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Abstract 

Bakgrund: Sedan 50-talet har det diskuterats hur vida fysioterapeut är en bättre titel för 

sjukgymnaster. I december 2013 fattade Sveriges Riksdag beslut om att fysioterapeut blir ny 

skyddad yrkestitel. Sjukgymnast har sedan länge varit en etablerad yrkestitel men 

”fysioterapeut” är mer internationellt och framhäver yrkets promotiva och preventiva 

egenskaper bättre än vad ”sjukgymnast” gör. Få studier är gjorda på hur allmänheten uppfattar 

yrket. Syfte: Att undersöka allmänhetens uppfattning om sjukgymnasters respektive 

fysioterapeuters arbetsområden och behandlingsmetoder. Metod: I undersökningen 

tillfrågades personer på allmän plats. Inklusionskriterierna var minst 18 år samt 

svensktalande. En enkät där deltagarna fick vara anonyma användes för att samla in data. 

Påståendena i enkäten byggde på SACOs och Fysioterapeuternas beskrivning av yrket. 

Resultat: På påståendena som berör vad en sjukgymnast är och arbetar med svarade 

övervägande del av deltagarna ”stämmer till stor del” eller ”stämmer helt och hållet”. Vad 

gäller fysioterapeut hade störst andel deltagare svarat ”vet ej”. Uppfattningen hos dem som 

har haft tidigare kontakt med sjukgymnast/ fysioterapeut jämfört med dem som inte hade haft 

kontakt, visade en signifikant skillnad i tre av tolv påståenden. Sjuttionio procent av 

deltagarna var medvetna om att det råder remissfrihet till sjukgymnast/fysioterapeut. 

Konklusion: Allmänheten har generellt en god uppfattning om vad en sjukgymnast är och 

arbetar med. Vad gäller fysioterapeut och dess arbetsområde har allmänheten inte samma 

goda uppfattning. Att de finns en skillnad i uppfattningen mellan sjukgymnast och 

fysioterapeut indikerar att allmänheten inte vet att ett namnbyte skett, då det är två titlar för 

samma yrke. 

Nyckelord: Fysioterapi, namnbyte, remissfrihet, sjukgymnastik, yrkestitel 
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Inledning 

Under lång tid har byte av yrkestiteln sjukgymnast till fysioterapeut diskuterats och vid 

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbunds kongress 2012 röstade medlemmarna för ett 

namnbyte (1), vilket i december 2013 tog lagakraft när riksdagen beslut att skydda yrkestiteln 

fysioterapeut (2). Att byta varumärke, vilket en yrkestitel kan liknas vid, är inte alltid 

problemfritt. Ett inarbetat varumärke är ofta förenat med ett värde, kunden vet vad den får (3). 

Titeln sjukgymnast kan sägas vara väl inarbetat eftersom det har varit beständigt sedan slutet 

av 1800-talet (2). Även om titeln fysioterapeut är positivt för kåren, det klingar mer 

internationellt, för bort titeln från ”sjuk” och mer fram mot ”hälsa”, vilket yrket strävar mot, 

måste ändå frågan ”vet allmänheten om att sjukgymnast och fysioterapeut är samma yrke” 

ställas.   

Bakgrund 

Per Henrik Ling utvecklade i början av 1800-talet den medicinska gymnastiken, som sedan 

skulle bli sjukgymnastik. År 1813 startade Pehr Henrik Ling Gymnastiska Centralinstitutet 

där gymnastik innefattade hälsofostran. Att ge patienten läkemedel kunde vara skadligt medan 

rörelse och massage ansågs vara kroppens naturliga läkemedel. Sjukgymnastiken spreds ut i 

Europa och USA och i mitten av 1800-talet utvecklade Gustaf Zander mekanisk gymnastik 

utifrån den svenska sjukgymnastiken. Detta innebar att apparater utförde manuella rörelser 

och behandlade flertal åkommor. Denna metod blev väldigt populär och gymnastiska institut 

öppnades upp i hela Europa. Vid denna tid anammades även flera andra fysikaliska metoder 

bl.a. behandling med elektricitet, kyla och värme men kärnan i yrket var dock fortfarande 

rörelsebehandling både manuellt och mekaniskt.(2) 

 

Efter avklarad utbildning vid Gymnastiska Centralinstitutet gavs titeln gymnastikdirektör. 

Både män och kvinnor kunde antas till utbildningen vilket inte var fallet från början då antogs 

bara män. I slutet av 1800-talet etablerades sjukgymnast som yrkesbenämning och 1887 blev 

det ett legitimerat yrke. I nästa steg kom remisskravet som var ett måste för att sjukgymnaster 

över huvud taget skulle få behandla. År 1943 började man utbilda sjukgymnaster vid sjukhus 

där oftast läkarna stod för undervisningen. Samma år bildades Legitimerade Sjukgymnasters 

Riksförbund (LRS) (dåvarande Kvinnliga Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund) och 

sjukgymnastiken fick en mer betydande plats inom hälso- och sjukvården. Idag finns det åtta 
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universitet i Sverige som utbildar sjukgymnaster. Sjukgymnaster idag har till följd av ökad 

kunskap, utveckling och akademisering, krav som är högt ställda utifrån evidensbaserad 

praktik (2). 

 

Idag finns det i Sverige ungefär 16 000 legitimerade sjukgymnaster varav 12 300 är 

verksamma som sjukgymnaster (2). Sjukgymnasten jobbar inom en mängd olika områden, 

exempelvis; primärsjukvård, hemsjukvård, akutsjukvård, företagshälsovård, habiliterings- och 

rehabiliteringsverksamheter, friskvårds- och idrottsverksamhet och hjälpmedelsverksamhet. 

Inom hälso- och sjukvård behandlar sjukgymnasterna allt från hjärt- och kärlsjukdomar, 

neurologiska sjukdomar, långvarig smärta till fysisk inaktivitet och övervikt. Sjukgymnaster 

jobbar hälsofrämjande både inom hälso- och sjukvård och utanför vården i form av 

undervisning som rör allt från kroppsmedvetenhet, stresshantering, levnadsvanor till motion 

och fysisk aktivitet.(4) 

 

Remissfriheten till sjukgymnast gäller i Sverige från och med 2009 i alla landsting och 

regioner (5). Enligt en studie gjord 2011, var hälften av Sveriges befolkning inte medveten 

om att det råder remissfrihet till sjukgymnaster (6). Vägen till sjukgymnasten kan vara lång 

för patienten. Den långa vägen kräver fler läkarbesök och ökad administration. En ökad 

medvetenhet hos allmänheten, att kontakt med sjukgymnast kan ske utan remiss, sparar in 

flertalet resurser hos hälso- och sjukvården, en vinst som i slutändan gynnar samhället.(7) 

 

I nuläget ser beskrivningarna av sjukgymnastyrket ut såhär: 

 

SACOs beskrivning av yrket;  

En sjukgymnast/fysioterapeut arbetar med sambandet mellan fysisk funktion, rörelse 

och hälsa och kan genom sin kunskap hjälpa människor att främja hälsa, förebygga sjukdom 

och skada samt hjälpa människor återfå funktion efter skada och behålla bästa möjliga 

rörelseförmåga (8). 

 

Fysioterapeuternas korta beskrivning av yrket; 

Fysioterapeutens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa och 

hur rörelse kan användas som medel för att leva ett aktivt liv med god livskvalitet. 

Fysioterapeuter har en vetenskapligt underbyggd kompetens att hjälpa människor att stärka 

sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta 
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livets krav. Fysioterapeuter vänder sig till människor oavsett ålder och/eller funktionshinder. 

Fysioterapeuter finns i hela hälso- och sjukvården.(9) 

 

Det har sedan 1950-talet pågått en debatt om huruvida det ska göras ett titelbyte från 

sjukgymnast till fysioterapeut då den yrkestiteln ansetts mer internationellt gångbar. 

Fysioterapeut har under denna tid haft möjlighet att till viss del bli ett etablerat namn i 

samhället, det finns dock yrken som inte är legitimerade som anammat detta namn t.ex. 

hundfysioterapeut.(2) På Irland pågår en debatt om huruvida både physiotherapist och pysical 

therapist enligt lagen ska bli skyddade yrkestitlar för fysioterapeuter. Det är nämligen många 

som använder sig av titeln physical therapist som inte är utbildad physiotherapist.(10) En 

studie från 2010 visade att majoriteten (54 %) av deltagande sjukgymnaster var positiva till ett 

namnbyte. Främst för att titeln fysioterapeut redan var internationellt inarbetat samt att det 

ansågs öka patientsäkerheten, endast legitimerade fysioterapeuter får då använda titeln vilket 

minskar risken att förvirra patienter när de ska söka hjälp. Några sjukgymnaster (32,7%) 

ansåg dock att yrkestiteln sjukgymnast skulle behållas då den redan var etablerad. Minoriteten 

ställde också frågan om vad som skulle hända med titeln sjukgymnast efter övergången om 

det framställdes att fysioterapeut skulle bli ny skyddad yrkestitel.(11) En annan fördel med 

namnbyte, som beskrivs i fackförbundets tidning Fysioterapi, är att fysioterapeut framställer 

yrkesutövningen bättre än sjukgymnast då sjuk- inte passar in i yrkets arbete med 

hälsopromotion och prevention (12). År 2011 fick medlemmarna i LSR besvara en enkät hur 

de ställde sig till ett namnbyte. Majoriteten var fortfarande positiv 2012, så med stor majoritet 

tog LSR:s kongress ställning till att byta yrkestitel till fysioterapeut (1).  

Riksdagen i Sverige fattade 2013-12-17 beslutet att fysioterapeut är en ny skyddad yrkestitel 

för sjukgymnaster, detta började gälla från 2014-01-01. Beslutet innebär även att 

socialstyrelsen utfärdar legitimation som fysioterapeut och inte sjukgymnast fr.o.m. det 

datumet.(1) Att gå från sjukgymnast till fysioterapeut gör att yrkestiteln blir internationell då 

andra länder har liknande titlar (13). Det finns andra yrkesgrupper som använder yrkestiteln 

fysioterapeut, därför ger en skyddad yrkestitel större säkerhet för patienterna då det innebär 

att endast utbildade legitimerade sjukgymnaster får kalla sig det (2). Detta styrs av lagen om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (14). Legitimerade sjukgymnasters 

riksförbund bytte 2014-01-01 namn till Fysioterapeuterna (1). Efter bytet av yrkestitel 

kommer definitionen av yrket, som Fysioterapeuterna gett ut, att revideras enligt Birgit 

Rösblad, FoU-chef Fysioterapeuterna.  
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Att byta varumärke kan ha en väsentlig effekt på en organisations identitet och dess 

kärnstrategi. Det krävs en process inom organisationen om ett varumärkesbyte ska bli lyckat. 

Att ett företag väljer att byta namn kan vara för att kunna bli mer internationellt eller för att 

byta bort en negativ image.(15) Enligt en studie gjord 2010 ansåg respondenterna att det 

skulle bli problematiskt att marknadsföra den nya yrkestiteltiteln (11). Det är viktigt att 

patienten får kunskap om vad de kan förvänta sig av en sjukgymnast/fysioterapeut då det inte 

finns möjlighet att veta hur mötet kommer att utspela sig i förtid (16).  

Det finns få studier gjorda inom detta område internationellt. Studierna, som undersökt 

allmänhetens uppfattning av sjukgymnastik och vad som ingår i yrkesbeskrivningen, är gjorda 

under 90-talet förutom en som är gjord 2008. Tre av fyra studier visar att allmänheten har en 

god uppfattning om vad sjukgymnastens yrkesbeskrivning involverar till stor del, den fjärde 

studien visar att sjukgymnasten har en god image men att allmänheten inte har en god 

uppfattning om yrkesbeskrivningen (17,18,19,20). Det finns i Sverige inga studier gjorda på 

hur allmänheten uppfattar yrkestitlarna sjukgymnast eller fysioterapeut. Det finns inte heller 

några studier på allmänhetens uppfattning av yrkets behandlingsmetoder. 
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Syfte  

Syftet var att undersöka allmänhetens uppfattning om sjukgymnasters respektive 

fysioterapeuters arbetsområden och behandlingsmetoder. 

Frågeställningar 

 Vilken uppfattning har allmänheten om sjukgymnaster respektive fysioterapeuters 

arbetsområden och behandlingsmetoder?  

 Vet allmänheten om att sjukgymnast och fysioterapeut är två titlar för samma yrke?  

 Finns det någon skillnad i uppfattning om sjukgymnaster respektive fysioterapeuters 

arbetsområden och behandlingsmetoder mellan de som varit i kontakt med 

sjukgymnast eller fysioterapeut och de som inte varit det. 

 Vet allmänheten om att remissfrihet råder? 

Material och metod  

För att besvara undersökningen utformade författarna en tvärsnittsstudie med enkät för 

datainsamling (21). 

Deltagare 

Inklusionskriterier: minst 18 år samt svensktalande.  

Mätmetod 

För att besvara studiens frågeställningar skapade författarna en enkät som bestod av 8 frågor. 

Fråga 1 och 2 berörde ålder och kön. Fråga 3 innehöll 12 påståenden angående sjukgymnastik 

och fysioterapi (baserade på fysioterapeuternas och SACOS yrkesbeskrivning), dessa 

besvarades enligt en skala. Skalan bestod av skalsteg 1-5; 1=stämmer inte alls, 2=stämmer till 

stor del, 3=stämmer varken eller, 4=stämmer till större del, 5=stämmer helt och hållet samt 

”vet ej”. Fråga 4,5 och 6 kartlade om deltagaren haft kontakt med en 

sjukgymnast/fysioterapeut, hur de fått kontakt med sjukgymnasten/fysioterapeuten och vilken 

vårdinrättning de besökta sjukgymnasterna/fysioterapeuterna arbetat vid.  Fråga 7 undersökte 

deltagarnas kunskap om remissfrihet. Fråga 8 undersökte deltagarnas vetskap om att ett 

namnbyte skett från sjukgymnast till fysioterapeut.  

En pilotstudie genomfördes där 10 personer fick besvara enkäten med författarna närvarande. 

Fråga 8 ”Är sjukgymnast och fysioterapeut samma sak” väckte irritation, testdeltagarna ville 

ändra sina svar på föregående frågor. En del testdeltagare hade svårigheter att relatera till 
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vissa metoder (t.ex. TENS) vi valt att presentera i påståendena under fråga 3. Efter 

pilotenkäten togs fråga 8 bort, fråga 3 förenklades och påståendena förtydligades (bilaga 1). 

Procedur 

Under två veckor genomfördes datainsamlingen. Författarnas syfte var att samla in 150 

fullständigt ifyllda enkäter. Efter varje insamlingstillfälle kontrollerades enkäterna att det var 

fullständigt ifyllda. Totalt delades 175 enkäter ut. Författarna befann sig under dessa tillfällen 

på sju olika allmänna platser i en norrländsk kommun. Personer tillfrågades om de var 

intresserade att delta i en undersökning, blev svaret positivt fick de ytterligare muntlig 

information (bilaga 2). Alla deltagare blev erbjuden ett skriftligt informationsbrev (bilaga 3). 

När personen fyllt i enkäten blev de tilldelade en broschyr (22) med information om 

fysioterapi. De som tackade ja gav också sitt samtycke till att medverka i undersökningen. 

Författarna befann sig i närheten ifall deltagarna hade funderingar/frågor angående enkäten. 

Ifylld enkät samlades i en mapp.  

Etiska överväganden  

Tillsammans med enkäten utformades en kort muntlig presentation (bilaga 2) samt ett 

informationsbrev (bilaga 3). Detta för att deltagarna skulle bli medvetna om undersökningens 

syfte, användning och presentation. Deltagandet var frivilligt och inga fysiska tester förekom, 

deltagarna riskerade inte att skada sig eller på annat sätt känna sig kränkta av att delta i 

studien. Inlämnad ifylld enkät ansågs som deltagarens samtycke till att delta i 

undersökningen. Inga personuppgifter förutom ålder och kön efterfrågades samt att enkäterna 

sattes i en mapp direkt efter deltagandet för att vara fortsatt anonyma. Endast författarna har 

haft tillgång till det insamlade materialet. 

Dataanalys 

Författarna började med att tilldela svaren värden i form av siffror i varje ifylld enkät, både 

för att underlätta och upptäcka eventuella fel vid överföringen. Kodningen överfördes sedan 

till Microsoft Excel. Deskriptiva analyser gjordes på nominal-, ordinal- och kvotdatanivå. 

Svaren på fråga 1, 2, 4, 5, 6 och 7 klassificerades (nominal nivå) och frekvenser, relativa 

frekvenser beräknades. Medelvärde, median och standardavvikelse beräknades på ålder 

(kvotnivå) och påståendena (ordinal nivå) under fråga 3. Vad gäller deltagarnas uppfattning 

om sjukgymnastik och fysioterapi har påståendena jämförts två och två (a och b, c och d, osv.) 

för att skillnaden mellan svaren om sjukgymnast och fysioterapeut ska bli tydliga.  
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jämförts två och två (a och b, c och d, osv.) för att tydliggöra eventuella skillnader mellan 

svaren om sjukgymnast och fysioterapeut. 

För påståenden vad gällde sjukgymnastik respektive fysioterapeut (fråga 3) beräknades en 

total poäng genom att addera ihop alla påstående för sjukgymnast respektive fysioterapeut. 

Medel på totalpoäng räknades ut för att jämföra uppfattning mellan de som haft eller inte haft 

tidigare kontakt med sjukgymnast/fysioterapeut. T-test användes som testfunktion (oberoende 

mätningar) för att beräkna p-värde. Dessutom analyserades skillnad mellan grupperna ”varit i 

kontakt med sjukgymnast/fysioterapeut” och ”inte varit kontakt med 

sjukgymnast/fysioterapeut” för varje påstående (tabell 2). Signifikansnivån bestämdes till 5 

%, p<0,05. Utifrån sammanställningarna gjordes tabeller samt diagram för att visuellt 

presentera resultaten.  

  



8 

 

Resultat 

I studien deltog 150 personer, medelåldern på deltagarna var 47,5 år (±16,2)., 99 (66 %) 

kvinnor respektive 51 (34 %) män. Personerna placerades i grupper efter vilket årtionde dem 

var födda. Deltagare födda på 60- talet var den mest representerade gruppen (figur 1).  

 

Figur 1. Åldersfördelning, klassindelad i årtionden (n=150) 

Etthundraarton personer (79 %) hade någon gång varit i kontakt med sjukgymnast eller 

fysioterapeut (figur 2).  

 

Figur 2. Antal kvinnor och män som varit (ja) eller inte varit (nej) i kontakt med en sjukgymnast eller 

en fysioterapeut (n=150) 

De flesta deltagarna besökte sin sjukgymnast/ fysioterapeut på Hälsocentral (figur 3), varav 

17 deltagare har varit i kontakt med sjukgymnast eller fysioterapeut på två eller fler 

vårdinrättningar. 

 

Figur 3. Arbetsplatser för sjukgymnaster/fysioterapeuter som deltagarna varit i kontakt med 
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Sextiosju (51,5%) av deltagarna som varit i kontakt med sjukgymnast eller fysioterapeut hade 

fått remiss av läkare, 54 (41,5 %) hade bokat tid själv, tre (2,3 %) hade fått kontakten 

förmedlade via annan yrkeskategori och sex (4,6 %) på annat sätt. Tolv av deltagarna hade 

fått kontakt med sjukgymnast eller fysioterapeut på fler än ett sätt. På frågan ”Kan man 

kontakta en sjukgymnast eller en fysioterapeut utan remiss?” svarade 116 (77 %) deltagare i 

studien ”ja”, 7 (5 %) deltagare svarade ”nej” och 27 (18 %) deltagare svarade ”vet ej” (figur 

4).  

 

Figur 4. Kan man kontakta en sjukgymnast/fysioterapeut utan remiss (n=150) 

På påstående(fråga 3) om vad en sjukgymnast/fysioterapeut arbetar med visar samtliga 

påståenden på medianvärde mellan 4-5 (4=stämmer till större del, 5=stämmer helt och hållet). 

Jämförelse mellan hur deltagarna har svarat på enskilda påståenden visar att för sjukgymnast 

svarar flertalet ”stämmer helt och hållet” och för fysioterapeut svarar flertalet ”vet ej” (tabell 

1).  

Det finns en signifikant skillnad av uppfattningen på påstående a ”En sjukgymnast behandlar 

bl.a. med ström t.ex. ultraljud eller laser” (p=0,049), c ”En sjukgymnast arbetar med 

händerna t.ex. vid massage, justering och låsningar”(p=0,043) och l ”En fysioterapeut jobbar 

förebyggande med t.ex. rådgivning, ergonomi och fysisk aktivitet” (p=0,028) mellan dem som 

varit i kontakt och de som inte varit i kontakt med sjukgymnast/fysioterapeut (tabell 2). 
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Tabell 1. Deltagarnas uppfattning om sjukgymnastik och fysioterapi. n(=150) 

 

 

Stämmer 

inte alls 

n(%) 

Stämmer 

mindre 

bra 

n(%) 

Stämmer 

varken 

eller 

n(%) 

Stämmer 

till större 

del 

n(%) 

Stämmer 

helt och 

hållet 

n(%) 

Vet ej 

n(%) 

Medel* 

(SD) 

Median* 

a) En sjukgymnast  

behandlar med ström  

t.ex. ultraljud eller laser? 

 

18 

(12 %) 

 

11 

(7,3 %) 

 

7 

(4,7 %) 

 

29 

(19,3%) 

 

46 

(30,7%) 

 

39 

(26 %) 

 

3,7 

(±1,5) 

 

4 

b. En fysioterapeut   

behandlar bl.a. med  

ström t.ex. ultraljud eller laser? 

 

10 

(6,8 %) 

 

6 

(4 %) 

 

7 

(4,7 %) 

 

25 

(16,7%) 

 

19 

(12,7%) 

 

83 

(55,3%) 

 

3,6 

(±1,4) 

 

4 

c) En sjukgymnast arbetar med  

händerna t.ex. vid massage,  

justering och låsningar? 

 

11 

(7,3 %) 

 

7 

(4,7 %) 

 

5 

(3,3 %) 

 

33 

(22 %) 

 

84 

(56 %) 

 

10 

(6,8 %) 

 

4,2 

(±1,2) 

 

5 

d) En fysioterapeut arbetar med  

händerna t.ex. vid massage,  

justering och låsningar? 

 

7 

(4,7 %) 

 

7 

(4,7 %) 

 

4 

(2,7 %) 

 

30 

(20 %) 

 

40 

(26,7%) 

 

62 

(41,3%) 

 

4,0 

(±1,2) 

 

4 

e) En sjukgymnast jobbar med att  

förebygga skada eller sjukdom? 

 

 

13 

(8,7 %) 

 

12 

(8 %) 

 

4 

(2,7 %) 

 

38 

(25,3%) 

 

73 

(48,7%) 

 

10 

(6,8 %) 

 

4,0 

(±1,3) 

 

5 

f) En fysioterapeut jobbar med att  

förebygga skada eller sjukdom? 

 

4 

(2,7 %) 

 

6 

(4 %) 

 

9 

(6 %) 

 

26 

(17,3%) 

 

49 

(32,7%) 

 

56 

(37,3%) 

 

4,2 

(±1,1) 

 

5 

g) En sjukgymnast jobbar med  

att rehabilitera kroppen  

efter skada eller sjukdom? 

 

2 

(1,3 %) 

 

1 

(0,7 %) 

 

1 

(0,7 %) 

 

14 

(9,3 %) 

 

126 

(84 %) 

 

6 

(4 %) 

 

4,8 

(±0,6) 

 

5 

h) En fysioterapeut jobbar med  

att rehabilitera kroppen  

efter skada eller sjukdom? 

 

2 

(1,3 %) 

 

10 

(6,8 %) 

 

5 

(3,3 %) 

 

5 

(3,3 %) 

 

48 

(32 %) 

 

66 

(44 %) 

 

4,2 

(±1,1) 

 

5 

i) En sjukgymnast jobbar med 

att främja och bibehålla 

kroppsfunktion hos individer  

födda med funktionsnedsättning? 

 

3 

(2 %) 

 

 

1 

(0,7 %) 

 

3 

(2 %) 

 

30 

(20 %) 

 

85 

(56,7%) 

 

28 

(18,7%) 

 

4,6 

(±0,8) 

 

5 

j) En fysioterapeut jobbar med att 

främja och bibehålla kroppsfunktion 

hos individer födda med 

funktionsnedsättning? 

 

4 

(2,7 %) 

 

5 

(3,3 %) 

 

4 

(2,7 %) 

 

21 

(14 %) 

 

42 

(28 %) 

 

74 

(49,3) 

 

4,2 

(±1,1) 

 

5 

 

k) En sjukgymnast jobbar 

förebyggande med t.ex. rådgivning, 

ergonomi och fysisk aktivitet? 

 

6 

(4 %) 

 

8 

(5,3 %) 

 

3 

(2 %) 

 

37 

(24,7%) 

 

86 

(57,3%) 

 

10 

(6,8 %) 

 

4,4 

(±1,1) 

 

5 

l) En fysioterapeut jobbar 

förebyggande med t.ex. rådgivning, 

ergonomi och fysisk aktivitet? 

 

1 

(0,7 %) 

 

4 

(2,7 %) 

 

1 

(0,7 %) 

 

30 

(20 %) 

 

49 

(32,7%) 

 

65 

(43,3%) 

 

4,4 

(±0,8) 

 

5 

*Medelvärdet och medianen är beräknat på svarsalternativen 1-5. Svarsalternativet ”vet ej” är inte inräknat i värdena. 
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Tabell 2. Deltagarnas uppfattning om sjukgymnastik och fysioterapi mellan grupperna, -dem som har 

varit i kontakt med en sjukgymnast/fysioterapeut eller ej?  

 Deltagare som 

varit i kontakt med 

sjukgymnast eller 

fysioterapeut. 

Medelvärde (±SD) 

Deltagare som inte 

varit i kontakt med 

sjukgymnast eller 

fysioterapeut. 

Medelvärde (±SD) 

Skillnad mellan 

uppfattning utifrån 

kontakt/ej kontakt 

med sjukgymnast 

eller fysioterapeut. 

P-värde  

a) En sjukgymnast behandlar bl.a. med  

ström t.ex. ultraljud eller laser? (n=111)* 

 

3,8 (±1,5) 

 

2,9 (±1,6) 

 

0,049  

b. En fysioterapeut behandlar bl.a. med  

ström t.ex. ultraljud eller laser? (n=67)* 

 

3,6 (±1,4) 

 

3,5 (±1,5) 

 

0,895 

c) En sjukgymnast arbetar med händerna  

t.ex. vid massage, justering och låsningar? 

(n=140)* 

 

4,1 (±1.3) 

 

4,6 (±0,9) 

 

0,043 

d) En fysioterapeut arbetar med händerna  

t.ex. vid massage, justering och låsningar? 

(n=88)* 

 

4,0 (±1,2) 

 

3,9 (±1,4) 

 

0,818 

e) En sjukgymnast jobbar med att  

förebygga skada eller sjukdom? 

(n=140)* 

 

4,0 (±1,3) 

 

4,2 (±1,2) 

 

0,517 

f) En fysioterapeut jobbar med att 

 förebygga skada eller sjukdom? 

(n=94)* 

 

4,1 (±1,1) 

 

4,3 (±1,1) 

 

0,722 

g) En sjukgymnast jobbar med att  

rehabilitera kroppen efter skada eller  

sjukdom? (n=144)* 

 

4,8 (±0,7) 

 

4,9 (±0,3) 

 

0,283 

h) En fysioterapeut jobbar med att  

rehabilitera kroppen efter skada eller  

sjukdom? (n=84)* 

 

4,2 (±1,1) 

 

4,4 (±1,1) 

 

0,511 

i) En sjukgymnast jobbar med att främja och  

bibehålla kroppsfunktion hos individer  

födda med funktionsnedsättning? (n=122)* 

 

4,6 (±0,9) 

 

4,7 (±0,5) 

 

0,316 

j) En fysioterapeut jobbar med att främja och  

bibehålla kroppsfunktion hos individer  

födda med funktionsnedsättning? 

(n=76)* 

 

4,2 (±1,2) 

 

4,3 (±1,0) 

 

0,796 

k) En sjukgymnast jobbar förebyggande  

med t.ex. rådgivning, ergonomi och fysisk  

aktivitet? (n=140) 

 

4,3 (±1,1) 

 

4,5 (±1,0) 

 

0,486 

l) En fysioterapeut jobbar förebyggande  

med t.ex. rådgivning, ergonomi och  

fysisk aktivitet? (n=85)* 

 

4,4 (±0,9) 

 

4,7 (±0,5) 

 

0,028 

*Deltagare som svarat ”vet ej” är inte inräknade.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en enkätstudie med kvantitativ ansats då studiens syfte var att lyfta 

fram en populations åsikt och dess bredd. Enkätstudie passade studiens syfte då författarna 

ville undersöka allmänhetens uppfattning om sjukgymnastik och fysioterapi. Desto fler 

deltagare desto större är sannolikheten att de representerar populationen (23) och författarna 

ansåg att 150 enkäter var tillräckligt för att uppnå sitt syfte.  

Enkätstudier går fort att genomföra och är billiga (21) vilket passade undersökningen då 

författarna var begränsade av tid och ekonomiska medel. Att dela ut enkäter till förbigående 

personer går relativt snabbt samt att tillfrågad person kan avböja eller välja att delta på plats. 

Om en tillfrågad person avstår medverkan kan en ny respondent tillfrågas vilket förenklar 

processen med datainsamlingen. Med en webbaserad enkät kan många deltagare tillfrågas, 

datainsamlingen kan ta längre tid samt att risken för bortafall kan bli större (21).  

Författarna är nöjda över spridningen av deltagarnas ålder. Detta ger en god bredd då 

författarna var ute efter allmänhetens uppfattning. Åldersfördelningen följer ungefärligt den 

svenska ålderspyramiden som finns i dagsläget. Författarna antar att deltagarna är 

representativ för den svenska befolkningen vad gäller ålder. 60-talister är den största 

åldersgruppen i Sverige, dem förväntas vara det fram till år 2020 (24). I undersökningen var 

60-talister den mest representerade åldersgruppen. Detta styrker ytterligare författarnas 

antagande. Spridningen mellan kvinnor och män är inte jämlik vilket författarna anser är en 

svaghet. 

I denna studie har vi valt att använda en egenkonstruerad enkät, den är varken validitets eller 

reliabilitets testad vilket är en svaghet (21). För att öka enkätens tydlighet och för att se så att 

den mäter det som avses, utfördes en minde pilotstudie. En del testdeltagare hade svårigheter 

att relatera till vissa metoder vi valt att presentera i påståendena under fråga 3 varför vi då 

valde att förenkla och förtydliga påståendena ytterligare. En styrka är att enkäten kunde fyllas 

i på kort tid (21). 

Fråga 1 och 2 angående ålder och kön ansågs som reliabla då de inte kan feltolkas. Fråga 3 

och dess påståenden användes för att kartlägga deltagarnas uppfattning. Nackdelen med att 

svara på flera påståenden och i detta fall under samma fråga två gånger, fast med sjukgymnast 

eller fysioterapeut som fokus, kan upplevas upprepande och deltagaren kan ledsna vilket gör 
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att tillförlitligheten i svaren kan minska. En del deltagare kan ha svårt att relatera till vissa ord 

vilket innebär att det också kan påverka svarens tillförlitlighet.(24) Det verkade också finnas 

en generell missuppfattning av frågornas utformning såsom att vissa deltagare uppfattat att ett 

påstående var absolut och det vara bara det sjukgymnasten/fysioterapeuten arbetade med. 

Efter ifylld enkät fick författarna höra många åsikter, både positiva och negativa, om 

sjukgymnaster och namnbytet som skett. I efterhand kan det ha varit intressant att ha en öppen 

fråga om vad deltagaren ansåg om enkäten och dess frågor för att även kunna fånga in tankar 

och spontana kommentarer, för att ytterligare förstärka resultatet och med de få ett tydligare 

svar på syftets frågeställningar. Det kan vara fördel att ha både en kvantitativ och en kvalitativ 

del i en undersökning, då kan man fånga upp intressanta iakttagelser (21). Dessa punkter är 

något som bör revideras om studien blir aktuell att utföras på nytt och författarna anser att två 

pilotstudier bör utföras för att eliminera dessa missuppfattningar och ytterligare öka enkätens 

tydlighet. 

Författarna valde att utföra enkätinsamlingen på flera olika allmänna platser. På detta sätt 

antog författarna att dem kunde få ett bredare spektra av deltagare och ökade på så vis 

resultatets tillförlitlighet. Nackdelen är att alla som går förbi inte hinner tillfrågas då 

författarna redan kan vara upptagen med deltagare. Intressant var även att många av 

deltagarna först uppfattade enkäten som ett test på deras kunskap och inte bara en 

kartläggning som var det faktiska syftet. Många av deltagarna frågade instinktivt vad en 

fysioterapeut var, författarna förtydligade ytterligare att det var det dem undersökte, 

allmänhetens uppfattning och att de efter inlämnandet kunde få svar på sina funderingar.  

Hundrasjuttiofem enkäter delades ut, 25 av dessa valde författarna bort då de inte var 

fullständigt ifyllda. I efterhand kan det diskuteras hur dessa enkäter kunnat påverka resultatet 

om de tagits med i beräkningen då de flesta saknade något svar på fråga 3 och varför valde de 

att inte svara. Författarna funderar på om det kan bero på de många påståendena och att dessa 

deltagare till viss del ledsnat/tröttnat/tappat fokus.  

Det kan vara en nackdel för personer som ser dåligt eller har svårt att skriva att delta i en 

enkätstudie, författarna valde då att hjälpa deltagaren med att läsa upp frågorna samt att fylla i 

enkäten. På detta sätt kunde även eventuellt bortfall p.g.a. sämre syn och skrivsvårighet 

minskas.  

Författarna anser att studien inte har stött på några etiska hinder. Alla deltagare fick muntlig 

information initialt om studiens syfte samt tillfrågades om de ville ha ytterligare skriftlig 
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information. Allt deltagande var frivilligit utan påtryckning från författarna, vilket stämmer 

med autonomiprincipen, att deltagaren själv får fatta beslut (25). Deltagandet var anonymt 

samt att direkt efter ifyllandet av enkäten stoppades den i en mapp varpå författarna i 

efterhand inte kunde identifiera någon deltagare. Inga frågor ansågs kränkande, att deltagarna 

uppfattade frågorna olika ansågs inte heller som något negativt och i slutändan tyckte 

författarna att nyttan med studien vart i ett gott syfte (25).  

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att allmänheten har generellt en god uppfattning om vad en sjukgymnast är 

och arbetar med. Vad gäller fysioterapeut och dess arbetsområde har allmänheten generellt 

inte samma goda uppfattning. Uppfattningen mellan grupperna ”tidigare kontakt med 

sjukgymnast/fysioterapeut eller ej”, utifrån påståenden som bygger på yrkesbeskrivningen 

visade signifikant skillnad i tre av tolv påståenden. Sjuttionio procent var medvetna om att 

remissfrihet råder. 

Totalt hade deltagarna till stor del svarat ”stämmer helt och hållet” på påståenden relaterat till 

sjukgymnastens arbetsområden och behandlingsmetoder som är skapade utifrån SACOs (8) 

och Fysioterapeuternas (9) beskrivning. Däremot svarade en övervägande del ”vet ej” på 

samma påståenden men relaterat till yrkestiteln fysioterapeut. Ett av påståenden, ”att arbeta 

med att rehabilitera kroppen efter skada eller sjukdom” hade en markant skillnad i 

svarsfrekvens mellan påståendet kopplat till sjukgymnast respektive fysioterapeut, 84 % 

respektive 32 % angav svarsalternativet ”stämmer helt och hållet”. Att sjukgymnast 

sammankopplas med rehabilitering är kanske inte helt oväntat eftersom sjukgymnastik ända 

sedan 1800-talet har handlat om att behandla personer med skador och sjukdomar (2). I 

yrkesbeskrivningen för sjukgymnaster står också att sjukgymnasten ska ”hjälpa människor 

återfå funktion efter skada och behålla bästa möjliga rörelseförmåga.”(8). Att ha ådragit sig 

en skada är också en av de vanligaste orsakerna till varför personer besöker sjukgymnast (19). 

Detta tolkar författarna som att allmänheten har en god uppfattning om vad en sjukgymnast är 

och vad en sjukgymnast arbetar med, vilket också visat sig i tidigare studier (17,18,19). 

Däremot har allmänheten en vagare uppfattning om vad en fysioterapeut arbetar inom och 

med vad.  

Då sjukgymnast och fysioterapeut är två titlar för samma yrke kan denna skillnad indikera att 

allmänheten inte vet att ett namnbyte skett. En förklaring kan vara att denna undersökning 

genomfördes kort tid efter att beslut om namnbyte tagits och tillräcklig information om detta 
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inte nått allmänheten. För att ett namnbyte ska bli lyckat, bör fysioterapi marknadsföras (16). 

Det blir en viktig uppgift för fackförbundet att jobba med, anser författarna. 

Personer som varit i kontakt med sjukgymnast eller fysioterapeut, hade i signifikant större 

utsträckning uppfattningen att en sjukgymnast arbetar med elektroterapi av olika slag 

(ultraljud, laser) jämfört med dem som inte varit i kontakt med sjukgymnast eller 

fysioterapeut. En kanadensisk studie från 1993 visade att den vanligaste behandlingsformen 

var träning, nummer två var manuell terapi, följt av värmebehandling, kylbehandling, 

elektroterapi och mekanisk traktion (20). När det gäller ”att arbeta med händerna” visar 

resultatet att deltagare som inte varit i kontakt med sjukgymnast/fysioterapeut, till större grad 

(p<0.05) uppfattande att sjukgymnaster arbetade med händerna, än de som hade varit i 

kontakt med sjukgymnast/fysioterapeut. Trots att kärnan i yrket varit, alltsedan Lings tid, 

behandling med rörelseterapi (2), uppfattar författarna också att många sjukgymnastiska 

metoder innebär att ”arbetar med händerna”. I en australiensisk studie från 1992 angav 

deltagarna massage, följt av träning som de vanligaste interventionerna som deras 

sjukgymnaster hade använt sig av (19). Även om interventionerna har förändrats och 

sjukgymnasten framför allt arbetar med att öka hela människans funktion och hälsa genom 

rörelse och fysisk aktivitet kan kanske uppfattning om vad en sjukgymnast kan jobba med 

fortfarande vara t.ex. massage. 

Personer som inte varit i kontakt med sjukgymnast/fysioterapeut instämde i något (p<0.05) 

högre grad om att en fysioterapeut arbetar förebyggande med ex. rådgivning, ergonomi och 

fysisk aktivitet, jämfört med dem som hade varit i kontakt med sjukgymnast/ fysioterapeut. 

En del i namnbytet till fysioterapeut var att få in det ”friska” i namnet (26) då sjuk- inte passas 

in i yrkets helhetsbeskrivning (12). Stefan Jutterdal, Fysioterapeuternas ordförande, uttalar sig 

i en artikel efter namnbytet att det ger en ”unik möjlighet att profilera ämnet fysioterapi /… / 

att tydliggöra den värdefulla kunskap professionen har och alla insatser för både friska och 

sjuka under ett samlat namn.”(26).  

Det har sedan 2009 varit möjligt att besöka sjukgymnast utan läkarremiss (3). I denna 

undersökning visste 77 % av deltagarna att remissfrihet råder. Studien som gjordes för 3 år 

sedan visade inte samma positiva resultat, där var endast dryga 50 % medvetna om 

remissfriheten (6). Efter fem år vet övervägande del att man kan söka sjukgymnast som första 

instans. Av deltagarna i vår undersökning hade mer än hälften fått remiss från läkare, och 

strax över 40 % hade själv bokat sitt besök hos sjukgymnast/fysioterapeut, detta även om 
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nästan 80 % visste att det var remissfritt. Om några år är det kanske allmänt känt att det går att 

besöka fysioterapeut utan remiss. I en australiensisk studie från 1992 var det tydligt att det 

vanligaste sättet att kontakta sjukgymnast var genom remiss från läkare (19), precis som i vår 

studie. LSRs förbundsordförande skriver i en debattartikel att hälso- och sjukvården inte tar 

tillvara på sjukgymnasternas kunskap. Vilket kan leda till mer kostsamma behandlingar och 

sämre vård. Minst vart tionde besök hos allmänläkaren rör sig om problem i rörelse-och 

stödjeapparaten. Han menar på att patienten med rörelserelaterade problem skulle få bättre 

vård om de gick direkt till sjukgymnast istället för omväg via läkare.(27) Att 79 % av våra 

deltagare hade varit i kontakt med sjukgymnast/fysioterapeut visar på att en stor del av 

befolkningen är i behov av fysioterapi någon gång under livet. I en engelsk studie från 2008 

diskuterar författarna att det finns växande evidens för att det skulle vara kostnadseffektivt om 

patienterna kunde remittera sig själva, detta kommer till gagns för dem patienter som är 

trygga, har förmåga och är villiga att själva välja fysioterapi. Samma studie visade att de flesta 

deltagarna hade begränsad vetskap om fysioterapi.(17) 

Det finns ett behov av att lyfta fram fysioterapeuters unika egenskaper, som skiljer sig från 

konkurrenterna (18). Detta är en ståndpunkt som författarna håller med om. Att byta 

varumärke kan ha en fundamental effekt på en organisations identitet och dess kärnstrategi. 

Det krävs en process inom organisationen om ett varumärkesbyte ska bli lyckat. Att ett 

företag väljer att byta namn kan vara för att kunna bli mer internationellt eller för att byta bort 

en negativ image.(15) Marknadsföring av sjukgymnastyrket yrket kan ge nya typer av 

patienter, eller fler patienter i allmänhet och fler vet vad sjukgymnastik är. Det är dock 

skillnad på att marknadsföra sjukgymnastik jämförelsevis med att marknadsföra tvättmedel. 

En produkt som tvättmedel kan provas en gång för att veta om produkten är bra, en 

sjukgymnast måste däremot ofta besökas många gånger för att uppnå bra resultat. Det krävs 

olika strategier för att kunna marknadsföra olika saker.(16) Författarna tror att sjukgymnaster 

har mycket att vinna på att byta yrkestitel till fysioterapeut, men det kräver sin process och 

flera år av etablering för att allmänheten ska ta det till sig. Författarna menar också att det blir 

en utmaning för varje sjukgymnast att föra fram den nya titeln. En mängd sjukgymnaster 

känner sig tveksamma till namnbytet av marknadsföringsskäl, då en 120 år gammal etablering 

av titeln ”sjukgymnast”, byts ut (4). Enligt vår studie har allmänheten i dagsläget bra 

uppfattning om vad en sjukgymnast är. Det kvarstår att se när allmänheten accepterar 

fysioterapeut som en ny yrkestitel för sjukgymnaster och om det kan påverka det ekonomiska 

läget i vården.  
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Inför framtida studier kan det vara intressant att undersöka hur allmänheten upplever 

fysioterapi och vilket förtroende allmänheten har för fysioterapeuten. 

Konklusion 

Studiens resultat visar att allmänheten har generellt en god uppfattning om vad en 

sjukgymnast är och arbetar med. Vad gäller fysioterapeut och dess arbetsområde har 

allmänheten inte samma goda uppfattning. Att de finns en skillnad i uppfattningen mellan 

sjukgymnast och fysioterapeut indikerar att allmänheten inte vet att ett namnbyte skett, då det 

är två titlar för samma yrke. Uppfattningen mellan grupperna  ”tidigare kontakt med 

sjukgymnast/fysioterapeut eller ej”, utifrån påståenden som bygger på yrkesbeskrivningen 

visade signifikant skillnad i tre av tolv påståenden. Sjuttiosju procent var medvetna om att 

remissfrihet råder.  
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Bilaga 1 

1. Jag är född: 19____ 

 

2. Jag är:  □ Kvinna   □ Man 

 

3. Nedan står ett antal påståenden. Hur väl stämmer de överrens med Din uppfattning? Det finns inga 

rätt eller fel. Kryssa i det alternativ Du anser stämmer bäst. Har du ingen uppfattning kryssa i ”Vet ej”. 

 

 

  Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

mindre 

bra 

Stämmer 

varken 

eller 

Stämmer 

till större 

del 

Stämmer 

helt och 

hållet 

Vet ej 

a) En sjukgymnast behandlar med ström  

t.ex. ultraljud eller laser? 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

b. En fysioterapeut behandlar bl.a. med  

ström t.ex. ultraljud eller laser? 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

c) En sjukgymnast arbetar med händerna  

t.ex. vid massage, justering och låsningar? 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

d) En fysioterapeut arbetar med händerna 

t.ex. vid massage, justering och låsningar? 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

e) En sjukgymnast jobbar med att förebygga 

skada eller sjukdom? 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

f) En fysioterapeut jobbar med att förebygga 

skada eller sjukdom? 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

g) En sjukgymnast jobbar med att rehabilitera 

kroppen efter skada eller sjukdom? 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

h) En fysioterapeut jobbar med att rehabilitera 

kroppen efter skada eller sjukdom? 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

i) En sjukgymnast jobbar med att främja 

och bibehålla kroppsfunktion hos individer 

födda med funktionsnedsättning? 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

j) En fysioterapeut jobbar med att främja 

och bibehålla kroppsfunktion hos individer 

födda med funktionsnedsättning? 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

k) En sjukgymnast jobbar förebyggande 

med t.ex. rådgivning, ergonomi och fysisk 

aktivitet? 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

l) En fysioterapeut jobbar förebyggande 

med t.ex. rådgivning, ergonomi och fysisk 

aktivitet? 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 
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4. Har Du någon gång varit i kontakt med en sjukgymnast eller en fysioterapeut? 

□ Ja 

□ Nej (gå direkt till fråga 7) 

 

5. När Du var i kontakt med sjukgymnasten eller fysioterapeuten, hur fick Du kontakt med personen? 

□ Jag bokade själv tid 

□ Jag fick en remiss från läkare 

□ En annan yrkeskategori förmedlade kontakten t.ex. sjuksköterska, arbetsterapeut eller psykolog 

□ Annat:__________________________________________________ 

6. Var arbetade sjukgymnasten eller fysioterapeuten som Du var i kontakt med?  

□ Sjukhus 

□ Hälsocentral 

□ Privat klinik 

□ Hemsjukvård 

□ Gymmet 

□ Annat:_____________________________________________________ 

 

7. Kan man kontakta sjukgymnast eller fysioterapeut utan remiss? 

□ Ja 

□ Nej 

□ Vet ej 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Muntlig information 

Hej! 

Vi är två sjukgymnaststudenter som håller på med vårt examensarbete där vi undersöker 

almänhetens uppfattning om sjukgymnastik och fysioterapi och undrar om Du/Ni har tid att 

fylla i en enkät?   
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Bilaga 3 

Informationsbrev    2014-01-30 

Hej. 

Vi är två sjukgymnaststuderande från Luleå tekniska universitet som gör ett examensarbete 

där vi undersöker allmänhetens uppfattning om sjukgymnastik och fysioterapi. 

 

Enkäten är enkelt utformad och tar några minuter att genomföra. Ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt. Svaren kommer att behandlas anonymt, och kommer inte att 

kunna spåras till Dig. Genom att lämna in Din enkät har du godkänt ditt deltagande i studien. 

 

Resultatet av undersökning kommer att finnas tillgänglig våren -14 på Luleå tekniska 

universitets hemsida (http://epubl.ltu.se)  

 

Har du frågor om studien, var vänlig och kontakta oss. 

Ansvariga: 

Fanny Larsson, fanlar-9@student.ltu.se. Katarina Nilsson, nilkat-1@student.ltu.se 

Handledare: 

Irene Vikman, irene.vikman@ltu.se 
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