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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Årligen dör ca 400 svenskar på grund av felmedicinering. Som komplement eller 
alternativ till läkemedel kan icke farmakologiska metoder (IFM) användas. Icke 
farmakologiska metoder ska vara de individanpassade första interventionerna för ett 
uppkommet behov, med syfte att förbättra förmågor och livskvalitet. Intresset för IFM har 
ökat och dessa behandlingsmetoder ligger i tiden. Det finns begränsad kunskap om IFM 
bland sjuksköterskor och många anser att en kurs i detta bör ingå i sjuksköterskeutbildningen. 
Inställningen och användandet av dessa metoder grundläggs nämligen redan då. Studenter 
anser dock att de inte får tillräckligt med undervisning om IFM under utbildningstiden och 
därför har begränsad kunskap i ämnet.  
Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskestudenters kontakt med och inställning till icke 
farmakologiska metoder under utbildningen.  
Metod: Empirisk kvantitativ enkätstudie besvarad av sjuksköterskestudenter i termin 4 och 6 
på Blekinge Tekniska Högskola. Enkäten skickades ut till 113 studenter och besvarades av 
35, vilket gav en svarsfrekvens på 31 %.  
Resultat: Av 35 studenter kände 22 stycken till begreppet IFM. Introduktionen till ämnet fick 
de främst genom föreläsning (40 %). Majoriteten av studenterna kom i kontakt med IFM på 
sin VFU inom psykiatrin. På en VAS-skala från 0-10 visade det sig att de flesta studenter är 
positivt inställda till IFM och många tror sig komma att använda dessa metoder i sin 
kommande yrkesroll. Majoriteten av studenterna ansåg att mer utbildning kring IFM behövs. 
Slutsats: Sjuksköterskor anser att de har för lite kunskap i IFM, vilket leder till att dessa 
metoder ofta uteblir. Då IFM överensstämmer mycket med definitionen för omvårdnad, som 
är sjuksköterskans huvudområde, borde studenterna undervisas mer i detta. Därför hade en 
kurs i IFM kunnat ingå i utbildningen, då det säkerligen hade bidragit till att studenternas 
positivism ökat ytterligare och lett till en mer frekvent användning av detta i deras kommande 
yrkesroll. 
 
Nyckelord: Enkät, icke farmakologiska metoder, sjuksköterskestudenter och utbildning.
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Inledning 

Enligt Jönsson et al. (2009) dör cirka 400 svenskar årligen på grund av felmedicinering, 

vilket är den sjunde vanligaste dödsorsaken i Sverige (Wester et al., 2007). Enligt 

Läkemedelsverket (2015) stiger antalet inrapporterade biverkningar av läkemedel varje år. 

Under 2014 inkom över 5000 anmälningar från hälso – och sjukvården, varav 2993 

rapporterades som allvarliga biverkningar (ibid). Som komplement eller alternativ till 

läkemedel kan icke farmakologiska metoder (IFM) användas (Cooke et al., 2012). 

Intellektuell stimulans, såsom korsord och schack, har visats ge god effekt hos personer med 

sömnproblem (Hellström et al., 2014). Sjuksköterskor är dock kritiska till IFM och använder 

hellre läkemedel (Janzen et al., 2013). Cheung et al. (2007) menar att sjuksköterskor inte har 

tillräckligt med erfarenhet och kännedom i ämnet. Utförandet av IFM kräver dock att 

sjuksköterskor har kunskap och förståelse om detta för att kunna säkra och tillgodose 

patientens behov och minska användandet av läkemedel (Cooke et al., 2012).  

 

Liu et al. (2014) hävdar att inställningen till IFM grundar sig i utbildningen och att studenter 

efterfrågar mer information kring IFM under studietiden. Vidare menar Liu et al. (2014) att 

det därför är viktigt att implementera detta redan i utbildningen för att öka chanserna att 

studenterna använder IFM i sitt kommande arbete (ibid). Det är därför av intresse att 

undersöka sjuksköterskestudenters kontakt med och inställning till icke farmakologiska 

metoder under utbildningen. 

Bakgrund 

En av sjuksköterskans kärnkompetenser, personcentrerad vård, innebär att sjuksköterskan 

ska låta patienten vara med i beslutsfattandet, anpassa vården utifrån patientens värderingar 

samt vara engagerad (Edvardsson och Innes, 2012). Patienter uppskattar att kunna diskutera 

sin behandling, medicinering och eventuella funderingar med sjuksköterskan (Stevenson et 

al., 2004). Vidare menar Stevenson et al. (2004) att sjuksköterskor inte uppmuntrar patienter 

tillräckligt att göra detta och därför lämnas många frågor obesvarade, vilket ofta leder till att 

missförstånd uppstår. I dagens samhälle begås nämligen fel i läkemedelshanteringen när det 

gäller tidpunkt, patient, val av läkemedel och dos. Förutom kommunikationsfel beror detta 

också på bristande rutiner, otydlig ansvarsfördelning, stress, okunskap samt trötthet hos 
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vårdpersonal (ibid). Patienter bidrar också till bristande följsamhet på grund av att de 

glömmer att ta läkemedlet, tvivlar på effekten av läkemedlet, känner av biverkningar eller 

upplever sig vara botade (Ulfvason et al., 2007). Allt detta, från ordination och administration 

till patientens handlande, bidrar till onödiga sjukhusinläggningar, undersökningar, 

behandlingar och läkemedel. Detta leder även till ökade kostnader för samhället (ibid).  

Icke farmakologiska metoder  

För att minimera riskerna som kan uppstå vid felaktig användning av läkemedel kan icke 

farmakologiska metoder (IFM) användas istället för, eller som ett komplement, till läkemedel 

i omvårdnadsarbetet (Cooke et al., 2012). Icke farmakologiska metoder ska vara de 

individanpassade första interventionerna för ett uppkommet behov, med syfte att förbättra 

förmågor och livskvalitet (Nedfors & Fagerström, 2015). IFM har många fördelar, bland 

annat resulterar det i färre kostnader för individen och samhället samt färre biverkningar för 

patienten (Liu et al., 2014; Janzen et al., 2013). Detta har visat sig vara de främsta 

anledningarna till att patienter väljer IFM framför läkemedel (ibid). Dock bör försiktighet 

vidtas när det gäller vissa typer av IFM, bland annat naturläkemedel och hur de interagerar 

med vanliga läkemedel (Mc Creery, 2010). Många patienter tror nämligen att naturläkemedel 

är helt ofarliga (ibid). Ett exempel som finns i många naturläkemedel är Johannesört, som ger 

minskad effekt på bland annat blodförtunnande läkemedel och p-piller (Linde et al., 1996). 

 

Den IFM som används, ska väljas ut utifrån varje individs aktuella behov och kan skilja 

mellan patienter, trots att de har samma symtom (Edvardsson & Innes, 2012). Carmudan och 

Gül (2013) anser att humor, musik och avslappning fungerar som avledning och är effektiva 

icke farmakologiska metoder vid smärta. IFM kan även användas vid en rad andra symtom, 

såsom att lägga en kall blöt handduk på pannan vid feber eller frisk luft vid andningsproblem 

(ibid). Smith et al. (2010) hävdar att fysisk aktivitet, såsom promenader, kan användas 

förebyggande mot nedstämdhet. Vid fysisk aktivitet ökar nämligen halten av serotonin (må-

bra-hormon) och endorfin (lycko-hormon) i hjärnan och anhedoni (oförmåga att känna glädje 

och lust) minskar (ibid). Även massage kan minska stress och göra att man känner sig piggare 

genom att mer serotonin frigörs och kortisolet (stresshormon) sänks (Liu et al., 2014). Andra 

IFM kan vara yoga, akupunktur, avslappning och kost (ibid). I dagens samhälle har intresset 

för IFM ökat och dessa behandlingsmetoder ligger i tiden (Mc Creery, 2010; Yildirim, 2010). 
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Sjuksköterskans utbildning och profession  

Sjuksköterskor vill lära sig mer om IFM, bland annat om olika metoder för smärtlindring, för 

att utvecklas i sin profession (Pöllki et al., 2003). Dock har de begränsad kännedom om detta 

och kunskapen skiljer sig signifikant beroende på sjuksköterskornas ålder, 

arbetslivserfarenhet och utbildning (ibid). Eftersom arbetsbelastningen är hög och tiden 

knapp anser sjuksköterskor att de inte hinner informera sina studenter om IFM under den 

verksamhetsförlagda utbildningen (Laurenson et al., 2006). Därför föreslår sjuksköterskor att 

en kurs i IFM bör ingå i sjuksköterskeutbildningen, då de tror att detta skulle leda till en mer 

frekvent användning av dessa metoder i praktiken (Camurdan & Gül, 2013; Laurenson et al., 

2006). Även studenter anser att de inte får tillräckligt med undervisning i sin utbildning och 

därför har begränsad kunskap kring ämnet (ibid). 

 

Huvudområdet i dagens sjuksköterskeutbildning är omvårdnad, vars mål är att främja hälsa 

och välbefinnande, förebygga ohälsa, lindra lidande och höja livskvaliteten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Viktiga aspekter att ta hänsyn till i omvårdnaden är ålder, kön 

och kulturell bakgrund. Varje människa är unik och ska därför bemötas individuellt beroende 

på vilka förutsättningar personen har (ibid). På Blekinge Tekniska Högskola innehåller 

utbildningsplanen för sjuksköterskeexamen 20 kurser, varav 16 kurser benämns som 

omvårdnadskurser (Blekinge Tekniska Högskola, 2013c). I två av kurserna, grundläggande 

omvårdnad och omvårdnad vid ohälsa, diskuteras olika omvårdnadsåtgärder och 

omvårdnadsteorier, men begreppet IFM lyfts inte i någon av dessa kurser enligt kursplanerna 

(Blekinge Tekniska Högskola, 2013a; Blekinge Tekniska Högskola, 2013b). IFM 

överensstämmer dock med definitionen för omvårdnad, då dessa metoder ska vara unika och 

anpassade till varje enskild individs behov, för att förbättra förmågor och livskvalitet 

(Nedfors & Fagerström, 2015). 

 

Enligt högskoleverkets kriterier för sjuksköterskeexamen ska studenten efter avslutad 

utbildning bland annat visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande 

och förebyggande arbete (SFS 2006:1053). Eftersom behov kan skjutas fram eller minimeras 

med hjälp av IFM är det viktigt att kunna identifiera den underliggande orsaken till 

symtomet, för att rätt IFM ska kunna väljas (Backhouse et al., 2014). Studenten ska även visa 

förmåga att granska och använda relevant information för att bidra till utveckling av yrket 

(SFS 2006:1053). För att utveckla sin egen kompetens krävs också att studenten identifierar 
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sitt behov av ny kunskap (ibid). I dagsläget är evidensen bristfällig gällande IFM och tilltron 

till dessa metoder därför låg (Janzen et al., 2013). Detta medför att sjuksköterskor känner sig 

osäkra på vilka konsekvenser som kan uppstå vid användandet av IFM (ibid). Därför behövs 

mer kunskap och medvetenheten kring IFM öka (Camurdan & Gül, 2013; Laurenson et al., 

2006).  

 

Högskoleverkets kriterier för sjuksköterskeexamen är att studenten ska visa förmåga att med 

en helhetssyn på människan vidta åtgärder med vetenskapliga, samhälleliga och etiska 

aspekter (SFS 2006:1053). Sjuksköterskestudenter ska även, efter examen, kunna informera 

och undervisa olika patientgrupper (ibid). Sjuksköterskan har en nyckelroll gällande valet av 

IFM eftersom att patienter ofta tar kontakt för att få vägledning i ämnet (Carmudan & Gül, 

2013). Det är därför viktigt att sjuksköterskan kan besvara dessa funderingar och se till att 

patienten använder lämplig IFM på ett säkert sätt (ibid). Dock anser många sjuksköterskor att 

de inte är tillräckligt kvalificerade för att ge råd om IFM, vilket leder till att dessa metoder 

ofta uteblir (Carmudan & Gül, 2013; Yildirim, 2010). 

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskestudenters kontakt med och inställning till icke 

farmakologiska metoder under sjuksköterskeutbildningen.   

Metod 

Design  

Studien som gjordes var en enkätundersökning. Denna metod karakteriseras ofta av 

strukturerade instrument som har formulerats i förväg (Olsson & Sörensen, 2011). Metoden 

förutsätter att forskaren är objektiv, neutral och har distans till personerna som deltar i 

undersökningen (ibid). Studien var även av tvärsnittstyp, vilket innebär att insamling av data 

sker vid en enda tidpunkt, utan uppföljning (Björk, 2012).  

Population/urval   

Populationen var sjuksköterskestudenterna på Blekinge Tekniska Högskola. 

Inklusionskriterierna var samtliga sjuksköterskestudenter i termin fyra och sex. Termin fyra 

valdes därför att de studenterna var i mitten av utbildningen och hade gjort en stor del av den 
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verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Termin sex valdes då de studenterna avverkat 

större delen av utbildningen och VFU:n. Exklusionskriterier och inklusionskriterier 

förtydligar populationen och innebär att dessa utesluts respektive inkluderas i studien (Olsson 

& Sörensen, 2011). Förfrågan om deltagande i studien skickades ut till varje student i termin 

fyra och sex. 

Datainsamling  

Datainsamlingen genomfördes via enkät med tretton frågor (bilaga 1). De första tre frågorna 

var bakgrundsvariabler och innefattade kön, termin och praktikplats. Följande fem frågor 

handlade om studentens kontakt med IFM. Fråga nio till tretton fokuserade på inställningen 

till ämnet och enkäten avslutades med en öppen fråga där informanterna hade möjlighet att 

tillägga övriga kommentarer. Innan enkäten skickades ut gjordes en pilotstudie, vilken enligt 

Olsson och Sörensen (2011) har som syfte att i liten skala prova instrumentet och undersöka 

hur enkäten ska genomföras rent praktiskt. Denna besvarades av två studiekamrater och 

redovisades därför inte i resultatet. Enkäten designades på egen hand med inspiration från ett 

redan utformat instrument gjort av Blekinge kompetenscentrum (BKC). Dessutom 

granskades enkäten av en projektledare på BKC som forskar i ämnet. Informationsbrev 

(bilaga 2) och länk till enkäten skickades ut till samtliga studenter i termin fyra och sex. 

Enkäten utformades i Web Survey och kunde besvaras där mellan den 5 och 15 november 

2015 (Sjuksköterskestudenters kontakt med och inställning till icke farmakologiska metoder 

under utbildningen, ID 91709). En påminnelse skickades ut via mail till samtliga förfrågade 

studenter den 10 november. Den 11 november lades det även ut ett uppslag på Blekinge 

Tekniska Högskolas lärplattform, It´s Learning, med ytterligare en påminnelse, samt länk till 

enkäten. Besvarad enkät ansågs som godkännande till deltagande i studien. 

Analys/statistik  

De besvarade enkäterna lades in i och analyserades med hjälp av SPSS version 22, där 

frågorna omvandlades till variabler. Två av frågorna om inställning mättes med ordinalskala. 

Detta innebär att svarsalternativen har en följd och kan rangordnas, exempelvis VAS-skalan 

(Björk, 2012). Resterande frågor var nominala, vilket innebär att svarsalternativen namnges 

och inte har något värde (ibid). Frågan om studenternas kännedom om IFM och frågan om 

hur de introducerats till IFM redovisas i korstabeller, där Chi-Square Test gjordes. Resultatet 

redovisas med hjälp av tabeller och diagram. Björk (2012) hävdar att detta sätt att redovisa 

statistik ökar tillförlitligheten. Inom omvårdnad är p <0,05 en etablerad signifikansnivå 
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(Bring & Taube, 2006). Ju lägre p-värdet är, desto mindre beror resultatet på slumpen (Björk, 

2012). På frågorna om inställning användes Mann-Whitney U-test, som jämför medelvärdet 

mellan två grupper (Björk, 2012). Slutligen citeras studenternas kommentarer från enkäten. 

Citat används för att återberätta vad någon annan sagt (Olsson & Sörensson, 2011).  

Etiska överväganden 

En etisk egengranskning utfördes innan studien skickades till Etikkommittén Sydost för 

godkännande (dnr: 307-2015). Brevet som skickades ut till studenterna innehöll information 

om studien och dess syfte samt att deltagandet var frivilligt. De blev även informerade om att 

de när som helst kunde avbryta enkäten utan några konsekvenser och att allt material skulle 

komma att hanteras konfidentiellt (ibid). Detta brev skickades ut med hjälp av handledaren 

för att skydda studenternas identitet och därmed deras integritet. 

Resultat 

Bakgrundsvariabler 

I termin 4 och termin 6 går sammanlagt 113 studenter, varav 35 stycken besvarade enkäten, 

vilket gav av svarsfrekvens på 31 %. Av de svarande gick 20 (57 %) studenter i 4:e terminen 

och 15 (43 %) studenter i 6:e terminen. 

Kontakt med IFM  

Kännedom om begreppet IFM  

Det visade sig att 22 (63 %) av 35 studenter kände till begreppet IFM sedan tidigare. Av 

dessa studenter gick 11 stycken i 4:e terminen och 11 stycken i 6:e terminen. 13 (37 %) 

studenter uppgav att de inte hade någon kännedom om begreppet IFM, varav 9 studenter gick 

i 4:e terminen och 4 stycken i 6:e terminen. Efter ett One Sample Chi-Square Test påvisades 

ingen statistisk signifikant skillnad (p = 0,267) mellan terminerna, gällande studenternas 

kännedom om IFM, kunde påvisas (se tabell 1). 
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Tabell 1. Figuren visar svaren från fråga 2 och fråga 4 i en korstabell. Detta för att påvisa 
eventuella skillnader mellan terminerna gällande kännedom om begreppet IFM. 

 

Kännedom om IFM 

Total Ja Nej 

Termin 4:e Antal studenter  11 9 20 

% Kännedom om IFM 50 % 69 % 57 % 

6:e Antal studenter  11 4 15 

% Kännedom om IFM 50 % 31 % 43 % 

Total Antal studenter  22 13 35 

% Kännedom om IFM 100 % 100 % 100 % 

 

Introduktion till IFM 

På frågan om hur IFM introducerats för studenterna svarade 14 (40 %) stycken att de kommit 

i kontakt med IFM via föreläsning, 5 (14 %) studenter svarade via basgruppsträff, 9 (26 %) 

studenter via studiekamrater, 5 (14 %) studenter via VFU, 13 (37 %) studenter via 

kurslitteratur och 9 (26 %) studenter hade inte hört talas om IFM tidigare (se figur 1).  
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Figur 1. Diagrammet visar hur sjuksköterskestudenterna introducerades till IFM. Det var 
möjligt att markera flera svar på frågan. 
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Introduktion till IFM via föreläsning 

Det var flest studenter (40 %) som introducerats till IFM via föreläsning. Av dessa studenter gick 5 (36 

%) i 4:e terminen och 9 (64 %) i 6:e terminen. Efter ett One Sample Chi-Square Test,påvisades 

statistisk signifikant skillnad mellan termin 4 och termin 6 (p = 0,036) vad gäller introduktion till IFM 

via föreläsning (se tabell 2). 

 

Tabell 2. Tabellen visar antalet studenter som introducerats till IFM via föreläsning i respektive 
termin. En korstabellering gjordes för att påvisa eventuella skillnader mellan termin 4 och termin 6. 

 

Via föreläsning 

Total Nej Ja 

Termin 4:e Antal 15 5 20 

% Via föreläsning 71 % 36 % 57 % 

6:e Antal 6 9 15 

% Via föreläsning 29 % 64 % 43 % 

Total Antal 21 14 35 

% Via föreläsning 
100 % 100 % 100 % 

 

Förekommande IFM under VFU 

Den mest förekommande IFM som 30 av 35 (86 %) studenter stött på under sin VFU var 
bemötande. Fysisk aktivitet sågs av 29 (83 %) studenter, fysisk behandling av 29 (83 %) 
studenter, hjälpmedel av 22 (63 %) studenter, kost/nutrition av 22 (63 %) studenter, kultur av 
19 (54 %) studenter, miljö av 16 (46 %) studenter och stimulering av 12 (34 %) studenter. 1 
student (3 %) hade inte stött på någon IFM (se figur 2). 
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Figur 2. Diagrammet visar antalet studenter som stött på respektive IFM. Det var möjligt att 
markera flera svar på frågan. 
 
 

Område där studenterna sett IFM mest  

På frågan om inom vilket område studenterna sett att IFM använts mest svarade 7 (20 %) 

studenter att de sett mest IFM inom somatisk vård, 24 (69 %) studenter inom psykiatrisk vård 

och 11 (31 %) studenter inom primärvård (se figur 3).  
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Figur 3. Diagrammet visar inom vilket område studenterna sett att IFM använts mest. 



 

13 
  

Variablerna Hemsjukvård och Kommunsjuksköterska inkluderades i variabeln Primärvård 
eftersom sjuksköterskeutbildningen räknar alla dessa områden som primärvård. Vet ej 
exkluderades eftersom att det inte uttrycker någon åsikt. Det var möjligt att markera flera 
svar på frågan.  
 
 
Inställning till IFM  

Studenternas inställning till IFM 

På en skala mellan 0 och 10 fick studenterna gradera sin inställning till IFM. Av 35 

studenter valde 4 (20 %) stycken VAS 5, 3 (9 %) stycken VAS 6, 4 (11 %) stycken 

VAS 7, 4 (11 %) stycken VAS 8, 2 (6 %) stycken VAS 9 och 18 (51 %) stycken VAS 

10. Efter ett Mann Whitney U-test påvisades ingen statistisk signifikant skillnad (p = 

0,067) mellan terminerna, gällande studenternas inställning till IFM (se figur 4). 
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Figur 4. Diagrammet visar inställningen till IFM i respektive termin. Frågan utformades 
som en VAS-skala, där studenterna kunde dra markören längs linjen för att gradera sin 
inställning, 0 = negativ och 10 = positiv. 
 
 
Användning av IFM i kommande profession  

På en skala mellan 0 och 10 fick studenterna gradera i vilken utsträckning de tror sig 

komma att använda IFM i sin kommande profession. Av 35 studenter valde 2 (6 %) 

studenter VAS 1, 1 (3 %) student VAS 2, 13 (37 %) studenter VAS 5, 2 (6 %) 

studenter VAS 6, 5 (14 %) studenter VAS 7, 3 (9 %) studenter VAS 8, 1 (3 %) student 

VAS 9 och 7 (20 %) studenter VAS 10. Ingen student valde VAS 3 eller 4. Efter ett 

Mann Whitney U-test kunde ingen statistisk signifikant skillnad (p = 0,945) mellan 
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terminerna påvisas, gällande i vilken utsträckning studenterna tror sig komma att 

använda IFM i sin kommande profession, påvisas (se figur 5). 
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4:e terminen 

6:e terminen 

Figur 5. Diagrammet visar i vilken utsträckning studenterna tror sig komma att använda 
IFM, i sin kommande profession, i respektive termin. Frågan utformades som en VAS-skala, 
där studenterna kunde dra markören längs linjen för att gradera sin inställning, 0 = inte alls 
och 10 = stor utsträckning. Variabeln 0 exkluderades eftersom det värdet innebär att IFM 
inte kommer användas alls.  
 
 

Utbildning inom IFM i skolan  

Av 35 studenter ansåg 11 (31 %) stycken att sjuksköterskeutbildningen givit dem tillräckligt 

med kunskap i IFM. Av dem gick 8 (73 %) stycken i 4:e terminen och 3 (27 %) stycken i 6:e 

terminen. Resterande 24 (69 %) studenter ansåg att de inte fått tillräckligt med utbildning i 

ämnet. Dessa studenter var jämt fördelade med 12 (50 %) stycken i varje termin (se figur 6). 
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Figur 6. Diagrammet visar antalet studenter i varje termin som anser sig ha fått tillräcklig 
respektive otillräcklig utbildning inom IFM.  
 
 

Studenternas inställning till utbildning inom IFM 

På frågan om studenterna önskade mer utbildning inom IFM ansåg 3 (9 %) studenter att de 

inte ville ha mer utbildning, medan 27 (77 %) stycken svarade att de ville ha mer teoretisk 

utbildning, både i skolan och under VFU:n. Av dessa studenter gick 16 (59 %) stycken i 4:e 

terminen och 11 (41 %) stycken i 6:e terminen (se figur 7). I enkäten fick studenterna även 

möjlighet att kommentera vad de ansåg att utbildningen saknade gällande IFM. En student 

ansåg att högskolan borde lyfta begreppet mer ”Ge information om att IFM ens finns som ett 

begrepp till att börja med” (Student 1). Några av studenterna saknade föreläsningar, 

forskning och allmän information om IFM.  

 

Mer kunskap kring området, hur IFM kan bedrivas och mer specifikt på 

vilka sjukdomstillstånd det är bättre att använda IFM än läkemedel 

(Student 2).  

 

Utbildningen är över lag dålig på att ge info om hur saker funkar, vi ska 

ju tydligen lära oss det själva… Både på gott och ont (Student 3).  

 

IFM borde lyftas upp mer och erkännas som en alternativ behandling och 

inte bara som hjälpmedel. Det krävs ett erkännande på en högre nivå. 
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IFM har många fördelar hos äldre som man håller vid liv med hjälp av 

massa skadliga läkemedel (Student 4).  

 

Av studenterna svarade 23 (66 %) stycken att de önskade mer praktisk utbildning 

inom IFM. Av dessa gick 16 (70 %) i 4:e terminen och 7 (30 %) i 6:e terminen (se 

figur 7). De ville bland annat lära sig mer om akupunktur, taktil massage och 

akupressur. 

 

Information utöver nutrition och fysisk aktivitet saknas. Tex akupunktur, 

akupressur, kultur you name it (Student 5).  

 

Men det skulle kunna vara mer och betonas tydligare. Tex taktil massage 

och mindfulness (Student 6).  
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Termin 6 

Figur 7. Diagrammet visar om studenterna önskar mer utbildning inom IFM och i vilken 
form, i respektive termin. För att få diagrammet mer överskådligt dikotomiserades 
variablerna i fråga tolv. Mer teoretisk utbildning i skolan och Mer teoretisk utbildning under 
VFU:n blev en ny variabel som döptes till Ja, teoretisk. Mer praktisk utbildning i skolan och 
Mer praktisk utbildning under VFU:n blev också en ny variabel som döptes till Ja, praktisk. 
Variabeln Nej kvarstod. Variabeln Vet ej togs bort eftersom den inte uttryckte någon åsikt. 
Det var möjligt att markera flera svar på frågan.  
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Diskussion 

Metoddiskussion  

En enkätstudie gjordes för att få en bred kartläggning och uppgifter om kvantitet (Olsson & 

Sörensen, 2011), till exempel hur många som känner till begreppet IFM. Datainsamling via 

enkäter är också tidseffektivt (Henricson, 2012), vilket sågs som en fördel i detta fall. En 

nackdel med enkätundersökningar är att ingen djupare information framkommer, vilket hade 

kunnat nås med en kvalitativ metod (Olsson & Sörensen, 2011). En enkätundersökning var 

rätt val av metod för att få studiens syfte besvarat. En intervjustudie hade även kunnat 

genomföras, men risken fanns att informationen från informanterna som inte stött på IFM 

skulle blivit oanvändbar. Dock hade resultatet kunnat bli mer djupgående, då möjlighet att 

ställa följdfrågor finns vid en intervju. Frågeformuläret som användes utformades på egen 

hand med inspiration från ett redan utformat instrument gjort av Blekinge Kompetenscentrum 

(BKC). Olsson och Sörensson (2011) hävdar att beprövade instrument är bättre att använda 

eftersom att egen utformning av enkät anses vara en vetenskap i sig (ibid). Vid bearbetning 

av frågeformuläret fanns dock i åtanke att frågorna skulle besvara syftet, vara entydiga, enkla 

att förstå samt att enkäten inte skulle vara tidskrävande för informanterna, vilket är viktiga 

aspekter att ta hänsyn till enligt Olsson och Sörensen (2011). Fördelar med att utforma en 

egen enkät är att forskaren kan fråga exakt vad han/hon är ute efter och styra över enkätens 

längd (ibid). Nackdelar kan vara att frågorna tolkas fel av informanterna, ställs på ett sådant 

sätt att de inte går att sammanställa samt att frågorna ofta avspeglar forskarens syn på ämnet 

(Henricson, 2012). Ett exempel är fråga tre i enkäten som handlade om vilka VFU-platser 

studenterna varit på. Den både misstolkades av informanterna och formulerades fel, vilket 

resulterade i att den var svår att analysera och togs därmed bort. De svarande hade markerat 

för många svarsalternativ än vad som var möjligt, då studenterna omöjligt kunnat vara inom 

så många områden. Svarsalternativen kunde även varit färre för en lättare analys. Även fråga 

sju togs bort då den inte ansågs besvara studiens syfte.  

 

För att testa instrumentet ytterligare ombads en forskare från BKC som är insatt i ämnet att 

läsa igenom enkäten. Även två studiekamrater besvarade enkäten för att kontrollera innehåll, 

upptäcka eventuella brister samt se om instrumentet mätte det som avsågs att mätas, så kallad 

validitet (Björk, 2012). Detta ledde till att någon fråga togs bort och andra mindre 

förändringar gjordes. Enkäten skickades därefter ut via Web-Survey, då detta var mer tids – 
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och kostnadseffektivt än att skicka ut enkäten i pappersformat. Att nätundersökningar 

eventuellt ger lägre svarsfrekvens fanns i åtanke, men detta var en nödvändighet för att spara 

tid, eftersom den första studien som gjordes fick avslag från högre instanser av okänd 

anledning. Den första studien hade som syfte att belysa sjuksköterskors erfarenheter av IFM 

inom slutenvården i Blekinge län. Trots godkännande från ett antal avdelningar och många 

besvarade enkäter kom ett besked om att studien inte fick genomföras. Avslaget skedde långt 

in i kursen, vilket resulterade i en stor revidering. 

 

Henricson (2012) hävdar att svarsfrekvensen på enkäter bör vara 70-75 %. Ju högre 

svarsfrekvens, desto bättre, eftersom detta minskar risken för bias (ibid). Bias innebär 

snedvridning av resultatet. Detta kan till exempel uppstå vid lågt deltagarantal, då resultatet 

eventuellt inte blivit detsamma om alla i urvalet hade svarat (Björk, 2012). Enkätens 

svarsfrekvens blev 31 % och med facit i hand skulle den delats ut i klasserna istället, då detta 

säkerligen hade bidragit till en högre svarsfrekvens. Utskick av påminnelser ökade dock 

deltagarantalet med ca 40 %. Henricson (2012) menar att två påminnelser ofta ökar antalet 

svarande, då endast hälften av informanterna brukar ha svarat efter första utskicket. Björk 

(2012) menar att vid ett mindre deltagarantal bör man vara medveten om att det blir svårare 

att få fram statistiska resultat, samt att dessa kan vara missvisande (ibid). Om enkäten hade 

varit öppen under en längre tid hade eventuellt svarsfrekvensen ökat. Att enkäten endast 

kunde besvaras under tio dagar var säkert en bidragande orsak till det låga deltagarantalet. 

Risken finns också att endast de studenterna som har ett intresse för IFM besvarade enkäten. 

Detta kan ha bidragit till att resultatet talar mer för IFM än emot. 

 

För att undvika internt bortfall gjordes alla frågorna obligatoriska, vilket resulterade i att 

ingen fråga kunde lämnas obesvarad. Ur etisk synvinkel hade alla informanterna innan 

enkätens påbörjan blivit informerade om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 

Vid sammanställning av svaren observerades dock att ingen student som påbörjat enkäten 

hade valt att avbryta den. För att underlätta analysen skulle några frågor endast kunnat 

besvaras med ett alternativ, istället för flera. Ett exempel är frågan om inom vilket område 

studenterna sett att IFM använts mest, eftersom ett svar hade tydliggjort studenternas åsikt 

ytterligare.  

 

För den statistiska analysen användes datorprogrammet SPSS. Endast icke-parametriska 

tester användes, vilket passade bra eftersom urvalet var litet och snedfördelat. Korstabeller 
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gjordes på de frågor som mättes med nominalskala, där jämförelser mellan termin fyra och 

termin sex ansågs vara intressant. På dessa gjordes Chi-Square Test för att se eventuella 

skillnader mellan grupperna, där den statistiska signifikansen påvisades med hjälp av ett p-

värde. Chi-Square test passar bra att använda när det gäller ett stickprov och två variabler 

(Björk, 2012).  För att få fram signifikansen mellan terminerna användes Mann-Whitney U-

test på de frågor som var en ordinalskala och urvalet snedfördelat för att jämföra medelvärdet 

mellan grupperna. Eftersom en mätning per person gjordes och informanten tillhörde endast 

en av grupperna var Mann Whitney U-test optimalt. Hade urvalet varit normalfördelat kunde 

Students T-test använts, vilket är motsvarigheten till Mann-Whitney. 

 

De inledande bakgrundsvariablerna redovisas i löpande text. Majoriteten av frågorna 

redovisas sedan deskriptivt med tabeller och diagram för att få ett överskådligt resultat. I 

några diagram representerade varje stapel en termin och placerades bredvid varandra för att 

få en överskådlig blick över likheter och skillnader mellan grupperna. I en fråga 

dikotomiserades svaren för att göra resultatet överskådligt och underlätta den fortsatta 

bearbetningen (Björk, 2012). Kommentarerna från enkäten valdes att inte analyseras, utan 

redovisades som citat. Detta för att på ett tydligt sätt redovisa informanternas egna ord och 

deras åsikter om utbildningen kring IFM. Det fanns dock i åtanke att denna typ av 

redovisning av citat inte är optimal vid en kvantitativ metod.  

 

Termin ett till tre exkluderades i studien eftersom de ännu inte gjort VFU:n inom somatik, 

psykiatri och primärvård. Även termin fem exkluderades eftersom eventuella relationer till 

informanterna ville undvikas. Under arbetets gång observerades att det var ungefär lika 

många svarande i termin fyra som i termin sex och att det fanns viss skillnad mellan dem. 

Detta gjorde det intressant att jämföra studenternas kontakt med och inställning till IFM i 

respektive termin. Det hade också varit intressant att studera om sistatermin-studenternas syn 

på IFM förändrats under utbildningens gång, vilket kunde varit en kompletterande fråga i 

studien. För att utöka forskningen inom området ytterligare hade alla studenter från termin ett 

till termin sex kunnat inkluderas för att få en bredare bild av hur sjuksköterskeutbildningen på 

BTH behandlar området IFM.  
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Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att 22 av 35 studenter kände till begreppet IFM sedan tidigare. Pöllki et 

al. (2003) hävdar att sjuksköterskors kännedom kring ämnet är begränsad och deras kunskap 

grundar sig i utbildningen (ibid). En av anledningarna till att endast 22 studenter känner till 

IFM kan bero på hur mycket av utbildningen de avverkat. Det ses som positivt att fler än 

hälften av de svarande har kännedom om begreppet. Eventuellt hade resultatet sett 

annorlunda ut om endast sistatermins-elever hade besvarat enkäten. Troligtvis hade samtliga 

svarande haft kännedom om IFM. Majoriteten av de svarande studenterna på 

sjuksköterskeutbildningen kom i kontakt med begreppet via föreläsning (40 %). Av de 

studenter som introducerats till IFM via föreläsning var majoriteten (64 %) studenter i termin 

sex, vilket tyder på att introduktionen till IFM via föreläsning förmodligen kommit i senare 

delen av utbildningen. Hade denna introduktion tidigarelagts finns chansen att fler studenter 

uppmärksammat IFM tidigare och på så sätt reflekterat över det under utbildningens gång. 

Endast 4 studenter hade introducerats till IFM under deras VFU. Detta kan bero på att 

arbetsmiljön på dagens sjukhus är stressig och att tempot är högt, vilket i sin tur leder till att 

sjuksköterskor inte hinner informera sina studenter om IFM under den verksamhetsförlagda 

utbildningen (Yildirim, 2010). Om studenterna haft kännedom om IFM redan innan VFU:n 

hade detta resulterat i att synen på olika omvårdnadsåtgärder förändrats och setts i ett bredare 

perspektiv, vilket kan leda till fler diskussioner, som i sin tur leder till mer kunskap. 

 

Camurdan & Gül (2013) och Laurenson et al. (2006) hävdar att studenter inte får tillräckligt 

med undervisning kring IFM i sin utbildning (ibid), vilket studenterna efterfrågar (Liu et al. 

2014). Detta framkom även i resultatet, då 24 av 35 studenter ansåg att utbildningen inom 

detta område varit otillräcklig och de var eniga om att mer utbildning behövdes. Det var fler 

som önskade teoretiskt utbildning än praktisk utbildning. Detta kan bero på att studenterna 

vill känna till teorin bakom de olika metoderna innan de utför dem i praktiken. Den teoretiska 

kunskapen behövs för att kunna ta reda på vad som är den underliggande orsaken till 

symtomet och därmed välja rätt IFM. Som student kan detta vara extra viktigt, då den 

kliniska blicken inte är utvecklad på samma sätt som för en van sjuksköterska. Studenter har 

inte heller erfarenheten och kan därmed ha svårt att avgöra vilka åtgärder som bör vidtas 

genom att endast samtala och se på patienten. Detta framkommer även genom citaten från 

resultatet där studenterna lyfter att de önskar mer evidensbaserad kunskap inom ämnet samt 

att de vill få information om specifika sjukdomstillstånd när IFM kan vara bättre att använda 



 

21 
  

än läkemedel. Om studenterna, genom skolan, hade fått teoretisk utbildning med 

vetenskapligt stöd om IFM hade detta kunnat bidra till en ökad säkerhet och användning i 

praktiken. Vidare visade resultatet att av de studenter som önskade mer utbildning gick 64 % 

i fjärde terminen och 36 % i sjätte terminen, vilket bekräftar att undervisning inom IFM 

kommer sent i utbildning eller eventuellt inte alls.  

 

Majoriteten av de svarande studenterna såg bemötande som den mest förekommande IFM 

under VFU:n. Bemötande kan till exempel vara samtal, avledning eller bekräftelse. 

Anledningen till detta kan vara att det är den IFM som sjuksköterskorna känner sig mest 

bekväma med och som används mycket i deras dagliga arbete. Det benämns kanske inte alltid 

som IFM, då bemötande är en naturlig del i sjuksköterskans profession, som utförs utan större 

reflektion. I resultatet framkom också att IFM förekommer mest inom psykiatrin. Detta kan 

bero på att de metoder som används inom psykiatrin har mer evidens än övriga metoder. Till 

exempel hävdar Smith et al. (2010) i sin studie att fysisk aktivitet, såsom promenader, kan 

användas förebyggande mot nedstämdhet, som är ett vanligt förekommande symtom inom 

psykiatrin (ibid). Resultatet visade också att IFM används minst inom den somatiska vården. 

Janzen (2013) menar att evidensen gällande IFM i dagsläget är bristande och tilltron därför 

låg. Sjuksköterskor känner sig osäkra på vilka konsekvenser som kan uppstå vid användandet 

av IFM (ibid). Inom den somatiska vården är läkemedel en stor och naturlig del. Detta kan 

bidra till att sjuksköterskor känner mer tilltro till läkemedel och väljer därför det framför 

IFM. De somatiska avdelningarna har ofta överbeläggningar och patienterna är ofta mycket 

sjuka. Detta medför att sjuksköterskorna har en stressig arbetsmiljö och anser kanske att tid 

för IFM inte finns.  

 

Av de sjuksköterskestudenter på Blekinge Tekniska Högskola som besvarade enkäten var 

majoriteten över lag positiva till IFM. Det var fler studenter i termin fyra än i termin sex som 

var negativt inställda till IFM. Detta kan bero på att studenterna i termin sex varit ute på mer 

VFU, eventuellt sett mer IFM och fått mer utbildning. Dessa studenter har även studerat inför 

den nationella kliniska slutexaminationen (NKSE) och kan därigenom ha fått fördjupad 

kunskap i ämnet. Liu et al. (2014) hävdar att det är viktigt att implementera IFM under 

utbildningstiden för att öka chanser att studenterna kommer använda sig av detta i sin 

kommande profession som sjuksköterskor. Vidare menar Liu et al. (2014) att inställningen till 

IFM grundläggs redan i utbildningen (ibid).  
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På frågan om i vilken utsträckning studenterna tror sig komma att använda IFM i arbetslivet 

visade resultatet att majoriteten av studenterna vill använda sig av IFM. Dock finns det några 

studenter som är mycket tveksamma till det. Förmodligen är det kunskapsbrist och därigenom 

osäkerhet som påverkar detta resultatet. Det kan även påverkas av om studenterna har negativ 

respektive positiv erfarenhet av IFM. De studenter som inte vill använda sig av IFM i sin 

kommande profession kan ha varit med om situationer där IFM har beprövats, men utan gott 

resultat. Camurdan & Gül (2013) och Laurenson et al. (2006) föreslår att en kurs i IFM bör 

ingå i utbildningen, då de tror att detta skulle leda till en mer frekvent användning i 

arbetslivet (ibid).  

 

Utbildningsplanen för sjuksköterskeexamen på BTH innehåller idag 20 kurser, varav 16 

kurser benämns som omvårdnadskurser (OMGSS, 2012). Begreppet IFM lyfts inte i någon av 

dessa kurser enligt kursplanerna, trots att intresset för IFM har ökat och dessa metoder ligger 

i tiden (Mc Creery, 2010; Yildirim, 2010). Citaten i resultatet visar att mer information kring 

IFM behöver lyftas för en förbättrad utbildning. Informanterna uppger att de önskar bland 

annat mer föreläsningar, mer evidensbaserad kunskap samt utbildning i hur IFM kan 

användas i praktiken. Det framkommer också att studenterna önskar diskutera fördelar 

Slutsats 

Många sjuksköterskestudenter känner till IFM, men anser att de fått otillräcklig utbildning i 

ämnet. Psykiatrin anses vara det verksamhetsområde som använder sig av IFM mest och den 

vanligast förekommande IFM bedömer de vara bemötande. Majoriteten av studenterna 

önskade att utbildningen undervisade mer om dessa metoder, både teoretiskt och praktiskt. 

Sjuksköterskor anser att de inte hinner informera sina studenter om IFM under VFU:n. Därför 

bör introduktionen till IFM komma tidigt i utbildningen för att studenterna ska kunna 

uppmärksamma detta och kunna använda sig av det i arbetslivet. Då IFM överensstämmer 

mycket med definitionen för omvårdnad, som är sjuksköterskans huvudområde, borde 

studenterna undervisas mer i detta. Därför hade en kurs i IFM kunnat ingå i utbildningen, då 

det säkerligen hade bidragit till att studenternas positivism ökat ytterligare och lett till en mer 

frekvent användning av detta i deras kommande yrkesroll. Utifrån detta resultat hade det varit 

intressant att göra ytterligare en studie för att undersöka om sistatermin-studenternas syn på 

IFM förändrats under utbildningens gång. För att få en bredare bild av hur 
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sjuksköterskeutbildningen på BTH behandlar ämnet IFM hade samtliga 

sjuksköterskestudenter kunnat inkluderas i en ny studie. 

Självständighet  

Evelina A. och Hanna H. har tillsammans bidragit till samtliga delar av arbetet genom att vid 

varje arbetstillfälle arbetat tillsammans. Detta för att lättare kunna diskutera och dra slutsatser 

gemensamt, samt att texten skulle bli enhetlig. Hanna H. hade dock huvudansvaret för att 

lägga in enkäten i Web-Survey, medan Evelina A. hade huvudansvaret för artikelsökningen 

till bakgrunden. Kontroll av varandras delar gjordes sedan för att säkerställa att båda var 

eniga. Samarbetet har fungerat utomordentligt under arbetets gång och båda parterna har varit 

lika delaktiga.  
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Bilaga 1 Enkät    

1. Kön? 
 

 Man  
 Kvinna  

 
2. Termin?   
 

 4:e  
 6:e 

 
3. Inom vilka områden/ på vilka arbetsplatser har Du gjort din verksamhetsförlagda 
utbildning (VFU)? (Flera alternativ kan väljas)  
 

 Medicin 
 Kirurgi 
 Psykiatri 
 Rehab 
 Geriatrik 
 Pediatrik 
 Ortopedi 
 Akutsjukvård  
 Intensivvård  
 Hemsjukvård    
 Kommunsjuksköterska  
 Vårdcentral 
 Annat:_______________________________________________________________ 

 
 

4. Kände du till begreppet IFM (icke farmakologiska metoder) sedan tidigare?  

 Ja  
 Nej 

 
Kommentarer:_______________________________________________________________ 

 
5. Hur introducerades IFM (icke farmakologiska metoder) för dig?  
 

 Via föreläsning  
 Via basgruppsträff 
 Via studiekamrater  
 Via VFU  
 Via kurslitteratur 
 Jag kände inte till IFM tidigare 

 
Annat:_______________________________________________________________ 
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6. Vilka IFM har Du stött på under din VFU? (Flera alternativ kan väljas) 
 

 Bemötande (ex bekräftelse, avledning, samtal) 
 Fysisk aktivitet (ex promenad, träning, dans) 
 Fysisk behandling (ex akupunktur, TENS, NADA, massage, värme, kyla) 
 Hjälpmedel (ex bolltäcke, tyngdtäcke) 
 Kost/Nutrition (ex säröbomb, pajalagröt, mellanmål) 
 Kultur (ex sång, musik, konst, teater) 
 Miljö (ex färg, ljus, ljud, trädgård, utevistelse) 
 Stimulering (ex reminiscens, kognitiv stimulering, social stimulering, 

sinnesstimulering) 
 Ingen 
 Jag har sett någon annan IFM, nämligen:____________________________________ 

 
 
7. Vid vilka symtom eller situationer har Du sett att IFM har använts? (Flera alternativ kan 
väljas)  
 

 Beteendeproblem 
 Fysisk inaktivitet 
 Mag -och tarmproblem 
 Minnesproblem 
 Nedstämdhet 
 Oro, ångest 
 Smärta 
 Social understimulering 
 Sömnproblem 
 Annat:_______________________________________________________________ 
 Vet ej  

 
Kommentarer: _______________________________________________________________ 
 
 
8. Inom vilket område, under din VFU, har Du sett att IFM använts mest? (Flera alternativ 
kan väljas) 
 

 Somatisk vård  
 Psykiatrisk vård  
 Primärvård  
 Hemsjukvård 
 Kommunsjuksköterska 
 Vet ej 

 
Kommentarer:_______________________________________________________________ 
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9. Vilken inställning har Du till IFM? (Markera med ett kryss på linjen) 

Negativ 0----------------------------------------I------------------------------------------10 Positiv 

 
Kommentarer: ____________________________________________________________ 
 
 
10. I vilken utsträckning tror Du att du kommer att använda IFM i din kommande profession 
som sjuksköterska? (Markera med ett kryss på linjen) 
 
Inte alls 0-------------------------------------I-------------------------------------10 I stor utsträckning  
 
Kommentarer: ____________________________________________________________ 
  
 
11. Anser Du att utbildningen har gett dig tillräckligt med kunskap kring IFM? 

 Ja 
 Nej, i så fall vad saknas?_________________________________________________ 

 
Kommentarer:_______________________________________________________________ 
 

12. Skulle Du vilja ha mer utbildning inom IFM? (Flera alternativ kan väljas) 

 Ja, mer teoretisk utbildning i skolan 
 Ja, mer teoretisk utbildning under VFU:n 
 Ja, mer praktisk utbildning i skolan 
 Ja, mer praktisk utbildning under VFU:n 
 Nej  
 Vet ej 

 
Kommentarer: ____________________________________________________________ 
 

13. Finns det något annat du skulle vilja tillägga eller delge oss om IFM, finns möjlighet till 

detta nedan… 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 

Med Vänliga Hälsningar  

Evelina Agnesson, 07XX-XXXXXX  Hanna Hallengren, 07XX-XXXXXX 
xxxxxx@hotmail.com    xxxxxx@hotmail.com  

Handledare: Peter Anderberg   Mail: xxxxxx@bth.se 
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Bilaga 2 Informationsbrev till sjuksköterskestudenter   

 

 

 

Blekinge Tekniska Högskola 

Institutionen för hälsa 

Sjuksköterskeprogrammet 

 

Vi är två studenter som studerar på sjuksköterskeprogrammet vid BTH och skriver i höst ett 

examensarbete som ingår i utbildningen. Därför behöver vi nu Din hjälp. Vårt syfte är att 

genom en enkätstudie belysa sjuksköterskestudenters kontakt med och inställning till icke 

farmakologiska metoder (IFM) under utbildningen.  

 

Vårt mål är att alla sjuksköterskestudenter som går i fjärde och sjätte terminen på 

sjuksköterskeprogrammet på BTH ska tillfrågas. Några namn eller andra data som kan 

identifiera personer kommer inte registreras, och resultatet kommer att presenteras så att 

ingen kan bli igenkänd. Under arbetets gång kommer allt material förvaras på ett sådant sätt 

att endast vi och vår handledare har tillgång till det. Enkäten besvaras via webben (se länk 

nedan) mellan den 5 och 15 november 2015. Besvarad enkät anses som godkännande till 

deltagande i denna studie. Har du frågor eller funderingar är Du välkommen att höra av Dig 

till någon av oss eller vår handledare.  

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=91709 

TACK PÅ FÖRHAND!  

Evelina Agnesson, 07XX-XXXXXX  Hanna Hallengren, 07XX-XXXXXX 
xxxxxx@hotmail.com    xxxxxx@hotmail.com  

Handledare: Peter Anderberg   Mail: xxxxxx@bth.se   


