet   

Behov av 
sammanhang 

Upplevelser efter 
behandlingen  

Och det är ju likadant 
att sätta i örat för att 
man har ont i knäet. 
Det verkar ju lite 
konstigt, men det 
funkar ju! 

Upplever det konstigt 
att metoden fungerar 

Behov av 
sammanhang 

Upplevelser efter 
behandlingen 
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