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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I sjukgymnastik med ett beteendemedicinskt perspektiv beaktas bland annat 

sociala omgivningsfaktorers betydelse för patientens rörelsebeteende. Till social omgivning 

hör exempelvis människor i ens närhet, samhällsstrukturer, normer och attityder. Sociala 

omgivningsfaktorer ingår i Socialkognitiv teori (SCT) som beskriver interaktionen mellan 

individ, beteende och omgivning.  

 

Syfte: Att undersöka hur sjukgymnaster på en klinik i Bangkok, Thailand, uppfattade och 

beaktade sociala omgivningsfaktorer vid undersökning, analys och behandling av patienters 

problem. 

 

Metod: Studien var en kvalitativ tvärsnittsstudie med deskriptiv design. Ett 

bekvämlighetsurval om fem informanter och semistrukturerade intervjuer användes. 

Databearbetningen utfördes med en kvalitativ innehållsanalys. Utifrån transkriberingarna togs 

meningsbärande enheter fram som utvecklades till koder och delades in i kategorier.  

 

Resultat: Under intervjuerna berättade informanterna hur de använde sig av kunskapen om 

sociala omgivningsfaktorer i undersökning, analys och behandling av patienters problem. De 

faktorer som främst togs upp var familjens, arbetets och ekonomins betydelse. Informanterna 

visade en osäkerhet gällande begreppet sociala omgivningsfaktorer, men det framkom att de 

hade en uppfattning kring vad begreppet kunde innebära.  

 

Slutsats: Resultatet visade på att informanterna tog viss hänsyn till sociala 

omgivningsfaktorers betydelse i det sjukgymnastiska arbetet med patienter. Informanternas 

uppfattning av betydelsen av sociala omgivningsfaktorer kunde kopplas till begrepp inom 

SCT. 

 

Nyckelord: beteendemedicin, sjukgymnastik, social omgivning, socialkognitiv teori. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Background: In physical therapy with a behavioral medicine approach the importance of 

social environmental factors for the patient’s movement behavior is considered. Social 

environmental factors include people in the vicinity, social structures, norms and attitudes. 

Social environmental factors are included in Social cognitive theory (SCT) which describes 

the interaction between the individual, behavior and environment.   

 

Objective: To assess how physical therapists in a clinic in Bangkok, Thailand, perceive and 

consider social environmental factors in assessment, analysis and treatment of the patients’ 

problem.   

 

Method: The study was a qualitative cross-sectional study with descriptive design. A 

convenience sample of five informants was applied and semistructured interviews were used. 

The analysis of the data was done through a qualitative content analysis. Through the 

transcriptions meaningful units were produced, developed into codes and sorted into 

categories.  

 

Results: During the interviews the informants described how they used their knowledge about 

social environmental factors in assessment, analysis and treatment of the patients’ problem. 

The main factors mentioned were the importance of family, work and economy. The 

informants showed some insecurity regarding the definition of social environmental factors, 

but had an idea about what the concept could mean. 

 

Conclusion: This study showed that the informants considered social environmental factors of 

importance in physical therapy work with patients. The informants’ perceptions of the 

importance of social environmental factors could be linked to concepts in SCT. 

 

Keywords: behavioral medicine, physical therapy, social environment, social cognitive theory.
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1 BAKGRUND  

Författarna studerar på sjukgymnastprogrammet med inriktningen beteendemedicin vid 

Mälardalens högskola (MDH). En inlärningsteori som är användbar inom beteendemedicin är 

den socialkognitiva teorin (Social Cognitive Theory, SCT) där samspelet mellan individ, 

omgivning och beteende (den dynamiska triaden) betonas (Denison & Åsenlöf, 2012). Med 

ett beteendemedicinskt perspektiv på sjukgymnastik är det viktigt att alla dessa delar finns 

med i patientarbetet. Det är viktigt att undersöka om sjukgymnaster uppmärksammar sociala 

omgivningsfaktorer i sitt arbete med patienter då många problem som uppstår kan vara socialt 

relaterade. Exempelvis kan stressrelaterad muskelsmärta orsakas och underhållas av en 

individs arbetssituation, vilket är en omgivningsfaktor (Gawke, Gorgievski & van der Linden, 

2012). Om inte hänsyn tas till arbetssituationens påverkan på besvären kan det vara mycket 

svårt att komma till rätta med besvären. Exemplet visar hur viktigt det kan vara att arbeta med 

omgivningsfaktorer som utgör en del av den dynamiska triaden i socialkognitiv teori. Därför 

kan socialkognitiv teori vara ett bra hjälpmedel i sjukgymnastens arbete (Denison & Åsenlöf, 

2012). 

1.1 Beteendemedicin 

Beteendemedicin grundar sig i att få en ökad förståelse för individens hälsorelaterade 

beteende. Grundprincipen är att söka samband mellan biomedicinska, sociokulturella, 

psykosociala och beteendefaktorer. Vid behandling strävar ofta sjukgymnasten efter att 

förändra beteendet hos patienten och har bio-psyko-sociala faktorer i fokus. Denna 

arbetsmodell utgår ifrån prioriterade mål i situationer där patienten upplever hinder i sitt 

dagliga liv på grund av sin funktionsnedsättning. Målen skapas tillsammans av patient och 

sjukgymnast utifrån en specifik aktivitet och uppnås genom sju steg. Modellen strävar efter att 

ge individen en ökad aktivitetsförmåga samt problemlösningsförmåga (Denison & Åsenlöf, 

2012). Studier visar på att problemlösning och mål ger positiv effekt på behandling (Aldcroft, 

2011; Spahn, 2010). Omgivningsfaktorer är yttre antecedenta faktorer i omgivningen som kan 

vara betydande vid aktiviteten, t ex vilka personer som närvarar under aktiviteten.  För att 

undersöka vilka omgivningsfaktorer som kan påverka används observation av aktiviteten i sin 

naturliga miljö, dagbok eller intervjuer. Sjukgymnasten analyserar vilken betydelse de sociala 

omgivningsfaktorerna har för patientens problem. Det finns flera modeller och teorier som 

beskriver beteenden och beteendeförändring därbland Social kognitiv teori. Andra teorier som 

beskriver beteendeförändring är bland annat den Transteoretiska modellen och Health Belief 

model (Glanz, Rimer & Viswanath, 2008). Den socialkognitiva teorin är en bra utgångspunkt 

vid beteendemedicinskt arbete (Denison & Åsenlöf, 2012) 

 



 

1.2 Omgivningsfaktorer 

Till social omgivning hör till exempel människor i ens närhet, samhällsstrukturer, normer och 

attityder (Socialstyrelsen, 2007). Enligt Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder 

och hälsa (International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF) delas 

omgivningen upp i fysiska, sociala och attitydmässiga omgivningsfaktorer. ICF är ett 

klassifikationssystem uppbyggt av komponenter för att beskriva en individs hälsotillstånd. 

Modellen har två grundläggande delar, funktionstillstånd/funktionshinder och kontextuella 

faktorer. Kroppsfunktioner/kroppsstrukturer och aktiviteter/delaktighet ingår i den första 

delen och benämns som komponenter. Komponenterna inom kontextuella faktorer är 

omgivningsfaktorer och personliga faktorer. Utifrån dessa delar beskrivs kroppsliga, 

personliga och sociala synsätt. ICF beskriver också att komponenterna inom 

funktionstillstånd/funktionshinder samspelar med och påverkas av omgivningen, som kan 

vara underlättande eller hindrande. I omgivning ingår personens närmsta omgivning som t ex 

hem, arbetsplats, vänner och familj. Allt som personen kan möta öga mot öga. Även den 

allmänna omgivningen som t ex organisationer, system i samhället, kultur, lagar, service, 

kommunala tjänster och sociala strukturer ingår i beskrivningen. Omgivningsfaktorer är en 

viktig del inom ICF och kan ha stor påverkan på personers hälsotillstånd. En omgivning som 

är underlättande kan ha positiv effekt på en persons genomförande medan en hindrande 

omgivning försvårar genomförandet. Komponenten personliga faktorer klassificeras inte inom 

ICF, men står med i beskrivningen då den kan ha påverkan på en behandling. Faktorer som 

ingår i personliga faktorer är t ex livsstil, kön, uppfostran, yrke och social bakgrund. Detta sätt 

att beskriva hälsotillstånd lyfter fram konsekvenserna av nedsatt hälsa, vilket kan vara en 

utgångspunkt när det gäller åtgärder eller behandling vid nedsatt funktionsförmåga 

(Socialstyrelsen, 2007). 

ICF-klassifikationen är internationell och utgör ett standardiserat språk som gör det möjligt att 

göra jämförelser av data mellan länder och få ökad förståelse vid beskrivning av hälsotillstånd 

(Socialstyrelsen, 2007). Komponenterna i ICF kan jämföras med begrepp i SCT. ICF utgår 

från ett biopsykosocialt perspektiv, liksom SCT, genom en kombination mellan en medicinsk 

och social modell. Den medicinska modellen ser på ett funktionshinder som följd av sjukdom, 

skada eller annan hälsorelaterad faktor och behandlas med medicinsk vård. Social modell 

däremot utgår från att funktionshinder skapas av sociala omständigheter och integration i 

samhället (Socialstyrelsen, 2007).  

Genom att använda ICF som ett kliniskt verktyg vid bedömning, behandling och utvärdering 

kan man samla in information och beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd på ett 

strukturerat sätt (Socialstyrelsen, 2007). Det ger en bra översikt av patientens problem. 

Informationen kan användas till att t ex öka medvetenhet och använda sociala åtgärder för att 

minska sociala hinder i en behandling. (Socialstyrelsen, 2007). 

 

Människan påverkas av den sociala omgivningen som hen lever i, samt av de sociala 

strukturerna i samhället (Bandura, 2001). Genom sina beteenden påverkar även människorna 

samhället, genom detta byggs de olika systemen och strukturerna upp. Hur systemen är 

uppbyggda påverkar i sin tur sedan individerna. De kan vara underlättande, men även 

hindrande för individernas beteenden och utveckling i samhället. Även den elektroniska 

utvecklingen påverkar människorna i samhället genom att de är mer mottagliga för 

förändringar världen över (Bandura, 2001). 

Den sociala omgivningen påverkar vilken typ av livsstil personen har och därmed får 

personen en social roll (Khajehpour, Ghazvini, Memari, & Rahmani, 2011). Detta begränsar 

och påverkar personens val, beslut och hälsa samt ger möjlighet till förändring av beteenden 

(Kay & Bandura, 1999; Bandura, 2001). Sociala omgivningsfaktorer kan ha så pass stor 

påverkan på människan att hens liv byter riktning helt, särskilt vid oväntade händelser, och 



 

påverkar därför människans utveckling (Bandura, 2001). Patienten är därmed beroende av den 

sociala och fysiska omgivningen vid utveckling av nya erfarenheter och vid 

beteendeförändring. För att kunna påverka någons beteende bör därför en kartläggning göras 

av personens beteende, tankar och omgivning. Detta för att få en ökad förståelse för 

beteendet, vilket ingår i det beteendemedicinska arbetssättet. Detta innebär att det är viktigt att 

ha sociala omgivningsfaktorer i åtanke vid hälsoarbete då de kan ha positiv eller negativ 

påverkan på behandlingen och dess utfall (Bandura, 2001).   

 

Socialt stöd innebär att människor i omgivningen försöker hjälpa och stödja personen (Glanz, 

Rimer & Viswanath, 2008). Begreppet kan delas in i fyra olika typer av stöd: emotionellt stöd, 

instrumentellt stöd, informativt stöd och utvärderingsstöd. Genom emotionellt stöd visar 

personer i omgivningen t ex empati och kärlek och personen får känna sig uppskattad och 

sedd. Instrumentellt stöd däremot kan innebära att personer finns där som en hjälpande hand 

och ser till att personen har de verktyg som behövs för specifika aktiviteter eller situationer. 

Informativt stöd är något som vårdpersonal kan ha som uppgift att ge vid kontakt med 

patienter. Detta innebär att förse personen med den information som krävs för att personen 

ska känna sig trygg. Utvärderingsstöd är att ge personen konstruktiv kritik, uppmuntran och 

feed-back för att personen ska ha möjlighet till att utvecklas och förbättra sina egenskaper 

eller kunskaper inom specifika områden. I olika delar av livet behövs olika typer av stöd. I 

vårdsituationer är det viktigt för patienterna att de har emotionellt stöd från familj och vänner. 

Det viktiga att tänka på vid arbete med människor som påverkas mycket av sin sociala 

omgivning är att det är personens uppfattning om omgivningen som är viktig, även om det 

inte stämmer överens med den objektiva omgivningen. Ibland kan det också vara viktigt för 

patienter att träffa och känna stöd från personer som befinner sig i liknande situationer, då de 

kan förhålla sig till denne på ett annat sätt (Glanz et al., 2008). En individs sårbarhet för 

skadlig påverkan av stressorer på hälsan minskar om en person har goda relationer i sin 

omgivning där socialt stöd betraktas som en viktig del (Nieminen et al., 2013; Glanz et al., 

2008). Bristande interpersonella och psykosociala förhållanden kan däremot ge olika 

hälsoutfall (Toivanen, 2007) som t ex negativt humör, missbruk och ökad känslighet mot 

infektionssjukdomar. Exempel på negativa relationer kan vara misstro, dominans och kritik 

(Glanz et al., 2008). Omgivningens negativa tankar, handlingar och kritik kan då hindra en 

person att uppnå sina mål, vilket kallas social undermining (Glanz et al., 2008). Individer som 

stöter på problem eller står inför viktiga beslut eller förändringar vänder sig ofta till sin 

sociala omgivning och förväntar sig att de ska underlätta och hjälpa dem. Detta visar att 

människor är beroende av att befinna sig i ett socialt sammanhang där det finns tillit och stöd 

(Bandura, 2001). Socialt stöd är därför en viktig psykosocial faktor och kan ha viss påverkan 

på personers risk att drabbas av sjukdom. Vilket gör att sociala faktorer kan spela stor roll i 

hälsoresultat. Coping och återhämtning från allvarlig sjukdom blir dessutom effektivare om 

personen har stöd från omgivningen (Glanz et al., 2008). Socialt stöd har också betydelse vid 

beteendeförändring, exempelvis vid ökning av fysisk aktivitet. För att öka chansen av positiv 

beteendeförändring bör man fokusera på att ha socialt stöd både hemma och i sociala 

sammanhang för att en behandling ska bli framgångsrik (Eyler et al., 1999). Socialt stöd och 

socialt kapital har enligt tidigare studier starkt samband med hälsa (Egan, Tannahill, Petticrew 

& Thomas, 2008) 

 

Socialt kapital beskrivs ofta som social delaktighet, sociala nätverk, socialt förtroende och 

social tillit. Det ska påverka relationer mellan personer och grupper (Nieminen et al., 2013). 

Socialt kapital kan kort beskrivas som en människas samling med relationer där relationerna 

ses som resurser. Är relationerna av hög kvalité får människan bättre resurser för hälsa och 

välbefinnande (Kawachii, 1999). En persons relationer omfattas av den närmsta omgivningen 

som består av familj, vänner och grannar men också relationerna i samhället och dess 



 

uppbyggnad. Även interaktioner mellan grupper i samhället och relationer inom politiken 

ingår. Har ett samhälle ett bra socialt kapital kan det påverka barns uppväxt, hur normer 

utvecklas, hur skolgång och vidareutbildning värdesätts, hur ekonomin utvecklas och hur 

demokrati och politik fungerar. Det sociala kapitalet har därför stor betydelse för människans 

hälsa, dess hälsobeteenden (Egan et al., 2008)(Nieminen et al., 2013) och hur barn utvecklas 

som individer (Kawachii, 1999). Socialt kapital och samhällets funktion har enligt tidigare 

forskning stor betydelse för förändringar och omställningar (SOU, 1996:47). Många 

människor spenderar mer och mer tid på arbetsplatsen och framför datorer och tv-apparater, 

detta resulterar i att det blir mindre tid över till sociala sammanhang (Kawachii, 1999). Färre 

personer deltar i fritidsaktiviteter i grupp vilket leder till mindre socialt kapital. Detta innebär 

att aktiviteter för socialisering behöver förändras för att underlätta ett ökat välbefinnande hos 

individer och samhällen som är för utsatta liknande situationer (Kawachii, 1999). Enligt 

tidigare studier i USA skattar de med mindre socialt kapital oftare sin hälsa som dålig eller 

mindre bra, jämfört med personer med större socialt kapital. Därför ses socialt kapital som en 

viktig faktor för att bibehålla bra hälsa bland populationen (Kawachii et al., 1999).   

Socialt inflytande innebär att andras handlingar och värderingar kan påverka en individ att 

anpassa sig efter detta och ändra sina egna handlingar och tankar utefter det (Glanz et al., 

2008). En individ kan även genom sina handlingar och värderingar påverka sin omgivning. 

Kamratskap/delaktighet betyder att personen har möjlighet att dela tankar, aktiviteter och 

fritid med andra personer i sin omgivning (Glanz et al., 2008). I regeringens proposition 

(2007/08:110) lyfter man fram delaktighet och inflytande i samhället som ett av de viktigaste 

målområden gällande förbättrad hälsa i samhället. Genom bra hälsobeteenden kan social 

delaktighet leda till en förbättring av personers hälsa. Ju högre social delaktighet och socialt 

stöd desto mer hälsobeteenden utförs och då framförallt fysisk aktivitet (Nieminen et al, 2013; 

Cleland, Ball, Salmon, Timperio & Crawford, 2010; Lindström, Moghaddassi & Merlo, 

2003). 

En viktig del inom social omgivningar är situationer i hemmet, t ex relationer och stöd från 

familjemedlemmar (Timperio et al., 2013). Stöd, attityder och socialt inflytande från 

familjemedlemmar har stor betydelse för vilket förhållande barn får till utövande av sport och 

fysisk aktivitet. Det som främst påverkar är om föräldrarna ger emotionellt stöd, är bra 

rollmodeller när det gäller fysisk aktivitet, finansierar aktiviteten, deltar tillsammans med 

barnet och om träningsredskap finns i hemmet. Att föräldrar uppmuntrar barn att utöva sport 

och uppmärksamma positiva konsekvenser kan öka barns självförtroende gällande fysisk 

aktivitet och då också förbättra förhållningssättet och attityderna till aktiviteten (Timperio et 

al., 2013).  

 

Sociala nätverk och dess relationer kan alltså ha stor påverkan på en persons hälsa som 

diskuterats tidigare (Glanz et al., 2008). Detta kan sammanfattas utifrån Conceptual model for 

the Relationship of Social Network and Social support to Health. Denna modell beskriver att 

sociala närverk och socialt stöd har en direkt påverkan på hälsa genom basala behov som 

känsla av kärlek, kamratskap och stöd. Socialt stöd och socialt nätverk kan också ge personen 

möjlighet att skaffa ny kunskap och nya kontakter som kan ha positiv effekt på personens 

problemlösning, och påverkar då personens copingprocess. Detta kan öka personens känsla av 

att kunna identifiera och lösa problem, samt att ha kontroll i specifika situationer. Socialt stöd 

och sociala nätverk kan också ha en positiv effekt på samhällen, exempelvis genom att öka 

möjligheterna för kapacitet, kontroll och att utnyttja och ta till vara på samhällets resurser och 

på så sätt kunna lösa eventuella problem. Detta kan indirekt ha en positiv effekt på hälsan hos 

de människor som lever i dessa samhällen och stärker människornas förtroende och det 

sociala kapitalet. Genom dessa minskar också den negativa effekten på hälsa genom att 

stressfaktorer minskar och det skapas resurser som kan handskas med de negativa effekter 

som kan uppstå. Socialt stöd och sociala nätverk kan även minska stressfaktorer genom t ex 



 

bättre relationer mellan kollegor och ökad kommunikation på arbetet som leder till ett lagom 

antal arbetsuppgifter. Genom utbyte med andra personer i sitt nätverk kan man få ökad 

förståelse för vilka beteenden som kan ha negativ effekt och positiv effekt på hälsan (Glanz et 

al., 2008) 

1.3 Socialkognitiv teori 

Grunden för SCT är samspel mellan individfaktorer, beteende och omgivningsfaktorer 

(Åsenlöf, 2005), där patientens tilltro, värderingar och förväntningar påverkar beteendet 

(Jensen, 2003). SCT och andra beteendeteorier påvisar att omgivningsfaktorer har betydelse i 

ett beteende (Jensen, 2003). SCT beskriver hur människor försöker interagerar så bra som 

möjligt med sin omgivning och försöker forma omgivningen efter sig själva (Glanz, Rimer & 

Viswanath, 2008). Detta kan synas i begrepp som finns inom teorin som exempelvis reciprok 

determinism som beskriver hur individer och grupper kan påverkas av och kan påverka sin 

egen omgivning och utifrån det reglera sitt beteende. Ett annat begrepp är collective efficacy 

som beskriver hur individer och grupper kan påverka omgivningen genom att ta till 

handlingar. Det beskriver även hur en grupp människors upplevda gemensamma self-efficacy 

kan påverka individens. Incentive motivation beskriver hur omgivningen kan påverka en 

individ eller grupp genom bestraffning och belöning exempelvis genom lagar (Glanz et al., 

2008).  

I SCT beskrivs det även hur beteende kan formas utifrån inlärning, erfarenheter och 

observation utifrån omgivningen (Glanz et al., 2008). Observation är en social inlärningsform 

då människan observerar beteenden hos andra människor och konsekvenser av andras 

beteende. Detta kan liknas vid begreppet modellinlärning där en individ tar efter andras 

beteende utifrån vilka konsekvenser som formas av beteendet (Bandura, 2001). Begreppet 

self-efficacy beskriver patientens tilltro till sin egen förmåga att utföra ett specifikt beteende i 

en specifik situation för att uppnå ett önskat resultat (Denison & Åsenlöf, 2012). En hög tilltro 

till den egna förmågan innebär att människor upplever en viss kontroll över sig själva och sin 

omgivning (Bandura, 2001). Self-efficacy kan influeras av hindrande eller underlättande 

faktorer i omgivningen (Fiala, Rhodes, Blanchard & Anderson, 2013).  

Socialt stöd kan förstärka self-efficacy vilket i sin tur hjälper individen att nå sitt mål (Tierney 

et al., 2011). Tierney et al (2011) påpekar också att stöd från familj och vänner inte får bli 

överbeskyddande då individen kan bli beroende av att ha ett socialt stöd. Stödet ska ge en 

ökad self-effacy vilket ökar chansen för att genomföra en beteendeförändring, eller bibehålla 

ett beteende vid motgång. Motivation är viktigt del i beteendeförändring och kan också 

påverkas av omgivningen och individens self-efficacy (Jensen, 2003). Ett annat begrepp i 

SCT som också kan underlättas av socialt stöd är facilitation. Detta begrepp innebär att det 

sker förändringar i omgivningen och att redskap tas fram för att underlätta ett beteende, vilket 

kan liknas vid instrumentellt stöd (Glanz et al., 2008).  

För att uppnå en beteendeförändring kan självreglering användas (Glanz et al., 2008). Det 

innebär att patienten skapar en självuppfattning för att kunna kontrollera och förändra sitt 

beteende och sin omgivning, samt för att kunna nå mål och önskat beteende. Inom 

självreglering strävar individen efter att hitta ett socialt stöd (Glanz et al., 2008). Det sociala 

stödet kan vara instrumentellt stöd, informativt stöd eller emotionellt och kan vara betydande 

för en individs beteendeförändring (Eyler et al., 1999). Denna strategi är en viktig del inom 

självreglering då individer med problem försöker hittar hjälp och stöd i sin sociala omgivning 

(Bandura, 2001). Konsekvenser från omgivningen kan påverka en beteendeförändring eller 

bibehållandet av ett beteende (Plotnikoff, Costigan, Karunamuni & Lubans, 2013). Ett 

exempel på en konsekvens är vilken respons beteendet som utförs får från personer i 



 

omgivningen. Om omgivningen stöder det nya beteendet förstärker det en beteendeförändring 

(Glanz et al., 2008). Målsättning är också en del inom självreglering som kan användas för att 

uppnå en beteendeförändring (Glanz et al., 2008). I en artikel av Mann, De Riddler & Fujita 

(2013) beskriver de att målsättning tillsammans med strategier inom självreglering är ett bra 

verktyg för att uppnå ett beteende. De andra strategierna som ingår i självreglering handlar om 

individens egen förmåga att kunna genomföra en beteendeförändring. Bland annat ska 

individen hitta egna belöningar och att kunna motivera sig själv innan och under ett beteende. 

Individen ska även arbeta med feedback på vad som behöver förbättras och hur, samt kunna 

observera sitt eget beteende (Glanz et al., 2008).  

1.4 Thailand  

Thailand har gjort stora satsningar för att förbättra hälso- och sjukvården i landet, samt 

sjukvårdsprevention. Det finns lagar gällande avgiftsfri statlig hälso- och sjukvård samt lagar 

för att personer med registrerad funktionsnedsättning har rätt till avgiftsfri vård, hjälpmedel 

och rullstolar. Användningen av lagen ska dock vara bristfällig (Utrikesdepartementet, 2010). 

Kungen och kungahuset är högt respekterade och populära i landet (Utrikesdepartementet, 

2010). Kungen har så stor respekt att han vid vissa tillfällen gått in och stabiliserat det 

politiska läget i landet. Politiska val i Thailand präglas av korruption och röstköp men ska 

vara fria och demokratiska (Utrikesdepartementet, 2010). Under tiden denna studie gjordes 

var det politiska läget i Thailand och framförallt Bangkok något ostadigt då det pågick stora 

demonstrationer mot den nuvarande regeringen (Utrikesdepartementet, 2014). I 

demonstrationerna fanns det två tydliga sidor. De röda som kallas för Förenade fronten stöder 

den nuvarande regeringen. De andra kallar sig för Folkalliansen för demokrati och 

kännetecknas av färgen gul som symboliserar deras stöd till monarkin och till kungen. De 

gula har tidigare avsatt den dåvarande premiärministern Thaksin Shinawatra och vill nu 

avsätta hans syster Yingluck Shinawatra, som nu är premiärminister i Thailand (Mullen, 2013; 

SVT, 2009). 

Ekonomin i Thailand har förbättrats under de senaste åren men det finns fortfarande stora 

inkomstklyftor i landet. Detta medför att många måste arbeta mycket. Det finns lagar gällande 

arbetstider, uppsägning och semestrar men användandet och efterföljandet av lagarna är 

bristfälliga (Utrikesdepartementet, 2010). 

1.5 Problemformulering  

På Mälardalens högskola i Västerås finns sjukgymnastprogrammet med beteendemedicinsk 

inriktning. Mälardalens högskola har ett utbyte med ett universitet i Bangkok där både lärare 

och elever tar del av utbytet. Författarna i denna studie tog del av detta utbyte och ville ta reda 

på om och i så fall hur beteendemedicin används på ett universitet i Bangkok, i utbildningen 

och i arbetet som sjukgymnast, eftersom det är en viktig del i undervisningen vid MDH. 

Denna kunskap skulle kunna bidra till ökad förståelse mellan sjukgymnaster från de två olika 

länderna. Studien inriktade sig på hur patienters sociala omgivningsfaktorer beaktades i 

sjukgymnastik, vid den tidpunkten var okänt för författarna. Studien kan ha betydelse då 

kommande utbytesstudenter skulle få större möjlighet till förberedelse och förståelse för 

arbetssättet i Thailand. Detta skulle kunna underlätta för studenterna att anpassa och tillämpa 

det beteendemedicinska arbetssättet under utbytet.  



 

2 SYFTE 

Syftet var att undersöka hur sjukgymnaster på en klinik i Bangkok, Thailand, uppfattade och 

beaktade sociala omgivningsfaktorer vid undersökning, analys och behandling av patienters 

problem.   

3 METOD 

3.1  Design 

Studien var en kvalitativ studie med deskriptiv design och data samlades in genom intervjuer 

vid ett tillfälle för att fånga några sjukgymnasters upplevelser och tankar kring sociala 

faktorers betydelse. 

3.2  Urval 

Fem informanter inkluderades i studien genom ett bekvämlighetsurval. Inklusionskriterier för 

deltagarna i studien var att de skulle vara sjukgymnaster, arbeta vid en universitetsklinik, ha 

regelbunden patientkontakt samt kunna kommunicera på engelska och förstå skriven 

engelska. Urvalet gjordes genom att kontakt togs med internationella koordinatorer på ett 

universitet i Bangkok. Kontaktpersonen fick ett informationsbrev (Bilaga C) om studien samt 

ett intyg (Bilaga D). Informationsbrevet innehöll information kring studien, dess syfte och att 

författarna önskade 4-6 informanter till studien. Med i brevet fanns också kontaktuppgifter till 

författarna för eventuella frågor. Intyget bekräftades via mail och underskrivet intyg fick 

författarna på plats. Koordinatorn vid ett universitet i Bangkok tog kontakt med 

sjukgymnasterna vid den berörda kliniken och fem sjukgymnaster valde att delta i studien. 

Författarna fick vid ankomst till studieorten en lista med deltagarnas fullständiga namn. 

Författarna sände ett informationsbrev till samtliga deltagare via ansvarig koordinator (Bilaga 

A). Informationsbrevet innehöll information kring studien, dess syfte, sekretess och hur det 

insamlade materialet från intervjuerna skulle hanteras. Kontaktuppgifter till författare och 

handledare fanns också med i brevet för eventuella frågor och för att underlätta planeringen 

för datum och tid för de enskilda intervjuerna. Tid och plats för intervjuerna anpassades efter 

sjukgymnasternas schema och efter författarnas vistelse i Bangkok. 

Det var totalt fem informanter som deltog i studien, varav fyra kvinnor och en man. Samtliga 

informanter arbetade på samma klinik, 1 person arbetade på neurologi-avdelningen och 

resterande arbetade på ortopedi-avdelningen. Deltagandet i studien baserades på 

sjukgymnasternas intresse för att delta i studien samt utefter språkkunskaper i engelska. 

Informanterna var mellan 26 år och 35 år. Samtliga informanter hade gått en grundutbildning 

på fyra år. Fyra av informanterna hade även gått masterutbildning och en av informanterna 

hade studerat ortopedi ett år efter grundutbildningen. De hade varit yrkesverksamma mellan 2 

och 11 år.  



 

3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes med semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer valdes för att få mer frihet under intervjun och möjliggöra följdfrågor efter 

informantens svar (Carter, Lubinsky & Domholdt, 2011). Båda författarna var närvarande vid 

intervjuerna som gjordes enskilt med deltagarna. Intervjuerna spelades in via röstinspelning 

på mobiltelefon och dator vilket sparades i låsta dokument och anteckningar fördes. Under 

intervjuerna var en av författarna intervjuledare medan den andra ansvarade för anteckningar 

och inspelning. Författarna var intervjuledare vid varannan intervju, två respektive tre 

intervjuer. Innan intervjuerna samlades bakgrundsfakta in om informanterna. Bakgrundsfakta 

inkluderade frågor gällande kön, ålder, utbildning och antal år av kliniskt arbete med patienter 

(Granskär & Höglund- Nielsen, 2013). 

En frågeguide som skapats av författarna med öppna frågor användes vid intervjuerna. 

Frågorna var utformade för att få så mycket och utförlig information som möjligt. 

Frågeguiden bestod av åtta frågor samt nio följdfrågor. Frågorna är utformade för att få reda 

på om informanterna är medvetna om sociala omgivningsfaktorer och vad det innebär för 

dem. Även hur de integrerar sociala omgivningsfaktorer i sitt kliniska arbete var av intresse. 

Se Bilaga B.  

För att undvika kulturella missförstånd och risken för att de thailändska informanterna skulle 

känna sig kränkta eller förolämpade av intervjufrågorna gjordes provintervjuer. Dessa 

provintervjuer genomfördes vid MDH i Eskilstuna den 1 november 2013, med båda 

författarna och två thailändska doktorander som var sjuksköterskor. Intervjuerna skedde 

enskilt med de två doktoranderna. Författarna turades om att vara intervjuledare eller att föra 

anteckningar. Efter intervjuerna fick doktoranderna återkoppla hur de upplevde intervjun och 

frågorna. Korrigeringar gjordes utefter kommentarerna från doktoranderna. De ändringar som 

gjordes var att inleda intervjun med exempel på vad begreppet sociala omgivningsfaktorer 

kunde innebära. Under provintervjuerna framkom det att några av frågorna inte var tydliga 

nog och därför ändrades vissa frågor för att undvika missförstånd. En fråga togs bort och en 

fråga lades till i början av intervjun.  

Under intervjuerna kunde författaren som intervjuade ställa frågor utöver frågeguiden om det 

behövdes. Detta kunde ske om informanten inte förstod en fråga eller om författarna önskade 

ett utförligare svar av informanten. Under utformningen av frågeguiden och efter 

provintervjuerna diskuterade författarna innebörden av samtliga frågor. Detta för att i 

möjligaste mån kunna förklara frågorna så lika som möjligt under intervjuerna.  

Sjukgymnasterna fick själva komma med förslag på tidpunkt och plats som passade dem för 

att intervjun inte skulle ta mer tid än nödvändigt från deras arbete med patienter. När de hittat 

tider som passade dem skickade en ansvarig sjukgymnast mail till författarna som bekräftade 

tiderna. Samtliga intervjuer utfördes under v. 51. Intervjuerna utfördes på kliniken där 

sjukgymnasterna arbetade. En av intervjuerna blev dock inställd pga sjukgymnastens schema 

och den intervjun utfördes då istället på helgen i ett allmänt utrymme på ett hotell. 

Intervjuerna varade mellan 33 min och 1 timme och 11 min. 

3.4 Databearbetning 

Kvalitativ innehållsanalys användes för att bearbeta och redovisa intervjuerna. Först 

transkriberades det inspelade materialet, vilket innebar att ljudinspelningen skrevs ner 

ordagrant. För att förhindra misstolkning skedde transkriptionerna på engelska då engelska 

talades under intervjuerna. Författarna utförde samtliga transkriberingar tillsammans för att 

underlätta processen och minska missuppfattningar. När transkriberingen var färdig 

kontrollerade författarna inspelningarna. Sedan plockades meningsbärande delar av texten ut, 



 

så kallade meningsenheter. Detta gjorde författarna separat för att sedan kunna göra en 

jämförelse och för att undvika att viktiga delar missades som kunde vara betydande för 

resultatet. Alla meningsenheter översattes till svenska av författarna med stöd av handledare 

och förkortades sedan genom kondensering för att få materialet mer överskådligt. Under 

kondenseringen skulle meningarnas ursprungliga betydelse bevaras. Kondenseringen delades 

in i koder, som skulle beskriva kondenseringens innehåll. Koderna delades i sin tur in i 

underkategorier. Underkategorierna var till för att hitta samband och mönster samt få en ökad 

översikt av materialet för att kunna göra en analys. Underkategorierna delades sedan in i 

huvudkategorier (Granskär & Höglund- Nielsen, 2013). Under databearbetningen delades 

koderna in i 5 huvudkategorier och 16 underkategorier. 

I tabell 1 presenteras två exempel på hur författarna steg för steg genomförde 

databearbetningsprocessen från meningsbärande enhet till kategori.  

Tabell 1. Ett utdrag från den sammanställda tabellen med slutresultatet av databearbetningen.  

Meningsbärande 

enhet 

Översättning Kondensering Kod Under-

kategori 

Huvud-

kategori 

 Like is we have 

problem with this 

friends then we still 

have other friends 

to, kind of talk 

about and all that so 

I I wouldn’t think 

that aa about friends 

would effect to to 

causing the 

symptom. I2F3 

Så om vi har 

problem med denna 

vännen så har vi 

fortfarande andra 

vänner att typ prata 

med och allt det där, 

så jag skulle inte tro 

att  vänner skulle 

kunna påverka för att 

orsaka symtomet.  

Vänner påverkar 

och orsakar inte 

symtom.  

Vänner 

påverkar 

inte 

Vänners 

betydelse 

Nära 

relationer 

I will see that in some 

cases if, if I know them 

much, for enough to to 

be able to talk about it 

then I I would let them 

like doing, before I treat 

them. I, I would let them 

maybe aa talk about it a 

little bit, not a little like, 

talk about it and then see 

what they think about if 

they have the way of of 

aa the solution of their 

problem. I2F6 

I vissa fall kommer 

jag att se om, om jag 

känner dem väl, nog 

väl för att kunna 

prata om det så 

skulle jag låta dem 

göra det innan jag 

behandlar dem. Jag 

kanske skulle låta 

dem prata om det 

lite, nej inte lite, 

prata om det och sen 

se vad de tänker om 

det, om de har ett 

sätt att lösa sina 

problem.  

Jag skulle låta 

dem prata om 

sina problem och 

se om de hittat 

en lösning.  

Prata om 

problem 

Behandling 

och åtgärder 

Sjukgymnaste

ns arbete 

 

Författarna tog hänsyn till trovärdigheten och tillförlitligheten under databearbetningen 

genom tillvägagångssättet, framförallt vid transkribering och översättning av materialet. 

Författarna var noggranna i varje moment och försökte att hålla materialet så textnära som 

möjligt genom hela processen. Under databearbetningen hade författarna nära kontakt med 

handledaren och fick på så sätt hjälp med att hålla materialet så tillförlitligt som möjligt.  



 

3.5  ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

De informanter som deltog i studien var välinformerade om studiens syfte och innehåll. De 

hade tackat ja till att delta i studien via muntlig kommunikation och samtycket 

dokumenterades vid intervjutillfället. Studien blev godkänd att genomföras av koordinator på 

fakulteten vid universitetet genom underskrivet intyg. Deltagarna i studien var anonyma och 

ingen information som kunde påvisa deltagarnas identitet användes under studien. 

Ljudinspelningen avlyssnades endast av författarna i slutna rum med hörlurar. Efter att 

studien är avslutad och examensarbetet godkänt kommer alla ljudinspelningar och 

transkriberade intervjuer raderas. Deltagarna informerades även innan påbörjad intervju om 

hur intervjun var upplagd samt att de kunde avbryta när de ville under samtalet såväl som 

under hela studien, utan att ange någon orsak. Genom detta utförande tog författarna hänsyn 

till fyra etiska principer som presenteras i ”Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor” (Riksdagen, 2003). Den första principen var information där deltagarna skulle 

informeras om planen för forskningen, dess syfte, vilka risker som kunde infalla i studien, 

vem som var forskningshuvudman, att deltagandet var frivilligt samt att de hade rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst. Efter det gäller principen för samtycke där deltagaren 

lämnade sitt samtycke frivilligt, det skulle även dokumenteras skriftligt. Principen om 

utlämnande av personuppgifter tillämpades genom att informanternas personliga data inte 

presenterades i studien och ingen data var möjlig att spåra tillbaka till informanterna. Under 

studien benämndes informanterna med, exempelvis Informant A. Den sista principen innebar 

att data endast kommer användas i forskningssyfte, vilket deltagarna i studien informerades 

om. Författarna försökte undvika att ställa frågor som kunde upplevas kränkande under 

intervjuerna. För att kunna undvika det utförde författarna provintervjuer med thailändska 

doktorander för att undvika kulturella missförstånd. Innan intervjuerna påbörjades 

informerades deltagarna om att författarna var intresserade av hur informanterna arbetar och 

att syftet inte var att testa informanternas kunskaper. 

4 RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån kategorisering av materialet. För att få en översikt av materialet 

har kategorier och antal koder sammanställts i nedanstående tabell. (tabell 2) 

Tabell 2. Sammanställning av resultatet i kategorier 

Huvud-kategori Under-kategori Antal koder 

Nära relationer Familjens negativa påverkan  9 

Vänners betydelse 5 

Socialt stöd 9 

Prestationskrav från vänner 

och familj 

6 

Sociala aktiviteter 3 

Sjukgymnastens arbete Undersökning 9 

Analys 6  



 

Behandling och åtgärder 11 

Samhälleliga faktorer Politik 5 

Religion och kultur 1 

Ekonomiskt skyddsnät 3 

 Attityder i samhället 1 

Arbetsfaktorer Sociala situationer på 

arbetsplatsen 

2 

Ekonomins betydelse för 

patienten 

5 

Uppfattning om sociala 

omgivningsfaktorer 

Jämförelse mellan faktorer 6 

Definitioner 6  

Påverkan på individen 3 

 

4.1 Nära relationer  

Inom denna kategori fanns underkategorierna familjens negativa påverkan, vänners betydelse, 

socialt stöd och sociala aktiviteter.  

I analysen framkom det att informanterna uppfattade att familjen kan ha stor betydelse för 

thailändska patienter. Informanterna framhöll krav från familjemedlemmar och skyldigheter 

inom familjen vilket kunde leda till ökade symtom. Ett exempel kunde vara kravet att ta hand 

om sina äldre familjemedlemmar vilket också kunde innebära tunga lyft. Familjesituationen 

och relationerna mellan familjemedlemmarna kunde också ha betydelse genom t ex bristande 

kommunikation mellan barn och föräldrar och sjukdom hos andra familjemedlemmar som 

kunde skapa oro hos patienten.  

Och då sa hon att hennes make har cancer och även att han fortsätter röka och allt det som gör det värre 

och när hon hade berättat det grät hon. Ja, så jag känner att ibland kan det betyda att familjesituationen 

kan påverka hennes symtom.  (Informant B) 

Informanterna gav olika svar gällande vänners betydelse för patienterna. Några ansåg att det 

hade betydelse och då främst för patienternas känslor, medan andra ansåg att det inte hade 

någon betydelse för patienternas problem. På grund av den politiska situationen i Thailand 

togs ett exempel upp som beskrev att vänner kan sätta press på patienten att välja politisk 

sida. Denna meningsbärande enhet ingick i underkategorin vänners betydelse där en 

informant beskrev hur vänner påverkar en av hens patienter. Det beskrevs även att vänner kan 

ha en positiv betydelse.  

Vänner är tydligt viktiga förstår du. För att jag, som den gamla mannen vet du, han brukar ha ett möte 

en gång i månaden, och vanligtvis pratar han inte mycket. Men den anhöriga säger att under mötena 

pratar han och ler mycket. Så det påverkar för, kanske känslorna. (Informant A) 

Att ha stöd från andra i sin närhet som t ex familj, vänner och kollegor kunde hjälpa patienten 

att bli bättre. Anhöriga kunde underlätta för patienten i behandlingen och motivera patienten 

till att genomföra sjukgymnastens planerade åtgärder samt att klara av mer i vardagen. 



 

Behandlingen och åtgärderna kunde även utvecklas och stegras lättare om patienten hade stöd 

från anhöriga. Därför ansåg informanterna att det var viktigt att de anhöriga hade en bra 

attityd till patienten och dess behandling.  

I ett annat fall tar deras son väldigt bra hand om henne och hon då mår okej, hon mår bra. Inga problem 

eller smärta. Hon älskar sin son och hon känner att hennes symtom är okej, det är inga problem för 

henne. (Informant E) 

Från analysen framgick det att föräldrarna satte stor press på sina barn att göra bra ifrån sig i 

skolan. Inom olika idrotter satte även föräldrar stor press på sina barn för att de ska bli så bra 

som möjligt, men pressen kunde även komma från coachen i laget och från vänner. 

Informanterna berättade att det är viktigt att ha detta i åtanke vid behandling av patienter som 

var idrottare då föräldrarna ofta ville att deras barn skulle återgå till sin idrott tidigare än 

skadan tillät.  

Men egentligen är det här den största påverkan för att vi måste prata med patienten och vi måste prata 

med deras familj också. För att veta om situationen. Men egentligen om deras familj inte förstår 

problemet, om dem, så kommer de att sätta press på barnen. På dem att de ska återgå till träning och 

återgå till tävling. (Informant C) 

Om patienten fick möjlighet att utföra de aktiviteter som var av intresse för hen tillsammans 

med vänner kunde det ge en positiv inverkan på patienten genom t ex glädje och minskning 

av symtomen.  

 

4.2 Sjukgymnastens arbete 

Inom denna huvudkategori fanns underkategorierna undersökning, analys, samt behandling 

och åtgärder.  

För att få information om sociala omgivningsfaktorer som kunde ha betydelse for patientens 

problem använde sjukgymnasterna sig av frågor gällande exempelvis boende. familj, stöd och 

arbete. För att få in mer information använde sjukgymnasterna sig av observation, fysisk 

undersökning samt information från anhöriga.  

Informanterna uttryckte att de var medvetna om att sociala omgivningsfaktorer kunde påverka 

patientens problem och därför bör beaktas i behandling. En informant uttryckte att de olika 

faktorerna som kunde påverka patienten måste sammanvägas vid behandlingen.  

Till exempel det psykologiska som innebär faktorer som pressen från deras familj, pressen från deras 

arbete, deras press från ekonomin och pressen från deras vän, men det är mindre. Så vi måste slå dem 

samman när vi behandlar. (Informant C) 

De åtgärder som främst tillämpades var råd till patienten och information till patienten och 

anhöriga. Andra åtgärder som diskuterades var att sjukgymnasten på olika sätt kunde hjälpa 

patienten i vardagen, t ex genom hjälpmedel om patienten saknade hjälp av anhöriga. 

Sen skulle jag göra, jag skulle ge dem råd och kanske för nästa besök. Jag ska ungefär om det verkligen 

är relaterat till problemet kanske jag berättar om hur kanske slappna av eller andningsövningar när du 

har detta problem eller vad som helst, som kan få dem att tro att det påverkar det, det kan relatera till det 

fysiska problemet som de har nu. (Informant B)  



 

4.3 Samhälleliga faktorer 

Inom denna kategori fanns underkategorierna politik, attityder i samhället, religion och kultur, 

samt ekonomiskt skyddsnät.  

Informanterna ansåg att politiken var något som påverkade patienterna psykologiskt och 

påverkade deras beteende. Vid den tidpunkten intervjuerna ägde rum pågick det stora 

demonstrationer i Thailand och framförallt i Bangkok. Därför var det ett ämne som togs upp 

av de flesta informanterna. En informant berättade om en av sina patienter som valde att delta 

i demonstrationerna trots ökad smärta i benen för att kunna visa sig engagerad i sitt land och 

sin kung.  

Efter det gick han ca tio km och när han kom tillbaka hade han väldigt dålig smärta. Och jag tror det 

sociala påverkar honom. Eftersom han tror han är okej och han vill visa att han är thailändsk och han 

älskar kungen. Och han vill gå/demonstrera. (Informant E) 

Det uttrycktes bland informanterna att vissa religiösa-kulturella regler kunde påverka 

patienten exempelvis genom att förhindra äldre patienter att gå till templet då de hade svårt att 

sitta på golvet som man traditionsenligt bör göra.  

I Thailand finns inte någon garanterad sjukvårdsförsäkring, vilket togs upp som en 

påverkande faktor. Det påverkade patienten genom att hen måste arbeta mycket för att ha råd 

att gå till ett bra sjukhus, eftersom det inte fanns någon sjuk-ersättning. Även ekonomisk 

status och samhällsklass kunde påverka patienten psykologiskt.  

De kan inte vila, kan inte sluta jobba på grund av att i Thailand kommer inte staten och försäkringen 

betala, betala tillbaka till dig. Om du har en arbetsskada och inte kan jobba, återgå till arbetet, behöver 

du vila, eller hur. Men vi har inte som pengarna för att betala under tiden när du vilar. (Informant C) 

Informanterna beskrev att attityder från andra personer i samhället kunde påverka patienten. 

Ett exempel som gavs var att en taxichaufför nekade en rullstolsburen patient skjuts då 

taxichauffören ansåg att det tar för lång tid.  

4.4 Arbetsfaktorer 

Inom denna kategori finns underkategorierna sociala situationer på arbetsplatsen och 

ekonomins betydelse för patienten.  

Den sociala situationen på arbetet kunde påverka patienten både positivt och negativt. Det 

handlade om stöd och hjälp av kollegor men även om att relationen med chefen kunde ha en 

negativ psykologisk inverkan på patienten.  

Men det sa hon för ungefär två år sedan, men nu när hon precis kommit tillbaka till mig med smärta i 

ländryggen. Och hon hade redan gått i pension från arbetet, som pension i förtid för att hon var 

frustrerad över chefen, så alla symtom som hon berättade om för mig förut var borta. Men smärtan i 

ländryggen kom från en skada, en skada från en olycka. Men hon berättade för mig att efter hon hade 

pensionerat sig från arbetet hade saker blivit mycket bättre. (Informant B) 

Och kollegor är också, för att om kollegorna inte förstår. Kanske om de går tillbaka till arbetet men 

toaletten är för långt ifrån deras rum så när de behöver gå på toaletten, behöver han fråga om någon kan 

gå med honom. Men det beror på kollegorna, någon sa okej och en annan sa nej jag är upptagen. Så det 

ger mer effekt ibland och det gör honom stressad.  (Informant A)  



 

En dålig ekonomi var av betydelse för patienter då de måste arbeta mycket, vilket kunde 

påverka deras problem och symtom. Det kunde även påverka vilken behandling som de kunde 

få och om de hade råd att gå på behandling under en längre tid.  

4.5 Uppfattning om sociala omgivningsfaktorer 

Inom denna kategori fanns underkategorierna definitioner, jämförelse mellan faktorer och 

påverkan på individen.  

Enligt informanterna innebar sociala omgivningsfaktorer bland annat familj, arbete och 

vänner. Vissa faktorer ansågs påverka mer än andra enligt några informanter. Informanterna 

uttryckte sig om hur familjesituationen är en starkare faktor. 

 Jag känner att de flesta situationerna om det kommer att påverka symtomen kommer det att komma 

från familj mer än från andra. (Informant B) 

Sociala omgivningsfaktorer kunde påverka symtom samt patientens beteende och 

psykologiska funktioner. 

Jag vet att sociala omgivningsfaktorer kan påverka patienten. Till sinnet till tänkande och beteende. 

(Informant E) 

5 DISKUSSION 

I resultatet framkom det att huvudkategorin nära relationer innehöll flest koder och 

underkategorier. Den näst största huvudkategorin var sjukgymnastens arbete där det beskrevs 

hur sjukgymnasterna använde sig av sociala omgivningsfaktorer vid undersökning, analys, 

behandling och åtgärd. Under intervjuerna berättade informanterna mycket om familjens och 

arbetets betydelse för patienterna.  

5.1 Metoddiskussion  

Författarna anser att valet av kvalitativ design och metod gjorde att syftet kunde besvaras. Att 

använda sig av deskriptiv design med semistrukturerade intervjuer gav möjlighet att med 

informanternas egna ord beskriva hur de uppfattade och beaktade sociala omgivningsfaktorer 

vid undersökning, analys och behandling av patienters problem. Då informanterna kan ha 

påverkats av intervjuledaren eller ville ge det svar som de trodde att författarna ville ha kan 

möjligen påverkat svaren. För att undvika detta hade metoden observation varit ett bra val då 

författarna hade kunnat observera och undersöka hur sjukgymnasterna arbetar med sociala 

omgivningsfaktorer i sin rätta miljö. Detta var dock inte möjligt att tillämpa under denna 

studie på grund av att författarna inte behärskar språket Thai.  

På grund av att få thailändska sjukgymnaster behärskar engelska tillräckligt väl för en intervju 

var urvalet av deltagare begränsat. Urvalet skedde med hjälp av en kontaktperson på 

universitetet i Bangkok. Kontaktpersonen kan ha påverkat studiens urval genom att hen valde 



 

vilka sjukgymnaster som passade till studien. Detta tillvägagångssätt begränsade även 

författarnas kontroll över urvalet. De informanter som deltog i studien var begränsade till två 

områden, ortopedi och neurologi. Detta kan ha påverkat resultatet och innebär att resultatet 

inte är överförbart till thailändska sjukgymnaster inom andra verksamhetsområden. Resultatet 

belyste främst hur de deltagande thailändska sjukgymnaster kunde arbeta med sociala 

omgivningsfaktorer inom området ortopedi. För att få en större bredd i studien hade 

författarna kunnat vara tydligare med information till kontaktpersonen att de önskade en 

spridning av informanterna mellan de olika arbetsområdena.  

Två av informanterna hade erfarenhet av beteendemedicinskt arbete, där sociala 

omgivningsfaktorer ingår som en väsentlig del. Det kan ha inverkat på studien genom att 

förkunskaperna möjliggör en djupare diskussion kring begreppets betydelse samt mer 

innehållsrika svar. Det kan dock även ha inneburit att informanterna valde att svara det som 

ansågs rätt utifrån ett beteendemedicinskt synsätt. Det kan ha lett till skillnader i svaren då 

inte alla informanter hade samma förförståelse av begreppet sociala omgivningsfaktorer. 

Författarna kunde inte validera att svaren från informanterna stämde med hur de arbetar 

kliniskt eftersom observation inte var möjligt att genomföra. Svaren från informanterna kan 

därmed ha varit anpassade till vad informanterna trodde ansågs som korrekta svar.  

Seidman och Irving (1998) rekommenderar att genomföra provintervjuer. Syftet med att 

utföra två provintervjuer var att möjliggöra att frågornas innehåll och språk kunde anpassas 

efter informanterna till möjligaste mån. Provintervjun innebar även att både författarna fick 

chansen att prova och öva sina färdigheter i intervjuförfarandet. Detta gjorde att 

intervjuledaren kände sig mer förberedd inför datainsamlingen vilket kan ge en ökad 

trovärdighet för datainsamlingen och vara en styrka för studien enligt författarna. Att 

författarna turades om att vara intervjuledare kan även ha påverkat datainsamlingen då 

intervjuledaren kan ha påverkat inriktningen och innehållet i intervjun (Dijkstra, 1983). Om 

samma författare hade varit intervjuledare vid samtliga intervjuer hade denna fått möjligheten 

att ytterligare förbättra sin intervjuteknik och hade därmed möjligen kunnat få ut mer av 

intervjuerna. Trots att författarna försökte använda sig av liknande förklaringar och exempel 

under intervjuerna så kan det ha förekommit skillnader vilket kan ha påverkat informanternas 

svar. I efterhand upplever författarna att frågorna som ingick i frågeguiden var något för 

konkreta och smala vilket kan ha hindrat informanternas egna tankar och reflektioner kring 

ämnet. Frågorna hade möjligen kunnat formuleras mer öppna för att ge fylligare svar. 

Författarna anser att ljudinspelningen kan ha påverkat informanterna som en stressfaktor och 

kan ha begränsat möjligheten till att öppna en djupare diskussion och reflektioner hos 

informanterna. Vid problem med inspelningsinstrumentet blev även intervjuledaren 

distraherad vid två tillfällen, vilket kan ha påverkat intervjuerna.  

I frågeguiden ingick exempel på begreppet sociala omgivningsfaktorer som kan ha påverkat 

informanternas egen definition av begreppet. Några av informanterna önskade även en 

ytterligare förklaring av begreppet sociala omgivningsfaktorer i början av intervjun. Under 

intervjuerna behövde författarna ibland förtydliga, förklara eller ge exempel när 

informanterna hade svårt att förstå vissa frågor. Författarna använde sig främst av exempel 

och förklaringar som redan fanns med i intervjuguiden för att förhindra att det blev stora 

skillnader mellan intervjuerna och för att påverka informanten så lite som möjligt. Trots det 

kan förklaringarna och de exempel som gavs ha påverkat informanternas svar och förståelse 

av begreppet sociala omgivningsfaktorer.  

Under intervjuerna förekom det även följdfrågor om informanterna gav otydliga svar eller om 

författarna önskade ytterligare förklaringar. Informanter som deltog i studien hade vissa 

svårigheter med att förstå, men främst med att uttrycka och formulera sig på engelska. Detta 

kan ha påverkat resultatet genom att informanterna möjligtvis inte kunde formulera sina svar 

så omfattande som de önskat. Följdfrågor kan ha varit ledande då informanterna ofta behövde 

konkreta exempel för att förstå frågorna på grund av språksvårigheter. För att undvika detta 



 

hade intervjuarna kunnat ha detta i åtanke och försökt formulera sig annorlunda för att 

undvika påverkan på informantens svar. Författarna hade sedan tidigare erfarenhet av att 

arbeta med sociala omgivningsfaktorer då det är en väsentlig del i det beteendemedicinska 

arbetssättet som undervisas på MDH (Mälardalens högskola, 2014). Denna förkunskap kan ha 

påverkat författarnas tolkning av informanternas svar och kan till viss del ha lett till ett 

selektivt lyssnande. Författarnas förkunskap kunde även vara en styrka i studien då författarna 

hade lättare att urskilja vad som var relevant samt känna igen de olika faktorer som ingår i 

begreppet sociala omgivningsfaktorer.  

Författarna valde att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys (Granskär & Höglund- 

Nielsen, 2013), då de i undervisningen fått träna på denna metod. Detta kan vara en styrka i 

studien då författarna är bekanta med denna metod och därför kunde utföra analysen så 

korrekt som möjligt. Under transkriberingen var det ibland svårt att tyda vad som sades under 

intervjuerna vilket kan ha lett till att författarna omedvetet gjorde egna tolkningar av otydligt 

material. Otydligheter kan bero på informanternas begränsade språkkunskaper och uttal, men 

även på kvalitet i vissa av ljudinspelningarna där ljudet var lågt och det hördes störande ljud i 

bakgrunden. Detta kunde delvis ha undvikits genom att utföra intervjuerna i ett tystare och 

mer avskilt rum. Intervjuerna utfördes dock på kliniken där informanterna arbetade, vilket 

möjligtvis gjorde att informanterna upplevde sig vara i en trygg miljö och vågade öppna upp 

och diskutera mer ingående. Något som kan ha påverkat studien var att en av intervjuerna 

utfördes i ett allmänt utrymme på ett hotell, då denna miljö möjligtvis inte kändes lika trygg 

för informanten. På grund av svårigheterna vid transkriberingarna valde författarna att 

gemensamt utföra samtliga för att de skulle bli så korrekta som möjligt. Detta förhindrade 

troligen att viktiga delar uteblev eller missades. För att bibehålla informanternas egna ord och 

undvika misstolkningar gjordes inga korrigeringar av språket. Författarna läste igenom 

samtliga intervjuer och strök under de meningsbärande enheterna separat, sedan jämförde de 

med varandra för att inte gå miste om viktiga delar i transkriberingen. Översättningarna av de 

meningsbärande enheterna kontrollerades av båda författarna samt av handledaren så att inga 

misstolkningar hade gjorts. Därför anser författarna att översättningen troligen inte påverkat 

studiens resultat. Vid kondenseringen försökte författarna bibehålla den centrala delen i 

meningsenheterna. Även dessa kontrollerades av båda författarna och handledaren. Vid 

kodning och indelning av koderna i kategorier och underkategorier försökte författarna hålla 

sig så textnära och objektiva som möjligt för att behålla den ursprungliga betydelsen från 

intervjuerna. Författarna strävade efter att hålla sig textnära och objektiva genom hela 

analysprocessen för att inte lägga in egna åsikter, men är medvetna om att de kan ha påverkat 

studiens resultat.  

Författarna upplevde att materialet från de fem intervjuerna var tillräckligt för att utföra en bra 

dataanalys och ta fram ett resultat. Ytterligare intervjuer hade dock möjliggjort ett säkrare och 

ett bredare resultat som kunnat ge en fylligare bild av hur de arbetade med sociala 

omgivningsfaktorer på kliniken. Författarna upplever att en större datainsamling skulle 

behöva tillämpas för att uppnå full mättnad och ett säkrare resultat.  

5.2 Resultatdiskussion 

En av de största underkategorierna i Nära relationer var familjens negativa påverkan. 

Innehållet i denna kategori kunde beskrivas utifrån begreppet socialt inflytande där personer i 

individens närhet påverkade individens beteende och tankar. Det framkom att familjen kunde 

påverka patienten negativt genom press och skyldigheter, vilket kan sägas åskådliggöra den 

Dynamiska triaden i SCT (Denison & Åsenlöf, 2012). Informanterna beskrev att familjen 

kunde påverka patientens tankar och känslor, men även det fysiska tillståndet, som 



 

exempelvis smärtupplevelse. Detta kunde i sin tur påverka patientens beteende. Om patienten 

anpassade sig efter familjen kunde det påverka behandlingen. Denna påverkan kunde också 

ses i underkategorin prestationskrav från vänner och familj. Där beskrev informanterna att 

press och krav från personer i patientens närhet är en stressande faktor vilket kunde påverka 

patientens problem och skador. Denna påverkan beskrivs även av Levi (1997) och kan 

hänföras till begreppet Social undermining. Om det fanns press från anhöriga och inte 

tillräckligt med socialt stöd kunde det leda till att patienten fick en lägre self-efficacy för 

aktivitetsmålet i behandlingen vilket beskrivs av informanterna och stöds av Tierney et al 

(2011). Informanterna berättade även att familjen kunde vara stöttande, vilket beskrivs i 

underkategorin socialt stöd. I denna underkategori återfinns även stöd från vänner och 

kollegor. Förutom att Self-efficacy kan påverkas positivt för aktivitetsmålet av stödet kan 

också motivationen höjas om det finns ett emotionellt socialt stöd (Ashida, Wilkinson & 

Hoehli, 2012). Motivationen kan ses i relation till beteendeförändringsstrategin Självreglering 

vilket bidrar till ett bättre utfall av en behandling. Inom beteendemedicin inriktas ofta 

behandling mot patientens prioriterade målaktiviteter. Att hitta en målaktivitet är en av 

strategierna som kan användas inom Självreglering (Glanz et al., 2008). I underkategorin 

Sociala aktiviteter tog en av informanterna upp att det är bra för patienten att ha en aktivitet 

som mål att sträva efter i behandlingen vilket stämmer överens med en studie av Parry (2004). 

Genom att utföra fritidsaktivitet med vänner kunde patienten känna delaktighet med andra 

utövare och vänner vilket enligt författarna också kan kopplas till socialt stöd.  

I underkategorin Analys framgår det hur sjukgymnasterna tog tillvara på fynden gällande 

sociala omgivningsfaktorer i fortsatt behandling. Sjukgymnasterna var medvetna om att 

patienten påverkades av den sociala omgivningen, men även att patienten kunde påverka sin 

omgivning. Detta överensstämmer med begreppet Reciprok determinism inom SCT. 

Informanterna berättade att de inte integrerar sociala omgivningsfaktorer i sina åtgärder i 

första hand. Märker de att faktorn är ständigt återkommande och har en stark koppling till 

patientens besvär tar de hänsyn till detta i sina åtgärder. De åtgärder som främst användes var 

råd och information till patient och anhöriga, vilket kan beskrivas som informativt stöd från 

sjukgymnasten. Det framkom även att sjukgymnasterna kunde förse patienterna med 

instrumentellt stöd om behovet fanns. Detta kan hänföras till begreppet Facilitation inom SCT 

(Glanz et al., 2008). Facilitation användes också genom att sjukgymnasten gav råd till 

anhöriga och assistenter om hur de kunde hjälpa och stötta patienten på bästa sätt i 

behandlingen och vardagliga livet. Detta innebar att patienten även fick ett emotionellt stöd 

(Glanz et al., 2008).  

I kategorin samhälleliga faktorer fanns en koppling mellan samhället och individen. Alla 

underkategorier kan hänföras till begreppet Incentive motivation, som visar hur lagar, normer 

och attityder påverkar individen (Glanz et al., 2008). I underkategorin politik beskrevs det hur 

individen kunde påverka samhället genom att delta i demonstrationer och visa sin politiska 

ställning. Att demonstrera är ett exempel på en grupp individers handling som kan påverka 

samhället och beskrivs i begreppet Collective efficacy i SCT (Glanz et al., 2008). 

Informanterna beskrev att även patienten påverkades då många bekanta var delaktiga i 

demonstrationerna och satte press på patienten att välja sida och att delta i demonstrationerna. 

Lagar och normer i samhället påverkade även individen genom t ex lagar gällande 

sjukförsäkring. Informanterna uttryckte att patienterna inte kunde sluta jobba och vila vid 

behov eftersom de inte hade råd. De patienter som hade en god ekonomi hade ofta råd med en 

bättre och mer långvarig behandling hos bl a sjukgymnasten. Religiösa-kulturella lagar och 

normer kunde också påverka individen. I templen förväntas utövarna sitta i bönställning på 

golvet (BBC, 2014), vilket patienter med smärta har svårigheter med. Detta kan leda till att 

patienter inte kan delta i aktiviteter i templen. Andra personers attityder kunde påverka 

patienten och dennes beteende i det vardagliga livet, exempelvis genom att en patient i rullstol 

blev nekad taxi. Detta visar på hur omgivningen kan påverka ett beteende.  



 

I underkategorin sociala faktorer på arbetsplatsen kunde begreppet Facilitation återfinnas i en 

av koderna. Där beskrev en av informanterna betydelsen av hjälp och stöttning från kollegor. 

Detta kan även liknas vid emotionellt stöd på arbetsplatsen. Om det inte fanns socialt stöd 

från chefen kunde det påverka patienten negativt. I detta exempel beskrevs en frustration över 

chefen hos patienten som resulterade i ökade ryggsmärtor. Vidare beskrevs det hur patienten 

efter pensionen blivit mycket bättre avseende ryggsmärtan. Detta exempel visar på betydelsen 

av interaktionen mellan omgivning, individ och beteende inom SCT. I underkategorin 

ekonomins betydelse för patienten belystes begreppet Incentive motivation då lagar om 

anställning ledde till att patienten var tvungen att arbeta mycket trots sjukdom eller skada. 

Informanternas uppfattning om sociala omgivningsfaktorer kan också ses i relation till ICF- 

komponenten omgivningsfaktorer, där sociala omgivningsfaktorer definieras. Några faktorer 

som återfinns både i ICF och intervjumaterialet var familj, vänner, system i samhället och 

kultur. Författarna upplevde att informanterna hade en uppfattning om vad begreppet sociala 

omgivningsfaktorer betydde. Vid vissa tillfällen visade informanterna dock en viss osäkerhet 

över begreppets betydelse och innehåll då de ibland hade svårt att särskilja den sociala 

omgivningen från den fysiska omgivningen. Trots detta framkom att de hade en uppfattning 

om sociala omgivningsfaktorers betydelse i arbetet med patienterna och tog hänsyn till dessa 

vid undersökning, analys och behandling.  

5.3 Etisk diskussion 

Författarna var noga med att ge tydlig information gällande deltagandet i studien. Författarna 

upplevde att det var en bra stämning under intervjuerna vilket kan ha berott på ett bra 

bemötande från båda parterna. Provintervjuerna kan även ha varit en faktor som hindrade 

uppkomsten av kulturella missförstånd. Informanterna upplevde att vissa av frågorna var 

svåra att förstå och besvara, vilket kan ha lett till att informanterna kunde känna sig 

obekväma. Trots detta upplevde författarna att en bra stämning bibehölls genom samtliga 

intervjuer. Eftersom det fanns ett begränsat antal sjukgymnaster som behärskade språket 

engelska kan de sjukgymnaster som deltog ha känt sig pressade till att delta i studien.  

6 SLUTSATS  

Informanterna visade en osäkerhet gällande begreppet sociala omgivningsfaktorer, men det 

framkom att de hade en uppfattning kring vad begreppet kunde innebära. Deras definition av 

begreppet sociala omgivningsfaktorer kan tolkas i förhållande till Socialkognitiv teori (SCT) 

och ICF. Informanterna ansåg att sociala omgivningsfaktorer hade olika stor betydelse för 

patienterna. Något som ofta framkom var att familjen och arbetsfaktorer hade stor betydelse i 

jämförelse med vänner. Under intervjuerna berättade informanterna hur de använde sig av 

kunskapen om sociala omgivningsfaktorer i undersökning, analys och behandling. Detta 

visade att informanterna tog viss hänsyn till sociala omgivningsfaktorers betydelse i det 

sjukgymnastiska arbetet med patienter. Informanterna undersökte sociala omgivningsfaktorer 

genom att ställa frågor till patient och anhöriga. Som åtgärd använde de sig främst av 

rådgivning och samtal gällande sociala omgivningsfaktorer. Informanternas uppfattning av 

betydelsen av sociala omgivningsfaktorer kunde kopplas till begrepp inom SCT. Resultatet i 



 

denna studie kan vara av betydelse för kommande utbytesstudenter då de kan få en inblick i 

hur sociala omgivningsfaktorer beaktas i det kliniska arbetet på en klinik i Bangkok.  
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BILAGA A  

How social environmental factors are considered in patient work 

at a Physical Therapy clinic in Bangkok, Thailand. 
We are two physical therapy students from Mälardalen university in Västerås, Sweden, and 

are currently working on our bachelor thesis. The focus of our thesis is on how physical 

therapists in Bangkok, Thailand consider social environmental factors in their assessment, 

analysis and treatment of patients' problems. 

Social environmental factors can be defined as the influence of other individuals, social 

structures, norms and attitudes. We would like to invite you who work at a Physical Therapy 

Faculty Clinic at a university in Bangkok to participate in this study.  

If you choose to take part in the study you will be interviewed once. The interview will be 

held in English together with both authors in a private atmosphere behind closed doors. The 

interview will be recorded to avoid the loss of useful information and written notes will be 

taken. The interview will last approximately 30-60 minutes and can be discontinued at any 

time without any given reason. Participation is voluntary. The interviews will take place  

between the 23 of December and the 6 of January. 

The data from the interviews will be presented in a bachelor thesis paper, and you will remain 

anonymous during the whole study. Only the two students and their supervisor will have 

access to the raw data, which will be destroyed shortly after the study has been accomplished. 

If you would like to participate in this study please send a respond by e-mail to one of us 

students (e-mail addresses is given below). Please give a suggestion of time and date for the 

interview that suits you.  

 

Best regards, 

- Ida Israelsson and Linnea Karlsson 

physical therapy students, Mälardalens University.  

 

Ida Israelsson: iin11001@student.mdh.se 

Linnea Karlsson: lkn11006@student.mdh.se 

Maria Sandborgh 

Supervisor, PhD, Senior lecturer, Mälardalens University 

Maria.Sandborgh@mdh.se 

mailto:iin11001@student.mdh.se
mailto:lkn11006@student.mdh.se


   

BILAGA B  

The interview starts with information about the interview session: 

All physical therapist students at MDH writes a bachelorthesis in their third, and last, year. We 

have choosen to do semistructured interviews to find out if and how physical therapists at a 

Physical Therapy Faculty Clinic at a university in Bangkok consider social environmental 

factors in their work with patients. Social environmental factors can for example be family, 

working situation, attitudes and friends.  

The interviews will be recorded to avoid the loss of useful information and written notes will 

be taken. Your personal data will be treated confidentially and will in the report not be 

possible to trace back to you. You have the right to discontinue your participation at any time 

during the interview as well as any time during the whole study. The interview will last 

approximately 30-60 minutes. We are only interested in how you work with social 

environmental factors. This is not a test of your knowledge, so there are no ”right or wrong 

answers”.  

 

 Are you familiar with the concept social environmental factors? 

o If yes: What does it mean to you? 

o If no: What would you imagine that the concept “social environmental factors” 

mean? 

 

 Do you think social environmental factors are important to consider in daily work with 

patients?  

o If no, why? 

o If yes, why? 

 

 Describe in what way you believe social environmental factors can be of importance 

for the patients.... 

o Examples:  

 Family situations? 

 Working situations, with stress, collegues, economy status and society 

class in mind? 

 Social company/friends? 

 Extracurricular activities? 

 Society structure and norms?  

 Attitudes in the patients surroundings, for example attitudes within the 

family and society.  

 

 What knowledge do you think you got from your physical therapy education regarding 

the importance of social environmental factors? 

 

 What experience do you have of working with social environmental factors in your 

daily work with patients?  

 

 How are social environmental factors considered during your interview 

(anamnesis/history taking) of the patient? 

o What kind of questions do you use to learn more about the patient's social 

environment? Please give examples..  

o What kind of information about the patient's social environment do you find 

important for you to have knowledge of? 



   

o How do you use the information about the patient's social environment from 

the anamnesis (history taking/interview) in your physical and psychological 

assessment of the patient's problem? 

o How do you use the information in the anamnesis (history taking/interview) 

about the patient's social environment during the treatment of the patient?  

 

 Do you use other methods apart from history taking to obtain information about social 

environmental factors? 

 

 Tell us how the knowledge of a patients social environmental factor affect your work.  

 



 

 

BILAGA C 

 

How social environmental factors are considered in patient work 

at a Physical Therapy clinic in Bangkok, Thailand.  
We are two physical therapy students from Mälardalen university in Västerås, Sweden, and 

are currently working on our bachelor thesis. The focus of our thesis is on how physical 

therapists in Bangkok, Thailand consider social environmental factors in their assessment, 

analysis and treatment of patients' problems. 

Social environmental factors can be defined as the influence of other individuals, social 

structures, norms and attitudes. We would like to invite physical therapists who work at a 

Physical Therapy Faculty Clinic at a university in Bangkok to participate in this study.  

If they choose to take part in the study they will be interviewed once. The interview will be 

held in English together with both authors in a private atmosphere behind closed doors. The 

interview will be recorded to avoid the loss of useful information and written notes will be 

taken. The interview will last approximately 30-60 minutes and can be discontinued at any 

time without any given reason. Participation is voluntary. The interviews will take place 

between the 23 and the 27 of December. 

The data from the interviews will be presented in a bachelor thesis paper, and all participants 

will remain anonymous. Only the two students and their supervisor will have access to the 

raw data, which will be destroyed shortly after the study has been accomplished.  

If we have permission to implement our study at your facility, we will send information by e-

mail to the physical therapists. The physical therapists have an individual choice regarding 

their participation in the study.  

 

Best regards, 

- Ida Israelsson and Linnea Karlsson 

physical therapy students, Mälardalens University.  

 

Ida Israelsson: iin11001@student.mdh.se 

Linnea Karlsson: lkn11006@student.mdh.se 

Maria Sandborgh 

Supervisor, PhD, Senior lecturer, Mälardalens University 

Maria.Sandborgh@mdh.se 

 

 

mailto:iin11001@student.mdh.se
mailto:lkn11006@student.mdh.se


 

 

BILAGA D 



 

 

 


