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Författarna önskar rikta ett stort tack till: 
Vår handledare universitetsadjunkt Daina Dagis för stort engagemang och vägledning. 

Anna Pettersson, professionsutvecklare på LSR, för hjälp med urval och vägledning i 

utformandet av enkäten.  

Stig Nilsson. IT-pedagog vid LTU, för introduktion och handledning i EvaSys 4.1. 

Professor Lars Nyberg som trots att han haft egna studenter att handleda och  

examinera, ändå tagit sig tid att hjälpa oss med statistiken. 

Och sist, men inte minst, alla respondenter som tog sig tid att besvara enkäten. 
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Abstrakt 

Larsson, K. & Wikberg, J. (2011). En kartläggning av svenska sjukgymnasters 

utbildningsnivå och intresse för vidareutbildning – en kvantitativ studie. Examensarbete i 

sjukgymnastik. Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

 

 
Bakgrund: Den svenska sjukgymnastikens historia sträcker sig från tidigt 1800-tal och 

professionen har genom åren genomgått en rad förändringar och utvecklas hela tiden. På 

senare tid har kravet på evidens och beprövad erfarenhet ökat inom professionen. 

Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården har därför medfört ett behov av 

vidareutbildning. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga sjukgymnasters utbildningar 

inom olika arbetsmarknadssektorer och landsting/regioner i Sverige samt undersöka deras 

intresse för att vidareutbilda sig. Metod: Studien gjordes genom en webbenkätundersökning 

till 400 slumpmässigt utvalda medlemmar i Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund 

(LSR). Resultat: Enkäten besvarades av 166 respondenter, vilket gav en svarsfrekvens på 

41,5 %. Av respondenterna i studien hade 86,5 % någon form av vidareutbildning inom 

sjukgymnastik utöver yrkes- och kandidatexamen. Akademiska poäng angav 72,4 % av 

respondenterna att de hade och 47,4%  hade kurser via LSR:s sektioner. Det fanns inga 

signifikanta skillnader i utbildningsnivå mellan män och kvinnor. Studien visade att det fanns 

skillnader och samband gällande utbildning och vilken arbetsmarknadssektor respondenten 

var verksam inom. Studien visade till regionala skillnader betraktande utbildningsnivå och 

inom vilket fördjupningsämne respondenterna valt att utbilda sig. Intresset för 

vidareutbildning var högt bland respondenterna. De största motiven för att vidareutbilda sig 

var det egna intresset och att arbetsuppgifterna krävde det. De största hindren för 

vidareutbildning var tidsbrist, för stora kostnader och att arbetsgivaren hindrade möjligheten. 

Konklusion: Sjukgymnastprofessionen har en bred kunskapsbas och det är vanligt med 

vidareutbildning inom de fördjupningsområden som sjukgymnasten är verksam efter yrkes- 

och kandidatexamen. 

 

Nyckelord: Sjukgymnastik, vidareutbildning, LSR, utbildningsnivå, utbildningsområde 
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Den svenska sjukgymnastikens historia började tidigt under 1800-talet. Per Henrik Ling 

benämns som den stora gymnastiska fadern och grundaren till det vi idag kallar 

sjukgymnastik (Holmström, Johnson & Lundblad, 1993). Per Henrik Ling grundade år 1813 

den Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) (Broberg & Tyni-Lenné, 2010). 

Övergripande bestod utbildningens innehåll av gymnastik i olika former. Dessa delades in i 

fyra olika inriktningar: militär gymnastik (största dels fäktning), pedagogisk gymnastik 

(friskgymnastik), medikal gymnastik (dagens sjukgymnastik) och estetisk gymnastik 

(kroppsligt illustrera tankar och känslor) (Ottosson, 2005). Den sistnämnda fick ingen 

framträdande plats på GCI och tillämpades därför inte i samma utsträckning som de andra. De 

tre förstnämnda betraktades dock inte som separata, utan som en sammanvävd helhet, och 

dessa delar kunde inte fungera optimalt utan att samverka. Hälso- och rörelsekuren blev även 

benämningen på den medikala, eftersom mycket av behandlingen bestod av just massage och 

rörelse (Ottosson, 2005). Detta skulle bidra till att plocka fram kroppens läkandekonst inom 

sig, istället för att ge läkemedel som läkarna gjorde och därmed utsätta kroppen för fara. När 

Ling 1839 dog tog hans tidigare elev Lars Gabriel Branting vid och under dennes tid blev den 

svenska sjukgymnastiken erkänd även utanför Sverige (Broberg & Tyni-Lenné, 2010). Under 

Brantings tid var det framförallt den medikala gymnastiken som blev den mest framträdande 

gymnastiken på GCI. Sjukgymnastiken i Sverige hade stor framgång och läkare från andra 

länder reste till Stockholm för att lära sig den sjukgymnastiska vetenskapen (Ottosson, 2005). 

Stort bidragande till framgångarna under 1800-talet var också den svenska läkaren Gustaf 

Zander, som b.la. konstruerade maskiner och olika former av utrustning för att minska 

behovet av det manuella arbetet vid behandlingar (Ottosson, 2005). Med hjälp av 

internationella influenser integrerades sedan olika typer av fysikalisk behandling som 

exempelvis el, kyla värme och hydroterapi med sjukgymnastiken. Sjukgymnastikens kärna 

var dock rörelse likväl om det skedde manuellt eller maskinellt (Ottosson, 2005). 

 

Gymnastikdirektör var den titel som 1800-talets utbildning ledde fram till. Utbildningen antog 

endast män till en början, för att i efterhand även vända sig till kvinnor år 1864 (Ottosson, 

2005). I slutet av 1800-talet etablerades yrkestiteln Sjukgymnast allt mer och år 1887 fick 

yrket sin legitimation (Broberg & Tyni-Lenné, 2010). Den medicinska utvecklingen under 

1800-talet bidrog sedan till en konflikt mellan sjukgymnaster och läkare om vem som var 

mest lämpad att diagnostisera och bota sjukdomar (Ottosson, 2005).  
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Definition på dagens sjukgymnastik 

Grundläggande perspektiv för sjukgymnastik idag utgörs av hälsa (Broberg & Tyni-Lenné, 

2010). Hälsa i sig innebär inte avsaknad av sjukdom utan att varje individ ges möjligheten att 

nå sina egna mål i sin omgivning (Socialstyrelsen, 1999). För att främja hälsa och förebygga 

ohälsa arbetar sjukgymnasten i huvudsak med rörelse. Sjukgymnasten har kunskaper om 

människan och betraktar människan utifrån ett helhetsperspektiv, där faktorer som fysisk, 

psykisk, social och existentiell helhet beaktas (Broberg & Tyni-Lenné, 2010). Det 

sjukgymnastiska arbetet bedrivs utifrån en resonerande- och beslutandeprocess som består av 

fastställande av diagnos och prognos, målsättning och planering av terapeutiska, pedagogiska 

och miljöinriktade interventioner samt genomförande och utvärdering av resultat. Processen 

har ett etiskt förhållningssätt som grundas på aktuell evidens och beprövad erfarenhet och 

utförs i första hand i samspel med klienten, men kan eventuellt ske med närstående och andra 

yrkesgrupper (Socialstyrelsen, 2003). Hälso- och sjukvårdslagen och yrkesverksamhetslagen 

styr sjukgymnastens arbete (Socialstyrelsen, 1999). Det teoretiska underlaget sjukgymnaster 

har för fysioterapivetenskap kan hänföras inom discipliner som human-, medicin-, samhälls-, 

och beteendevetenskapliga ämnen. Fysioterapivetenskap ger sjukgymnasten en egen bas av 

kunskap och med detta, en egen och självständig ställning som profession (Broberg & Tyni-

Lenné, 2010).  

 

Rörelse är det begrepp som representerar fysioterapivetenskapen främst (Tyni-Lenné, 1983). 

Kunskap om rörelse är utmärkande för förståelsen av fysioterapivetenskapen samt dess 

tillämpning i hälsofrämjande, förebyggande, behandlande och rehabiliterande syfte.  

 

Rörelse ses både som ett mål och som ett medel för att uppnå sitt mål (Broberg & Tyni-

Lenné, 2010). Genom kroppens rörelse kan människan handla och nå sina livsmål och genom 

rörelse kan människan förbättra sin hälsa och minimera ohälsa (Broberg & Tyni-Lenné, 

2010). Rörelseförutsättningar definieras som de anatomiska, fysiologiska och psykologiska 

villkor som är nödvändiga för mänskliga rörelser (Tyni-Lenné, 1983). I Sverige idag kan det 

urskiljas två olika s.k. ideologiskolor för sjukgymnastik. Den ena benämns ”the movement 

and motor control perspective” och fokuserar på normala och ickenormala rörelsemönster 

(Öhman, 2001). Förhållandet mellan personens aktuella och önskade rörelseförmåga utgör 

grundlag för de sjukgymnastiska interventionerna (Broberg & Tyni-Lenné, 2010). Teorin är 

hämtad från den traditionella biomedicinen och använder sig av olika manuella tekniker för 

både behandling och undersökning av rörelseförutsättningar. Exempel på 
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behandlingsmetodiker inom denna teori är ortopedisk manuell terapi (OMT), medicinsk 

tränings terapi (MTT) och McKenzie (MDT). Den andra teorin benämns ”the body and mind 

perspective”, och där ligger istället fokus på kroppen som en helhet och inte på specifika 

rörelser. Den beskriver b.la. att människans rörelser kommer till kraft, inte enbart genom 

kroppsliga och kognitiva funktioner, utan även genom påverkan från dess omgivning. De 

använder sig av psykodynamisk kroppsterapi, basal kroppskännedom och Feldenkrais 

(Öhman, 2001).  

 

Sjukgymnastik utgörs av en bred kunskapsbas och sjukgymnaster finns inom många olika 

verksamheter i hälso- och sjukvården och samhället i stort. Sjukgymnaster har en gemensam 

förståelse av hur rörelse bidrar till hälsa och motverkar en rad olika symtom och 

sjukdomstillstånd. Den breda kunskapen kompletteras av fördjupning/ specialisering inom 

yrkets olika grenar. Sjukgymnaster som professionella utövare verkar inom många 

samhällssektorer och sjukgymnastik utövas inom hälso- och sjukvården, i folkhälsoarbete och 

vid universitet och olika myndigheter. Sjukgymnaster kan ha många olika typer av arbete och 

tjänster såsom egen företagare, specialistsjukgymnast, ergonom, primärvård, kommunal 

hälso- och sjukvård, forskare, universitetslektor, professor, administratör och ledare (Broberg 

& Tyni-Lenné, 2010). Författarna har använt sig av fyra arbetsmarknadssektorer: kommun, 

sjukhus, vårdcentral och privat sektor. Dessa arbetsmarknadssektorer täcker inte in samtliga 

arbeten och tjänster som sjukgymnaster arbetar inom, men inbegriper ändå en överväldigande 

majoritet av verksamma sjukgymnaster i Sverige. 

 

Sjukgymnastutbildningen 

Sjukgymnastutbildningen inrättades redan under 1800-talet som en del av 

gymnastikdirektörsutbildningen (Socialstyrelsen, 1999). I slutet av 1950-talet överfördes 

sjukgymnastutbildningen till Karolinska Sjukhuset och Lunds universitets medicinska 

fakultet. Staten hade ansvaret för sjukgymnastutbildningen vid dessa institutioner och tog 

därmed över ansvaret för sjukgymnastutbildningen (Ottosson, 2005). I samband med 

högskolereformen 1977 förlängdes utbildningen med en termin till 2,5 år (Socialstyrelsen, 

1999). Ytterligare16 år senare förlängdes utbildningen till att omfatta dagens 3 års 

heltidsstudier (Öhman, Hägg & Dahlgren, 2005). Godkänd sjukgymnastutbildning omfattar 

180 högskolepoäng (hp) och ger kandidat- och sjukgymnastexamen (Saco, 2011).  
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Idag bedrivs sjukgymnastutbildning på 8 ställen i landet: Göteborgs universitet, Linköpings 

universitet, Lunds universitet, Luleå Tekniska Universitet, Uppsala Universitet, Karolinska 

institutet, Umeå universitet och Mälardalens högskola (Häger-Ross & Sundelin, 2007). Vid 

samtliga lärosäten finns pågående forskning inom sjukgymnastik och utbildningarna har en 

god akademisk förankring med en hög andel forskarutbildade lärare (Högskoleverket, 2007). 

 

Sjukgymnastprogrammet omfattar teoretiska studier varvat med klinisk utbildning. 

Kunskapsområdet bygger på kunskaper från flera discipliner så som anatomi, fysiologi, 

psykologi, medicin, beteendevetenskap och sjukgymnastik (Saco, 2011). I studierna ingår 

förutom sjukgymnastikens teori och metodik, övning i att undersöka och behandla 

funktionsnedsättningar i rörelseapparaten samt att förebygga ohälsa. Studenten ska också 

utveckla sin självkännedom och sin förmåga till inlevelse, sitt etiska förhållningssätt och en 

god relation med patienter och deras anhöriga (Saco, 2011). Den sista terminen finns det även 

möjlighet att erhålla en viss fördjupning inom olika områden med hjälp av valbara kurser 

(Saco, 2011). 

 

Vidareutbildning 

Inom litteraturen skiljs vanligtvis på formal (formell), informal (informell) och nonformal 

(oformell) utbildning. Formell utbildning är utbildning som ges via universitet, högskola eller 

institut och som leder till någon form av examen eller certifikat (Armstrong & Widner, 2010). 

Informell utbildning är t.ex. internutbildningar, uppdragsutbildningar, kurser, workshops och 

konferenser som ofta ges av arbetsgivare och andra organisationer (Etllng, 1993). Enligt Anna 

Pettersson (professionsutvecklare på LSR) ges många sådana utbildningar via LSR (personlig 

kommunikation, 20 oktober 2011). Oformell utbildning är självstudier utan program eller 

styrning, t.ex. läsa artiklar, auskultation eller reflekterande praktik (Colardyn & Bjornavold, 

2004). 

 

Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården har medfört behov av fort- och 

vidareutbildning för sjukgymnaster (Socialstyrelsen, 1999). Vid de universitet och högskolor 

som har sjukgymnastutbildning anordnas kurser av varierande längd, 15-30 högskolepoäng 

(hp) för vidareutbildning inom sjukgymnastik. Dessutom anordnas fristående kurser på 7,5 – 

15 hp, med olika ämnesinriktningar av värde och intresse för sjukgymnaster. På vissa orter 

går det även att läsa vidare och erhålla en magisterexamen på 60 hp eller en masterexamen på 

120 hp i sjukgymnastik. Det går även att läsa till filosofie doktor på 240 hp. För en karriär 



9 
 

som lärare eller forskare krävs utöver kandidatexamen, en doktorsexamen. För en karriär med 

arbetsledande funktion kan det krävas vidareutbildning och erfarenhet av organisationer, 

ekonomi och ledarskap (Saco, 2011).  

 

LSR började redan under 1940-talet organisera fortbildningsdagar och successivt utvecklades 

förbundets insatser för fort- och vidareutbildning av medlemmar. Sedan mitten av 1960-talet 

har särskilda intresseföreningar/sektioner bildats inom LSR för att ta till vara 

sjukgymnasternas möjligheter till kunskapsutveckling inom speciella områden 

(Socialstyrelsen, 1999). Efter genomgången grundutbildning och yrkeserfarenhet kan 

sjukgymnasten välja olika karriärvägar. För specialistkompetens i sjukgymnastik krävs totalt 

fem års vidareutbildning inklusive magister- eller masterexamen samt klinisk handledning 

under tre år (LSR, 2000). LSR utfärdar specialistkompetens i sjukgymnastik inom 16 olika 

områden t.ex. inom ergonomi, idrottsmedicin och OMT (LSR, 2000).  Fortbildning i 

sjukgymnastiska undersökningstekniker och behandlingsmetoder anordnas av arbetsgivaren 

eller privata/enskilda kursgivare i form av dag- eller veckokurser. 

 

Socialstyrelsen (1999) anser att sjukgymnasters arbete ska vila på vetenskaplig grund 

oberoende av vart i landet verksamheten bedrivs. Att följa kunskapsutvecklingen och att vara 

uppdaterad inom de senaste forskningsrönen är viktigt för att tillmötesgå patientens behov 

(Höglund & Nilsson Lindström, 2005). Vidareutbildning uppmuntras därför och är ett steg i 

att bättre möta socialstyrelsens riktlinjer (Socialstyrelsen, 1999). Utifrån detta är en 

kartläggning av svenska sjukgymnasters utbildningsnivå och intresse för vidareutbildning 

viktig för att beskriva sjukgymnasters kunskapsnivå och ambitioner i Sverige. Inga tidigare 

studier inom området har gjorts i Sverige. 
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Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga svenska sjukgymnasters utbildningar inom olika 

arbetsmarknadssektorer och landsting/regioner samt undersöka deras intresse för att 

vidareutbilda sig.  
 

Frågeställningar 

• Finns det skillnader och samband mellan olika arbetsmarknadssektorer beträffande 

utbildningsområden? 

• Finns det skillnader mellan män och kvinnor när det gäller utbildningsnivå? 

• Finns det skillnader och samband mellan olika delar av Sverige beträffande 

utbildningsnivå och utbildningsområden?  

• Vilket intresse finns för att vidareutbilda sig inom professionen? 

• Vilka motiv och hinder föreligger gällande vidareutbildning?  

 

 

Material och metod 
För att samla in data, på vilken utbildningsnivå och vilket intresse, motiv och hinder som 

föreligger för vidareutbildning bland svenska yrkesverksamma sjukgymnaster, valdes en 

enkätstudie. Vid utformningen av enkäten har hänsyn tagits till enkelt språk och tydlighet för 

att undvika eventuella missförstånd eller oklarheter. För att få en så korrekt information som 

möjligt, har författarna använt sig av slutna flervalsfrågor kombinerat med öppna följdfrågor. 

På detta sätt önskade vi att minimera att väsentlig information uteblev samt att täcka in fler 

aspekter. Förtydliganden av frågorna har getts i ett informationsbrev (Bilaga 1) till 

respondenterna samt i anknytning till enskilda specifika frågor i enkäten. Författarna har 

eftersträvat att ha minsta möjliga antalet frågor utifrån studiens syfte och frågeställningarna, 

för att enkäten snabbt och enkelt ska kunna besvaras av respondenterna. Enkäten bestod av 

fyra frågegrupper. Den första gruppen behandlar bakgrundsfaktorerna kön och verksamma år 

inom sjukgymnastyrket. Den andra gruppen behandlar geografisk indelning dvs. var i landet 

respondenten är verksam och inom vilket verksamhetsfält respondenten arbetar. Den tredje 

gruppen behandlar aktuell utbildning och den fjärde gruppen behandlar intresse, motiv och 

hinder för vidareutbildning. 
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Deltagare 

En webbenkät skickades ut till 400 av LSR:s medlemmar. Urvalsgruppen innefattar samtliga 

av de ca 11 700 legitimerade sjukgymnaster som var medlemmar i LSR samt hade en 

registrerad mailadress. Arbetslösa sjukgymnaster, pensionerade sjukgymnaster och 

sjukgymnaststudenter vid grundutbildningen har exkluderats i undersökningen. Statligt 

anställda har inkluderats i urvalsgruppen, men har exkluderats i undersökningen pga. att de 

inte omfattades av nedanstående arbetsmarknadssektorer och yrkesutövning. Det slutgiltiga 

urvalet bestod av ca 3 % av LSR:s medlemmar. Antalet på 400 deltagare säkerställde ett 

representativt urval av populationen (Olsson & Sörensen, 2007). Populationen bestod av 

LSR:s medlemmar verksamma inom arbetsmarknadssektorerna; kommun, sjukhus, privat och 

vårdcentral. 

 

Procedur 

Det slumpmässiga urvalet på 400 respondenter gjordes ur LSR:s medlemsregister av LSR 

själva, som sedan förmedlade de utvaldas namn och mailadress till författarna. Författarna var 

därför inte med i urvalsprocessen och har därmed inte behandlat några personuppgifter, utan 

endast mottagit urvalsgruppens mailadresser. Dessa raderades omgående efter genomförda 

utskick av enkäten. En pilotstudie på 14 respondenter utfördes veckorna innan studien 

startade. Syftet var att få klarhet i eventuella brister i utskicksprocessen, frågeformuleringar 

och informationsbrev. Respondenterna var representerade av samtliga 

arbetsmarknadssektorer.  Av respondenterna svarade 11 och återgav konstruktiv feedback på 

enkäten och informationsbrevet. Enkäten korrigerades efter pilotstudien. Detta gav oss ett bra 

underlag för studien. 

 

Webbenkäten skapades i datorprogrammet EvaSys 4.1. Programmet användes för att skicka ut 

enkäten i vår undersökning och som behandlare av de inkomna svaren. Tillsammans med 

utskicket av webbenkäten bifogades ett informationsbrev (bilaga1). I informationsbrevet 

presenterades studiens bakgrund, syfte, metod, förväntad betydelse och information om att 

deltagande i studien var frivilligt samt var resultatet kommer att presenteras.  

 

Tisdagen den 1 november skickades enkäten ut till samtliga 400 respondenters mailadresser. 

91 respondenter besvarade enkäten första veckan. En påminnelse skickades ut måndagen den 

7 november till de respondenter som ej besvarat enkäten. Detta resulterade i ytterligare 57 
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svar. Fredagen den 11 november skickades en andra påminnelse ut och detta resulterade i 18 

svar. Svarstiden avslutades onsdagen en 16 november kl. 07.00. Genom att skicka ut 

påminnelser ökar svarsfrekvensen (Ejlertsson 2005). Författarna bedömde att inga fler utskick 

skulle ske, eftersom det endast skulle innebära en marginell ökning av svarsfrekvensen. 

Ejlertsson (2005) anser också att för många påminnelser skulle kunna ifrågasättas även ur ett 

etiskt perspektiv och att det inte ökar svarsfrekvensen nämnvärt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 1. Flödesschema för enkätutskick 
 
 
 
 
 
Etiska överväganden 
 
Med webbenkäten bifogades ett informationsbrev (Bilaga 1), där de tillfrågade deltagarna 

informerades om undersökningens syfte och hur informationen kommer att behandlas och 

sedan redovisas i rapporten. Detta gjordes för att de tillfrågade deltagarna skulle vara till fullo 

medvetna om vad undersökningen och deras deltagande skulle innebära. I informationsbrevet 

betonades ett frivilligt deltagande. Den tillfrågade informerades även att enkätsvaren och den 

insamlade data i undersökningen kommer att behandlas anonymt samt att svaren ej var 

möjliga att spåra till den enskilde deltagaren. Författarna klargjorde även att det 

sammanställda resultatet i rapporten inte kommer att delge eller möjliggöra att utläsa den 

enskildes svar. Detta gjorde med syfte att skapa trygghet för deltagaren och för att deras svar 

Bortfalll: n=40 

11 nov 2011: 166 svar. 
 

Exkluderade: n=10 
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n= 194(svarade inte 
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Totalt bortfall som 
ej beror på 
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och ej korrekt 
ifylld enkät: n=50 

1 nov 2011 skickades 400 
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ska bli så sanningsenliga som möjligt. Vidare förklarades rätten till att avbryta deltagandet 

under besvarande av enkäten utan att det medför negativa konsekvenser och att alla måste 

vara över 18 år. De medverkande utsattes inte för någon form av olämplig påtryckning eller 

inflytande. Vi framförde även att vi hade tystnadsplikt och att de uppgifter som mottagits har 

behandlats med full sekretess. Vi förklarade även att de insamlade uppgifterna inte kommer 

att användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra vetenskapliga syften. 

Undersökningen gjordes i samverkan med LSR. Adresserna till de sjukgymnaster som 

inkluderades i studien är alla förmedlade via LSR, från deras medlemsregister. Författarna var 

inte med i urvalsprocessen och har därför inte behandlat några personuppgifter, utan endast 

mottagit det representativa urvalets personer. Ur det representativa urvalet fick författarna 

enbart tillgång till mailadress till respektive person. Detta bearbetades efter dessa principer, 

eftersom LSR tar stort ansvar gällande sekretessen angående sina medlemmar. Utan ett 

samarbete med LSR hade denna undersökning inte varit möjlig, då tillgång till samtliga 

adresser i undersökningen inte hade funnits.  

 

Dataanalys 

Samtliga enkätsvar från respondenterna registrerades automatiskt i dataprogrammet EvaSys 

4.1 som sedan kunde öppnas i olika format och dataprogram. Författarna valde att använda sig 

Raw data in CSV format vid behandling av enkätsvaren. Dessa data kunde då användas i 

Microsoft Excel. Det skapades personliga respondentnummer för varje enskild respondent. 

Detta underlättade arbetet, eftersom det gavs möjlighet att bättre kunna särskilja på 

respondenter och deras svar. Speciellt eftersom det var mycket data från öppna frågor bland 

svaren från enkätstudien. De öppna svaren hanterades manuellt. Författarna har i Microsoft 

Excel enkelt kunnat särskilja vad respondenterna har svarat och har kunnat sammanställa och 

särskilja svaren utifrån olika kategorier, så som t.ex. kön, arbetsmarknadssektor, landsting och 

regioner. 
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Resultat 
Av de 400 enkäter som skickades ut svarade 166, vilket ger en svarsfrekvens på 41,5%. 40 

enkäter kom dock aldrig fram till mottagaren pga. ogiltig mailadress, frånvaro eller att 

respondenterna inte omfattade de arbetsmarknadssektorer vi önskade att undersöka. Om dessa 

räknas bort från urvalsgruppen, så är den faktiska svarsfrekvensen på 46,1%. Vi valde även att 

utesluta 10 deltagare pga. ofullständiga svar. Resultaten av studien bygger på svaren från de 

156 återstående respondenterna. Av samtliga respondenter utgjorde kvinnor den största 

gruppen med 86,7 % (144) och män 12,7 % (21) samt 0,6 % (1) respondent som ej delgett 

kön. Den nuvarande fördelningen mellan kvinnor och män bland LSR:s medlemmar är 81,4 % 

kvinnor och 18,6 % män. Majoriteten av respondenterna arbetade på sjukhus 34,3 %, 22,9 % 

arbetade på vårdcentral, 21,1 % var kommunanställda, 17,5 % arbetade inom den privata 

sektorn. Det interna bortfallet i undersökningen var 4,2 %. Dessa bortfall berodde på ej ifyllda 

svar som var av betydelse för undersökningen syfte. Ca 83 % av respondenterna hade varit 

yrkesverksamma mellan 0-25 år. Störst svarsfrekvens erhölls från storstadsregionerna O 

(Västra Götalandsregionen) och AB (Stockholms läns landsting) med 18,6 % (29) resp. 14,1 

% (22) av svaren. 

 

 
Tabell 1. Könsfördelning för respondenternas och det totala antalet respondenter (n 156).  
 
  n % 
Kön Man 21 13,5 
 Kvinna 135 86,5 
 
 
 
Tabell 2. Respondenternas verksamma år inom yrket (n 156). 
 
  n % 
Verksamma år inom yrket 0-5 år 27 17,3 
 6-10 år 25 16,0 
 11-15 år 26 16,7 
 16-20 år 28 18,0 
 21-25 år 24 15,4 
 26-30 år 10 6,4 
 31-35 år 6 3,8 
 36-40 år 6 3,8 
 41-50 år 4 2,6 
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Tabell 3. Respondenternas fördelning inom respektive region och landsting (n 156).  
 
Regioner och landsting n % 

Norrland 26 16,7 
X (Landstinget Gävleborg) 4 2,6 
Y (Landstinget i Västernorrland) 4 2,6 
Z (Jämtlands läns landsting) 3 1.9 
AC (Västerbottens läns landsting) 7 4,5 
BD (Norrbottens läns landsting) 8 5,1 
   
Svealand 59 37,8 
AB (Stockholms läns landsting) 22 14,1 
C (Landstinget i Uppsala län) 7 4,5 
D (Landstinget Sörmland) 4 2,6 
S (Landstinget i Värmland) 7 4,5 
T (Örebro läns landsting) 4 2,6 
U (Landstinget i Västmanland) 6 3,8 
W (Landstinget Dalarna) 9 5,8 
   
Götaland 71 45,5 
E (Landstinget i Östergötland) 11 7,1 
F (Landstinget i Jönköpings län) 6 3,8 
G (Landstinget Kronoberg) 2 1,3 
H (Landstinget i Kalmars län) 8 5,1 
I (Region Gotland) 1 0,6 
K (Landstinget Blekinge) 0 0 
M (Region Skåne) 9 5,8 
N (Region Halland) 5 3,2 
O (Västra Götalandsregionen) 29 18,6 
 
 
 
Tabell 4. Respondenternas fördelning inom respektive arbetsmarknadssektor (n 156).  
 
  n % 

Arbetsmarknadssektor Kommun 35 22,4 
 Sjukhus 56 35,9 
 Privat 27 17,3 
 Vårdcentral 38 24,4 
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Verksamma år inom sjukgymnastyrket bland respondenterna 

Av respondenterna hade ca 83 % varit yrkesverksamma mellan 0-25 år. Respondenterna inom 

kommunal verksamhet hade det största antalet respondenter med det lägsta alternativet inom 

arbetslivserfarenhet (0-5 år) med 37,1 % (13) av samtliga respondenter inom kommunen (35).  
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Figur 2. Intern fördelning i procent av verksamma år i sjukgymnastyrket inom respektive 

arbetsmarknadssektor. 
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Vidareutbildning 
Någon form av vidareutbildning inom sjukgymnastik utöver yrkes- och kandidatexamen 

angav 86,5% (135) av respondenterna att de hade. På frågan om vilken typ av 

vidareutbildning respondenterna hade svarade 72,4 % (113) att de hade akademiska meriter 

utöver kandidatexamen, 47,4 % (74) hade gått kurser via LSR:s sektioner och 74,4 % (116) 

svarade att de gått någon övrig utbildning som inte omfattades av de två ovannämnda 

kategorierna. Det var möjligt att besvara flera alternativ i frågan (figur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Det totala antalet och procentuell fördelning av respondenternas vidareutbildning 

inom akademiska meriter, kurser via LSR:s sektioner och övriga kurser. 

 

Akademiska meriter 

Av de 156 respondenterna i studien hade 113 akademiska poäng i form av examen och/eller 

fristående hp. på totalt 6637,5 hp och ett medeltal på 42,5 hp. per respondent beräknat av 

samtliga respondenter. Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan män och kvinnor, 

p > 0,05 (p-värde: 0,163). Av de manliga respondenterna hade 14 av 21 akademiska poäng. 

Totalt hade de männen 682,5 hp, vilket ger ett medeltal på 32,5 hp. av samtliga tillfrågade. Av 

de kvinnliga respondenterna hade 99 av 135 akademiska poäng. Totalt hade kvinnorna 5955 

hp. och ett medeltal på 44,1 hp. De akademiska poängen har tolkats och beräknas utifrån det 

högsta talet i intervallerna i de kommande beräkningarna i figurerna, dvs. < 30 hp. = 30 hp., < 
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45 hp. = 45 hp. och < 60 hp.  = 60 hp. Respondenterna har endast kunnat välja ett 

svarsalternativ i frågan. Av respondenterna var det 11 stycken som både hade kryssat i en 

examen och även angett akademiska poäng utöver det poängantal examen innebär. 

 

Av respondenterna svarade 72,4 % (113) att de hade akademiska poäng utöver yrkes- eller 

kandidatexamen. Störst andel 15,4 % (24) hade mellan 15 och 30 hp. Det var 13,5 % (21) av 

respondenter som hade angett att de har magisterexamen. Det var 2,6 % (4) av respondenterna 

hade angett att de har en masterexamen. Av respondenter angav 2,6 % (4) att de hade 

doktorsexamen (figur 4). 
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Figur 4. Antal akademiska poäng för samtliga 156 respondenter. 
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På frågan om respondenterna hade akademiska poäng, utöver yrkes- eller kandidatexamen 

inom sjukgymnastik, t.ex. enstaka kurser, och inom vilket område dessa akademiska kurser 

tagits. Flera svarsalternativ var möjliga, eftersom respondenterna kan ha flera olika kurser och 

utbildningar inom ämnesområdet. Av de 156 respondenterna fick vi 189 svar på frågan. 

Största andelen 22,4 % (35) av respondenterna hade akademiska poäng inom 

pedagogik/handledare (figur 5). 
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Figur 5. Fördelningen av respondenternas akademiska poäng fördelat mellan följande 

ämnesområden. 
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Arbetsmarknadssektoriella och regionala skillnader och samband  

Högsta antalet hp. hade sjukhusanställda med sina 3015 hp. och ett medelvärde på 53,8 hp. 

Av sjukhusens respondenter hade 12 magisteexamen, 1 stycken hade masterexamen och 3 

hade doktorsexamen. Det högsta medelvärdet hade den privata sektorn med 55,6 hp. och en 

total summa av 1500 hp. Av dessa hade 6 stycken magisterexamen och 2 hade masterexamen. 

De 38 respondenterna från vårdcentral hade tillsammans 1500 hp och ett medelvärde på 39,5 

hp. och 3 av dessa hade magisterexamen samt 1 respondent som hade masterexamen och 1 

hade doktorsexamen. Kommunalt verksamma hade det lägsta antalet hp med sina 622,5 hp 

och även det lägsta medelvärdet på 17,8 hp. Respondenterna från kommunen hade ingen 

respondent med magister-, master- eller doktorsexamen (figur 6). 
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Figur 6. Medelvärde av akademiska poäng inom olika arbetsmarknadssektorer. 
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Respondenterna som var anställda vid vårdcentral var främst utbildade inom OMT (10), 

McKenzie (10), idrottsmedicin (7) samt psykiatri och psykosomatik (7). Inom den privata 

sektorn var respondenterna utbildad främst inom ergonomi (9), pedagogik/handledare (9) och 

idrottsmedicin (8). Sjukhusanställda hade främst utbildat sig inom neurologi (12) och 

pedagogik/handledare (10). Kommunanställda var utbildade inom främst 

pedagogik/handledare (9), geriatrik (8) och neurologi (8) (figur 7). 
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Figur 7. Akademiska utbildningsområden inom de olika arbetsmarknadssektorerna.  
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Respondenterna hade tillsammans 6 637,5 hp inkl. magister-, master- och doktorsexamen. 

Götalands 72 respondenter hade totalt 2 752, 5 hp. och ett medelvärde på 38,77 hp. Av dessa 

72 respondenter hade 6 stycken magisterexamen, 2 stycken masterexamen och 2 

doktorsexamen. Svealands 59 respondenter hade tillsammans 2 887,5 hp. och ett medelvärde 

på 48,94 hp. Av Svealands 59 respondenter hade 12 stycken magisterexamen, 2 stycken hade 

masterexamen och 2 stycken doktorsexamen. Av Norrlands 26 respondenter hade totalt 997,5 

hp. och ett medelvärde på 38,37 hp. Av Norrlands respondenter hade 3 stycken en 

magisterexamen (figur 8). 
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Figur 8. Medelvärdet av de akademiska poängen inklusive examen i förhållande till 

respondenternas landsdel. 
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I Götaland var pedagogik/handledare mest frekvent representerat bland respondenternas 

akademiska vidareutbildningar med sina 16 stycken. I Svealand var neurologi vanligast 

förekommande (16), tätt följt av pedagogik/handledare (14). I Norrland var OMT mest 

representerat bland respondenterna (7). 
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Figur 9. Antal respondenter som har akademiska poäng fördelat utbildningsområde inom de 

olika landsdelarna. 
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Kurser via LSR:s sektioner 

På frågan om respondenten hade gått kurser via LSR:s sektioner och inom vilken sektion 

utbildningen givits svarade 47,4 % (74) att de hade gått någon eller några kurser via LSR:s 

sektioner. Flera svarsalternativ var möjliga och totalt 144 svar lämnades, vilket ger ett 

medelvärde på 0,92 kurser per respondent. Störst andel av respondenterna, 16 % (25) hade 

gått kurser inom OMT. Lägst andel hade veterinärmedicin och kvinnors hälsa med 0,6 % (1) 

vardera. Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan män och kvinnor, p > 0,05 (p-

värde: 0,639). Av de manliga respondenterna hade 10 av 21 gått någon eller några kurser via 

LSR:s sektioner. Totalt hade de manliga respondenterna genomfört 22 kurser, vilket gav ett 

medeltal på 1,05 kurser av samtliga manliga respondenter. Av de kvinnliga respondenterna 

hade 64 av 135 gått någon eller några kurser via LSR:s sektioner. Totalt hade kvinnorna gått 

122 kurser, vilket ger ett medeltal på 0,90 kurser av samtliga tillfrågade kvinnliga 

respondenter. Fördelning i antal kurser och i procent av samtliga respondenter (figur 10). 
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Figur 10.  Antal och procentuell fördelning av respondenter som vidareutbildat sig via LSR:s 

sektioner. 
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Arbetsmarknadssektoriella och regionala skillnader och samband 

Inom de olika arbetsmarknadssektorerna hade anställda vid vårdcentral det högsta antalet 

kurser med 52 kurser och ett medeltal på 1,37 kurser per respondent. Kommunanställda hade 

det lägsta totala antalet med 22 kurser och ett medeltal på 0,63 kurser per respondent (figur 

11). 
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Figur 11.  Antalet kurser och respondenter som tagit kurser via LSR:s sektioner inom 

respektive arbetsmarknadssektor. 
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Anställda på vårdcentral hade klart störst antal utbildade inom OMT (13), Smärta och 

sensorisk stimulering (9) och Mekanisk diagnostik och terapi (8). Medan anställda vid sjukhus 

hade en större andel utbildade inom neurologi (9) och andning och cirkulation (7). Inom den 

privata sektorn var störst andel istället utbildad inom idrottsmedicin (6), OMT (6) och 

ergonomi (5). Inom kommunen är flest antal utbildade inom äldres hälsa (4) (figur 12). 
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Figur 12.  Antalet genomförda LSR-kurser för anställda inom resp. arbetsmarknadssektor och 

fördjupningsområde. 
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De 22 respondenterna från Stockholms läns landsting hade högst antal kurser via LSR:s 

sektioner med totalt 27 kurser. De 29 respondenterna från västra Götalandsregionen hade 25 

kurser totalt. De 4 respondenterna från landstinget Sörmland hade lägst antal kurser med totalt 

2 kurser tillsammans med landstinget i Värmlands 7 respondenter, Landstinget i Kronobergs 2 

respondenter och landstinget i Västernorrlands 4 respondenter (figur 13). Landstinget 

Blekinge hade ingen respondent i studien och Region Gotland hade endast en respondent som 

inte hade någon kurs via LSR:s sektioner. 
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Figur 13. Antal LSR-kurser inom varje landsting och region. 
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De 4 respondenterna från landstinget Gävleborg hade tillsammans gått 7 kurser, vilket gav det 

högsta medelvärdet med 1,75 kurser per respondent. Respondenterna från Örebros läns 

landsting hade det näst högsta medelvärdet på 1,5 kurser per respondent. Respondenterna från 

landstinget i Värmland hade det lägsta medelvärdet på 0,28 kurser (figur 14). Landstinget 

Blekinge hade ingen respondent i studien och Region Gotland hade endast en respondent som 

inte hade någon kurs via LSR:s sektioner. 
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Figur 14. Medelvärde i antal kurser via LSR:s sektioner i förhållande till respondenternas 

landsting och region. 
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Respondenterna från Svealand (59) hade sammanlagt gått 69 kurser tillsammans och hade det 

högsta medelvärdet med 1,14 kurser per respondent. Respondenterna i Svealand var främst 

representerade inom OMT, neurologi och andning och cirkulation med 8 kurser vardera. 

Stockholms läns landstings respondenter hade det största antalet kurser via LSR:s sektioner 

(27), men var även flest respondenter (22). Respondenterna från Götaland (71) hade 59 kurser 

tillsammans och ett medelvärde på 0,83 kurser per respondent. Respondenterna från Götaland 

var främst representerade inom OMT (12) och smärta och sensorisk stimulering (11). 

Respondenterna från Norrland (26) hade sammanlagt gått 18 kurser via LSR:s sektioner och 

hade det lägsta medelvärdet med 0,69 kurser per respondent. OMT är mest representerad med 

5 kurser bland respondenterna i Norrland  
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Figur 15. Antal respondenter som har LSR-kurser fördelat inom olika utbildningsområde 

inom landstingen i Norrland. 
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Övriga kurser 

Det var en stor spridning bland ämnesområdena i övriga kurser. De tio mest återkommande 

kurserna (figur 16). Akupunktur var det ämnesområde som var mest representerat och hade 

angetts av 22 respondenter. 
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Figur 16.  Respondenternas mest representerade ämnesområden i övriga kurser.  
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Intresse, motiv och hinder för vidareutbildning 
På frågan hur intresserade respondenterna var att vidareutbilda sig inom en femårsperiod 

kunde respondenterna välja på en sex gradig skala, där 1 var lika med ”inte alls” och 6 var 

lika med ”mycket”. Bland respondenterna svarade 85,7 % (132) mellan 4 och 6 på frågan. Att 

vara mycket intresserad, dvs. svara 6 på frågan gjorde 48,1 % (74). Två respondenter svarade 

ej på frågan. Medianen för de 154 respondenterna som svarade på frågan var 5. Det var ingen 

statistisk signifikant skillnad för utbildningsintresset mellan arbetsmarknadssektorerna, p > 

0,05 (p-värde: 0,991).  Det fanns heller ingen statistiskt signifikant skillnad mellan män och 

kvinnors intresse för vidareutbildning, p > 0,05 (p-värde: 0,811) (figur 17). 
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Figur 17. Antal och procentuell fördelning på intresse för vidareutbildning inom en 

femårsperiod. 
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På frågan inom vilket/vilka intresseområden respondenterna var intresserade av att 

vidareutbilda sig mottog vi totalt 346 svar från de 156 respondenterna. Neurologi svarade 26,3 

% (41) på frågan. Smärta och sensorisk stimulering svarade 25,6 % (40), 24,4 % (38) svarade 

idrottsmedicin och 22,4 % (35) svarade OMT (figur 18). 
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Figur 18. Intresse för vidareutbildning inom respektive område. 

 

Respondenterna gavs också möjligheten att svara på om det fanns övriga intresseområden de 

ville vidareutbilda sig inom. De mest frekventa svar bland dessa var beteendemedicin (5), 

ledarskap (5), förbättringskunskap och organisationsutveckling (5), handledarutbildning (3), 

motiverande samtal (3) och yoga (3) 
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På frågan vilken/vilka nivåer respondenterna skulle vilja vidareutbilda sig mottogs det 286 

svar från 147 respondenterna. Nio respondenter hade inte besvarat frågan. Det största antalet 

respondenter, 54,4 % (80), hade intresse av att vidareutbilda sig inom fristående akademiska 

poäng och 38,1 % (56) angav intresse av att vidareutbilda sig inom övriga kurser, dvs. kurser 

som inte ges via universitet/högskola eller LSR:s sektioner (figur 19). 
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Figur 19.  Intressenivå för de 147 respondenternas kommande vidareutbildning. 
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Intresset var i allmänhet högt inom varje landsting och region. Det största intresset för att 

vidareutbilda sig hade respondenterna i Norrbottens läns landsting, Landstinget i 

Västernorrland, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Region Gotland och Stockholms 

läns landsting med en median på 6. Lägst intresse för vidareutbildning hade respondenterna 

från Landstinget i Västmanland med en median på 3,5. Landstinget i Blekinge hade ingen 

respondent i studien (figur 20). 
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Figur 20. Medianvärde för intresse för vidareutbildning bland respondenterna inom varje 
landsting och region. 
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Respondenterna i Norrland hade störst intresse för vidareutbildning inom smärta och 

sensorisk stimulering (11) och äldres hälsa (9). Respondenterna i Svealand hade störst intresse 

för vidareutbildning inom neurologi (14) och OMT (12). Respondenterna i Götaland hade 

störst intresse av vidareutbildning inom idrottsmedicin (21) och OMT (18). 
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Figur 21.  Intresse för vidareutbildning inom olika utbildningsområden bland respondenterna 
inom landsdelarna. 
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På frågan vilka motiv respondenterna hade för att vidareutbilda sig svarade 92,2 % (142) av 

respondenterna att det var eget intresse som styrde motivet för att vidareutbilda sig. Bland 

respondenterna svarade 53,2 % (82) att arbetsuppgifterna krävde det och 9,7 % (15) ansåg att 

det var ett krav från arbetsgivaren. Även lön, att hålla sig uppdaterad inom yrket, hänga med i 

förändringar i arbetslivet och som medel för att få det arbete man önskar nämndes av 

respondenterna. Flera svarsalternativ var möjliga (bilaga 2). 

 

På frågan om vilka skäl respondenten har för att inte vidareutbilda sig mottog vi 150 svar från 
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Diskussion 
Av samtliga respondenter svarade en majoritet på 72,4 % (113) att de hade akademisk 

utbildning utöver yrkes- eller kandidatexamen. Nästan hälften 47,4 % (74) av respondenterna 

hade gått en eller flera kurser via LSR:s sektioner. Störst andel 74,4 % (116) av 

respondenterna hade valt att vidareutbilda sig inom kategorin övriga kurser, dvs. kurser som 

inte omfattas av de två ovannämnda. Intresset för vidareutbildning bland respondenterna var 

högt och nästan hälften 48,1 % (74) svarade 6, dvs. att de var mycket intresserad av att 

vidareutbilda sig inom en femårsperiod. 

 

Resultatdiskussion 

Skillnader i utbildningsnivå mellan män och kvinnor och olika arbetsmarknadssektorer. 

Studiens resultat visar inga skillnader mellan män och kvinnors utbildningsnivå gällande 

akademiska meriter, kurser via LSR:s sektioner och övriga kurser. Genus styr därför inte 

utbildningsnivå, utan studiens resultat visar istället att skillnaderna beror på vilken 

arbetsmarknadssektor respondenterna är verksamma. När det gäller akademiska meriter, så 

hade respondenterna från den privata sektorn det högsta medelvärdet, sedan följde 

respondenterna som var anställda vid sjukhus, respondenterna anställda vid vårdcentral och 

slutligen respondenterna anställda vid kommunal verksamhet. Även deltagandet i LSR:s 

sektioners kursutbud visade skillnader mellan arbetsmarknadssektorerna. Respondenterna vid 

vårdcentraler hade det högsta medelvärdet, följt av respondenterna från den privata sektorn, 

respondenter vid sjukhus och kommunanställda. Undersökningens resultat visar till en jämn 

svarsfrekvens mellan de olika arbetsmarknadssektorerna och författarna anser därför att 

resultaten är tillförlitliga. Dock bör det poängteras att författarna endast har tagit med 

akademiska meriter, kurser via LSR:s sektioner och övriga kurser i studien. Studien täcker 

därför inte in ett stort antal informella utbildningar, t.ex. internutbildningar, 

uppdragsutbildningar, kurser, workshops och konferenser som ges av arbetsgivare och 

oformella utbildningar som innebär självstudier utan program eller styrning, t.ex. att läsa 

artiklar, auskultation eller reflekterande praktik. Dessa utbildningsalternativ är viktiga att ha 

med för att ge en rättvisande bild av det faktiska kunskapsläget inom professionen och de 

olika arbetsmarknadssektorerna.  

  

Författarna tror att utbildningsnivån skiljer sig åt beroende på vilken arbetsmarknadssektor 

sjukgymnasten är verksam inom, eftersom olika verksamheter ställer olika krav på 
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sjukgymnasten (Höglund & Nilsson Lindström, 2005). Inom primärvården kan det vara så att 

det ställs högre krav på vidareutbildning pga. att sjukgymnasten är första instans och träffar 

ett stort och varierat patientunderlag. Sjukgymnaster som arbetar inom den privata sektorn 

och vid vårdcentraler arbetar i hög grad självständigt med bedömning och behandling av 

patienter (Höglund & Nilsson Lindström, 2005). Sjukgymnasten är ofta ensam yrkesutövare 

och har inte samma möjlighet att rådfråga annan medicinsk personal i samma utsträckning 

som t.ex. på ett sjukhus eller i kommunal verksamhet. Inom kommunen arbetar också 

sjukgymnasten mycket självständigt, men har i större utsträckning redan diagnoser och 

riktlinjer om sina patienter ifrån tidigare vårdinstanser. Att kommunanställda har en lägre 

utbildningsnivå än de övriga arbetsmarknadssektorerna, kan även beror på att de har en 

betydligt större andel anställda med kort arbetslivserfarenhet (0-5 år). Vår studie visar att 

respondenterna från kommunen är överrepresenterade bland de som har arbetat mindre än 5 

år. Kommuner är ofta nyutexaminerade sjukgymnasters första arbetsgivare (Höglund & 

Nilsson Lindström, 2005). En annan orsak till skillnader kan vara att olika arbetsgivare är mer 

eller mindre benägna att låta sjukgymnasten vidareutbilda sig, t.ex. på grund av att de har 

mindre resurser. Att utbilda sig innebär att det kostar både tid, pengar och personalförluster 

under utbildningen (French & Dowds, 2008).  

 

Skillnader mellan utbildningsområden och arbetsmarknadssektorer. 

Det finns stora skillnader mellan vilka utbildningsområden som är representerade bland de 

olika arbetsmarknadssektorerna. Resultatet av studien visar tydliga skillnader inom vad 

respondenterna har valt att utbilda sig. Resultatet följer ett tydligt mönster, nämligen att 

respondenterna är vidareutbildade inom de områden som de är verksamma, t.ex. inom den 

privata sektorn och i vårdcentraler har man en tydlig inriktning på kurser som går under 

ideologiskolan ”the movement and motor control perspective” och utbildningarna innefattar 

diagnostik och behandling t.ex. OMT och McKenzie, medan respondenter från sjukhus är mer 

specialiserade inom de olika fälten som finns representerade via sjukhusens avdelningar t.ex. 

neurologi. Respondenterna från kommunen följer också den bild vi har av deras 

arbetsuppgifter och utbildningarna inriktar sig framförallt på geriatrik, ergonomi och 

neurologi. Sjukhus- och kommunanställda är istället mer inriktade inom den andra 

ideologiskolan ”the body and mind perspective”. En förklaring till den stora variationen av 

vidareutbildningar och att man väljer att vidareutbilda sig inom det område man är verksam 

inom, kan bero på att sjukgymnastyrket är ett så brett och stort verksamhetsfält, som innebär 

stora variationer mellan yrkesutövarna och som därför ställer olika krav på yrkesutövaren 
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utifrån inom vilken verksamhet denne är verksam (Broberg & Tyni-Lenné, 2010).  

Sjukgymnastyrket skiljer sig åt beroende på inom vilken arbetsmarknadssektor sjukgymnaster 

är verksamma (Höglund & Nilsson Lindström, 2005). 

 

En annan förklaring kan vara att grundutbildningen inte möter de specifika kraven som de 

olika arbetsmarknadssektorerna ställer. Höglund och Nilsson Lindstöm (2005) menar att 

specifika verksamhetsområden kräver specifika sjukgymnastiska egenskaper t.ex. önskas 

bättre kunskaper om tekniska- och ergonomiska hjälpmedel och förflyttningsteknik samt 

förmåga att handleda andra yrkeskategorier inom kommunalverksamhet, medan inom privata 

sektorn och vårdcentraler önskas förbättrade kunskaper gällande funktionsbedömningar och 

en högre nivå på manuella tekniker. Inom sjukhus önskas istället kunskapen om och förmågan 

att arbeta i team. Detta kan leda till att de nyexaminerade sjukgymnaster inte känner att de 

uppfyller de krav som arbetsmarknaden ställer. Studenter känner inte att de har de praktiska 

kunskaperna som krävs för att utföra dagens sjukgymnastyrke (Lindqvist et. al., 2006). Det 

förekommer också utbildningar som inte följer mönstret och författarna tror att detta till 

största graden beror på att respondenterna önskar byta inriktning.  

 

Skillnader mellan utbildningsnivå och landsting och regioner. 

Studiens resultat visar små skillnader mellan andelen akademiska poäng, kurser via LSR:s 

sektioner och övriga kurser och inom vilken del av landet respondenterna är verksamma. Att 

Svealand har det högsta medelvärdet av akademiska poäng och att Norrland har det lägst tror 

författarna främst beror på att Svealand är mer tätbefolkat och har en större närhet till 

universitet gentemot respondenterna i Norrland. Detta tydliggörs ännu mer när jämförelsen 

görs via landsting, då Stockholms läns landsting, Region Halland, Västerbottens läns 

landsting, landstinget i Uppsala län, landstinget i Kronobergs län och Norrbottens läns 

landsting har de högsta medelpoäng bland respondenterna och Landstinget i Värmland, 

landstinget i Västerbotten och Jämtlands läns landsting tillhör de landsting som har lägsta 

medelvärdet.  Med undantag för Kronobergs län, så har samtliga landsting och regioner med 

höga medelvärden av akademiska poäng närhet till ett eller flera högskolor eller universitet. 

Om inte Västerbottens läns landsting och Norrbottens läns landsting, som båda har universitet 

med sjukgymnastutbildning, hade höjt medelvärdet i Norrland så hade skillnaderna varit 

mycket större mellan regionerna. Ett liknande mönster kan ses gällande de landsting som har 

lägsta medelvärdet och att de har långa avstånd till högskolor och universitet som innefattar 

sjukgymnastutbildningen. Vidareutbildning innebär bl.a. uppoffringar från familjetiden, 
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personalförluster, utgifter och förlorad arbetsinkomst (French och Dowds, 2008). Detta kan 

vara en stor bidragande faktor till att just respondenterna från utbildningsorterna har fler 

utbildningar. Den som utbildar sig på sin hemort behöver därför inte avvara tid i syfte att 

komma till utbildningsorten och därmed inte heller vara borta från familj och arbete i samma 

utsträckning som någon som har långt till utbildningsorten.  

 

Skillnader och samband mellan utbildningsområden och landsting och regioner. 

Studiens resultat visar att kurser inom OMT är populärast bland vidareutbildningarna inom 

sjukgymnastik. Kurser inom neurologi, McKenzie, ergonomi och idrottsmedicin är andra 

utbredda kurser. Götaland och Norrland följer mönstret med att OMT är den mest 

återkommande kursen bland respondenterna. I Svealand sticker istället neurologi ut som den 

betydligt populäraste kursen före OMT. Att OMT är så populär tror författarna beror på det 

stora utbudet, inom såväl OMT-sektionen och högskola och universitet, av dessa kurser. Det 

faktum att OMT-sektionen är den första och därmed äldsta sektionen inom LSR tros också 

ligga bakom. Det har gett kurserna lång etablering och är därför välkänt inom 

sjukgymnastprofessionen. Att neurologi är väldigt populärt i Svealand jämfört med i övriga 

Sverige tror författarna delvis beror på att ett större antal av respondenter har arbetat inom 

sjukhus i jmf med de övriga regionerna. Det kan även bero på att det finns ett större kursutbud 

inom neurologi i Svealand eller av andra orsaker som, t.ex. att anställda blir erbjudna av 

arbetsgivare att gå kurserna. Idrottsmedicin och McKenzie är mycket populära inom hela 

landet och studien visar inte till några större geografiska skillnader. Båda dessa kurser är, 

liksom OMT, väletablerade inom sjukgymnastprofessionen och erbjuds av universitet, MDT- 

och idrottsmedicinsektionen på många platser i landet. Ett annat gemensamt drag för dessa 

kurser är att de är praktiska inriktade och ger den kliniske sjukgymnastens fler metoder för 

undersökning och behandling. Beeston, Rastall och Hoares (1998) menar att många 

arbetsledare föredrar kliniska kunskaper framför akademiska kunskaper. Författarna anser 

därför att det är viktigt att de kliniskt utformade kurserna tar hänsyn till och uppfyller den 

senaste evidensen på området.   

 

Intresse, motiv och hinder för vidareutbildning.  

Studiens resultat visar ett stort intresse att vidareutbilda sig inom en femårsperiod. Det fanns 

ingen statistiskt signifikant skillnad mellan män och kvinnors intresse för vidareutbildning 

eller mellan vilken arbetsmarknadssektor respondenten var verksam inom. Författarna tror att 

studiens resultat kan bekräfta att det inte spelar någon roll vilket kön eller vilken 
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arbetsmarknadssektor respondenten tillhör eller arbetar inom och vilket intresse som finns för 

vidareutbildning. Studien visar dock till att det finns små geografiska skillnader i hur 

intresserad respondenterna har svarat att de är och inom vilka områden. De geografiska 

skillnaderna kan bero på olika förutsättningar att vidareutbilda sig, t.ex. på utbildningsutbudet 

på orten och motiverande arbetsledning eller medarbetare. 

 

Studiens resultat visar också att drygt nio av tio respondenter väljer att vidareutbilda sig pga. 

eget intresse. Resultatet stöds även av Ryan (2003) som också menar att den största 

motivationsfaktorn för att vidareutbilda sig är det egna intresset. Detta tror författarna till 

största delen beror på att respondenterna själva har valt att utbilda sig till sjukgymnast och 

därför har ett stort intresse av att lära sig mer inom sitt kunskapsområde. Att lönen kan bli 

högre till följd av vidareutbildning tror författarna också kan inverka på motivationen till att 

vidareutbilda sig. Beeston et al. (1998) studie visar att hela 79 % av respondenterna ville 

vidareutbilda sig om det gav högre lön. Att vidareutbilda sig inom områden man är intresserad 

av och vill arbeta inom är andra motiv för att vidareutbilda sig. Författarna tror att 

respondenterna dessutom vill vidareutbilda sig, för att i förlängningen ge sina patienter bästa 

möjliga vård. O´Sullivan (2004) anser att vidareutbildning ger ökad kunskap och därmed en 

bättre vård till patienterna. Inom många områden kan det också vara fördelaktigt och ibland 

till och med ett krav på vidareutbildning inom olika specifika fördjupningsområden för att 

tillmötesgå patientens behov av vård. French och Dowds (2008) anser att vidareutbildning har 

en vital del i sjukgymnastens yrkesutövande för att säkerhetsställa en hög kvalité i 

patientvården. Sjukgymnastik är dessutom en profession i stor förändring (Högberg & 

Lindströn Nilsson, 2005) och detta kan spegla respondenternas intresse att följa med i 

utvecklingen.  

 

Att fler än hälften av respondenterna tycker arbetsuppgifterna kräver vidareutbildning, ger en 

indikation på att sjukgymnastutbildningen inte möter arbetsgivarnas krav i önskvärd 

utsträckning. Det beror troligtvis på att arbetsuppgifterna varierar i stor grad inom 

professionen (Högberg & Lindström Nilsson, 2005). Författarna anser att en förlängd 

utbildning med olika inriktningar mot de olika arbetsmarknadssektorernas specifika 

kompetenskrav kan vara en lösning på problemet. Arbetsuppgifterna förändras dessutom 

mycket med krav på evidens och effektivisering och det kan vara en annan bidragande orsak 

till att grundutbildningens kunskaper inte räcker till längre för att möta dessa krav.  
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Att nästan en av tio respondenter anser att vidareutbildning är ett krav från arbetsgivare, tror 

författarna beror på att omgivningens krav ändras och att arbetsgivare vill möta dessa. 

Beeston et al. (1998) visar att 73 % av arbetsledarna såg det som en fördel att ha en 

välutbildad personal för att bättre kunna möta patienters behov av vård. Även konkurrens från 

andra aktörer på marknaden kan leda till att arbetsgivare kräver mer specifik kunskap utöver 

grundutbildningen för att möta dessa hot. Olika arbetsmarknadssektorer ställer olika krav på 

sina medarbetare (Högberg & Lindström Nilsson, 2005) och kunskapen hos medarbetarna 

behöver därför möta dessa krav på bästa möjliga sätt och då kan vidareutbildning vara ett 

verktyg för att möta dessa. 

 

Metoddiskussion 

Författarna är studenter vid sjukgymnastprogrammet vid Luleå tekniska universitet och har en 

föreställning om att vara verksam som sjukgymnast innebär en stor variation i yrkesutövning 

utifrån vilken arbetsmarknadssektorer och beroende på vart i landet man är verksam. 

Informationen på området är bristfälligt och för att få en klarare bild, samt besvara våra 

frågeställningar valdes en enkätundersökning. Ejlertsson (2005) anser att enkätundersökning 

är att föredra för att täcka in ett större antal respondenter över ett större geografiskt område.  

Genom att använda oss av en webbaserad enkät, så kunde vi enkelt och kostnadseffektivt nå 

ut till ett större antal respondenter. Ejlertsson (2005) menar att tydlighet och att 

undersökningen ska vara snabb att besvara ökar förståelsen och svarsfrekvensen.  Genom att 

använda oss av detta alternativ framför att skicka ut pappersenkäter till respondenterna via 

post, så ökade troligtvis svarsfrekvensen från respondenterna. Balatji, Daragó, Adány och 

Kósa (2010) visade i en studie att en datorbaserad enkät gav 20 % fler svar jämfört med en 

traditionell postenkät. Dessutom bör mail vara att föredra framför pappersenkäter ur 

miljösynpunkt. 

 

Enkätundersökningen är inte reliabilitets- eller validitetstestad, men innan utskick vidtogs en 

rad åtgärder för att göra en enkät som skulle bli tydlig för respondenterna samt ge svar på 

undersökningens syfte. Undersökningen har gett ett större bortfall än förväntat trots att vi 

genomförde en pilotstudie före studien. Pilotstudiens syfte var att finna eventuella brister och 

få svar från utomstående om det fanns frågor och dylikt som kunde missförstås. Författarna 

fick många svar och synpunkter från respondenterna i pilotstudien samt från Anna Pettersson 

(professionsutvecklare på LSR) och korrigerade då enkäten ytterligare. Flera tänkbara orsaker 

kan lyftas fram, bland annat tror vi att många av de mailadresser vi mottagit indirekt inte var i 
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bruk. Av de respondenter som ej besvarade enkäten, så var ett stort antal mailadresser från 

Yahoo, Hotmail och skolmail. Vi tror att de flesta yrkesverksamma främst använder sina 

respektive jobbmail i första hand. Vi tror även att det faktum att vi själva har skickat enkäten 

ifrån en Hotmail adress (undersokning2011@hotmail.se) kan ha bidragit till att en viss 

procent av enkäterna har hamnat i respondenter skräppost samt att namnet på mailadressen 

har varit en annan orsak till att vissa inte velat öppna mailet eller att avsändaren varit okänd 

och att urvalspersonen därmed ej fått ta del av information om deltagande i studien. Även 

informationsbrevet kan ha varit en bidragande orsak till det låga svarsantalet pga. att det har 

skickat tillsammans med länken till enkäten och att texten därför varit omfattande och 

arbetsam att läsa igenom för respondenterna. Ett kortare informationsbrev som hade skickats i 

förväg hade eventuellt underlättat för respondenterna och gett ett större deltagarantal. 

Nackdelen med ett kortare informationsbrev är att inte all viktig information kan delges till 

respondenterna. Det låga deltagarantalet kan även bero på att respondenterna inte anser att de 

omfattas av studien pga. att de ej är verksamma inom de arbetsmarknadsområden som vi 

använder oss av eller inte längre är klinisk verksam. Författarna tror även att många 

sjukgymnaster arbetar utanför de traditionella arbetsfälten.  

 

Den uppnådda svarsfrekvensen på 41,5 % kan ändå betraktas som relativt god. Den reella 

svarsfrekvensen var till och med något högre (46,5 %), om man bortser från de 40 enkäter 

som inte nådde fram pga. ogiltiga mailadresser. Faktum kvarstår dock att över hälften av 

respondenterna ej har besvarat enkäten. Svarsfrekvensen bör överskrida 70 % för att få ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt (Ejlertsson, 2005). Studiens resultat bygger på de deltagande 

respondenternas svar. Vad de övriga respondenterna har för vidareutbildning och vilket 

intresse, motiv och hinder som föreligger för vidareutbildning kan vi bara spekulera i. En 

annan fördel är att respondenterna kan besvara frågorna i lugn och ro och att påverkan från 

undersökaren är minimal. Vid en väl genomförd enkätundersökning förväntas en 

svarsfrekvens på närmare 80 % (Ejlertsson, 2005). En teori är att ett större antal av de som 

saknat vidareutbildning, inte har velat besvara enkäten. Validiteten på undersökningen kan 

diskuteras pga. att den inte inkluderat ett stort urval av populationen (Olsson & Sörensen, 

2007). 

 

Fördelningen mellan kvinnor (86,5%) och män (13,5%) i denna studie avspeglar fördelningen 

bland LSR:s medlemmar relativt bra (81,4% respektive 18,6%). Avseende kön kan den 

studerade gruppen anses vara representativ, då fördelningen motsvarar hur det faktiskt ser ut 

mailto:undersokning2011@hotmail.se
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bland LSR:s medlemmar. Landstinget Blekinge hade tyvärr ingen respondent som 

medverkade i studien och region Gotland hade endast en deltagare med. Författarna har 

dessutom valt bort många av de informella utbildningarna som t.ex. internutbildningar, 

uppdragsutbildningar, kurser, workshops och konferenser som ges av arbetsgivare pga. att det 

skulle bli en alltför omfattande studie för oss. Vi anser dock att dessa utbildningar också har 

stor betydelse för yrkesutförandet bland verksamma sjukgymnaster. Den oformella 

utbildningen som innebär självstudier utan program eller styrning, t.ex. att läsa artiklar, 

auskultation eller reflekterande praktik är också viktig att ta hänsyn till för att ge en 

rättvisande bild av det faktiska kunskapsläget inom professionen. Författarna anser därför att 

ytterligare och fördjupade studier inom området är önskvärt för att få resultaten bekräftade. 

 

Konklusion 
Sjukgymnastprofessionen har en bred kunskapsbas och det är vanligt med vidareutbildning 

utöver yrkes- och kandidatexamen.  Kravet på evidens, beprövad erfarenhet och att 

kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården blivit större har därmed medfört ett ökat 

behov av vidareutbildning för sjukgymnaster. Studien visar att det finns skillnader mellan 

olika arbetsmarknadssektorer och hur mycket respondenterna har valt att utbilda sig och inom 

vilka fördjupningsområden. Studien visade till regionala skillnader betraktande 

utbildningsnivå och inom vilket fördjupningsämne respondenterna valt att utbilda sig. 

Intresset för vidareutbildning var högt bland respondenterna. De största motiven för att 

vidareutbilda sig var det egna intresset och att arbetsuppgifterna krävde det. De största 

hindren för vidareutbildning var tidsbrist, för stora kostnader och att arbetsgivaren hindrar 

möjligheten. Det finns inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor rörande 

vidareutbildning och intresse för vidareutbildning. Det krävs mer omfattande studier på 

området för att belysa professionens breda kunskapsfält och de skillnader som råder mellan 

olika arbetsmarknadssektorer och vidareutbildning. För att få en mer rättvis bild bör hänsyn 

tas till informell och oformell utbildningar än vad som gjordes i denna studie. 
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Bilaga 1: Informationsbrev  
 

Bäste sjukgymnast! 

Syftet med studien är att kartlägga svenska sjukgymnasters utbildningsnivå inom olika 

verksamheter och landsting/regioner samt att undersöka deras intresse för att vidareutbilda 

sig. Enkäten tar endast mellan 5 -10 min. att besvara. 

 

Inom litteraturen skiljer man på formell, informell och oformell utbildning. Formell 

utbildning är utbildning som tas via universitet, högskola eller institut där man har någon form 

av examen eller certifikat. Informell utbildning är t.ex. internutbildningar, 

uppdragsutbildningar, kurser, workshops och konferenser som ofta ges av arbetsgivare eller 

via Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) och dess sektioner. Oformell utbildning 

är självstudier utan program eller styrning, t.ex. läsa artiklar, auskultation eller reflekterande 

praktik. 

 

Vi är två studenter på sjukgymnastutbildningen vid Luleås tekniska universitet som önskar att 

kartlägga både de formella och informella utbildningarna inom professionen. I enkäten finns 

formella utbildningar listade som flervalsalternativ. Tyvärr har vi inte haft möjligheten att 

lista även de informella utbildningarna pga. det stora och varierade utbudet. Vi har därför 

istället valt att täcka in dessa i öppna frågor. Oformell utbildning anser vi oss inte ha 

möjlighet att kartlägga i denna studie.  

 

Som metod i denna studie har vi valt att genomföra en enkätstudie, där du som sjukgymnast är 

respondent. Genom ett slumpmässigt urval av 400 sjukgymnaster som är medlemmar i LSR, 

har Du blivit utvald att delta i studien. Vi har valt att följa Sveriges kommuner och landstings 

(SKL) indelning av landet, i syfte att avgränsa landet i olika geografiska områden. Vi har 

också valt att skilja mellan 4 olika verksamheter i studien: Kommunal verksamhet, Sjukhus, 

Vårdcentral och sjukgymnaster verksamma inom den privata sektorn.   

Förväntad betydelse av studien är att kartlägga hur den formella och informella 

utbildningsnivån ser ut inom professionen i Sverige och ev. finna samband mellan kön, 

geografi, verksamhet, erfarenhet och vilken typ av vidareutbildning som är representerad 

inom vilka verksamheter. Studien förväntas också att kartlägga professionens intresse för att 
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vidareutbilda sig och inom vilken form av utbildning svenska sjukgymnaster vill vidareutbilda 

sig. 

 

Enkäten medföljer nedan i detta mail. Enkäten är elektronisk och för att komma fram till 

den klickar du på länken i det separata mailet. När du svarat på enkäten kommer den att 

sparas på en datorserver fram till dess arbetet är färdigställt och publicerat. Därefter kommer 

all data att förstöras. Det publicerade arbetet kan du hitta på http://epubl.ltu.se/sök.shtlm där 

du kan söka på författarnas namn för att enklast hitta arbetet. Ditt deltagande i studien är 

frivilligt och kommer att vara konfidentiellt, vidare kommer det inte att gå att utläsa i 

rapporten vilka sjukgymnaster eller arbetsplatser som deltagit i studien. Endast författarna 

kommer att ha tillgång till deltagarnas namn, e-postadress samt de ifyllda enkäterna. Om du 

väljer att inte delta i studien kan du göra detta genom att inte fylla i enkäten samt ignorera den 

påminnelse som automatiskt skickas ut till de som inte svarat. När svarstiden för enkäten har 

gått ut kommer vi att radera ditt namn och dina kontaktuppgifter.  

Genom att svara på enkäten accepterar du ditt deltagande i studien och ger oss rätt att 
inkludera dina svar i resultatet. 

Vid frågor angående studien eller enkäten är ni välkomna att ta kontakt med någon av 
författarna av denna studie. 
 
Ett stort tack för din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Kristian Larsson  Jens Wikberg 
kristian.larsson@live.se  jens.wikberg@gmail.com 
Mobil: 072-741 36 62  070 - 252 73 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://epubl.ltu.se/sök.shtlm
mailto:kristian.larsson@live.se
mailto:jens.wikberg@gmail.com
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Bilaga 2: Enkäten (webbdesign) 
 
Jens Wikberg 
Studentenkäter 
Slutversionen 

Bakgrundsfrågor 
 
Ange kön? 
 

Please select...  
 
Hur många år har du varit verksam inom sjukgymnastyrket?  
 

Please select...  
 

Anställningsform 
 
Indelningen i landsting och regioner följer Sveriges kommuner och landstings 
(SKL) indelning av landet och syftar enbart till att avgränsa landet i olika 
geografiska områden. Är du t.ex. verksam inom Örnsköldsviks kommun så 
väljer du Y (Landstinget Västernorrland).  
I vilket landsting eller region är du verksam? 
 

Please select...  
 
Vi har valt att skilja mellan fyra olika verksamheter och man kan bara vara 
verksam inom ett svarsalternativ. De verksamheter vi skiljer mellan är 
Kommun, Sjukhus, Privat och Vårdcentral.  
Inom vilken av följande verksamheter arbetar du?  
 

Please select...  
 
 
FÖR KOMMUNANSTÄLLDA  
 
Vilken av följande verksamheter inom KOMMUNEN beskriver främst ditt 
arbetsområde?  
 

Please select...  
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Om inget av ovanstående alternativ passar in på ditt arbetsområde. Vänligt beskriv 
med egna ord verksamheten du arbetar inom.  
 

 
 
 
FÖR SJUKHUSANSTÄLLDA  
 
Inom vilken avdelning på SJUKHUSET arbetar du? Flera svarsalternativ är 
möjliga.  
 

Barnhabilitering 

Geriatrik 

Habilitering 

Hjärthabilitering 

Infektion 

Intensivvård 

Kirurgi 

Medicin 

Neurologi 

Njurmedicin 

Onkologi 

Ortopedi 

Palliativ 

Pediatrik 

Psykiatri 

Respiration 

Reumatologi 

Öppen vård 
 
Om inget av ovanstående alternativ passar in på ditt arbetsområde. Vänligt beskriv 
med egna ord verksamheten du arbetar inom.  
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FÖR PRIVATANSTÄLLDA  
 
Vilket av följande område inom den PRIVATA SEKTORN beskriver främst ditt 
arbetsområde?  
 

Please select...  
 
Om inget av ovanstående alternativ passar in på ditt arbetsområde. Vänligt beskriv 
med egna ord verksamheten du arbeter inom.  
 

 
 
Vilken anställningsform i den PRIVATA SEKTORN har du? Flera svarsalternativ är 
möjliga.  
 

Anställd 

Delägare 

Egenföretagare 
 
 

Utbildning 
 
ALLMÄNNA FRÅGOR FÖR SAMTLIGA  
 
Har du någon form av vidareutbildning inom sjukgymnastik? 
 

Please select...  
 
Vi har valt att skilja mellan tre olika typer av vidareutbildning: akademiska 
meriter, kurser via LSR:s sektioner och övriga kurser. Flera svarsalternativ är 
möjliga.  
 
Vilken typ av vidareutbildning har du inom sjukgymnastik? Flera 
svarsalternativ är möjliga. 
 

Akademiska meriter 

Kurser via LSR:s sektioner 

Övriga kurser 
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AKADEMISKA MERITER  
 
Om du valde akademiska meriter, vilken akademisk examen har du utöver din 
yrkes-/kandidatexamen? Flera svarsalternativ är möjliga. 
 

Magisterexamen 

Masterexamen 

Doktorexamen 
Inom vilket sjukgymnastiskt område har du tagit akademisk examen, t.ex. 
idrottsmedicin?  
 

 
 
Har du akademiska poäng, utöver fullgjord akademisk examen inom sjukgymnastik, 
t.ex. enstaka kurser, och inom vilket av nedanstående område? Flera 
svarsalternativ är möjliga.  
 

Ergonomi 

Geriatrik 

Idrottsmedicin 

McKenzie 

Neurologi 

OMT 

Pedagogik/handledare 

Psykiatri och psykosomatik 

Psykologi 

Veterinärmedicin 
 
 
Om inget av ovanstående alternativ passar in på dina akademiska poäng, vänligen 
nämn ämnet/ämnerna du studerat. 
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Hur många akademiska poäng omfattar ovanstående valda kurser sammanlagt?  
 

Please select...  
 
 
KURSER VIA LSR:s SEKTIONER  
 
Om du har gått kurser via LSR:s sektioner: inom vilket/vilka områden har du 
gått kurser? Flera svarsalternativ är möjliga.  
 

Andning och cirkulation 

Ergonomi 

Äldres hälsa 

Habilitering och pediatrik 

Idrottsmedicin 

Kvinnors hälsa 

Mekanisk diagnostik och terapi (MDT) 

Neurologi 

Onkologi och palliativ medicin 

Ortopedisk- kirurgisk rehabilitering 

Ortopedisk manuell terapi (OMT) 

Primärvård 

Psykiatri och psykosomatik 

Reumatologi 

Smärta och sensorisk stimulering (SgSS) 

Veterinärmedicin 
 
Vi har valt följande kurser pga. att de är regelbundet återkommande och att de 
innefattar kunskapstester för att erhålla kursbevis.  
 
Vilka kurser via LSR:s sektioner har du gått? Flera svarsalternativ är möjliga. 
 

OMT steg 1 

OMT steg 2 

OMT steg 3 

Idrottsmedicin - steg 1 

Idrottsmedicin - steg 2a 

Idrottsmedicin - steg 2b 

Idrottsmedicin - steg 3 
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McKenzie - A kurs 

McKenzie - B kurs 

McKenzie - C kurs 

McKenzie - D kurs 

McKenzie - E kurs 

McKenzie - Examen i MDT 

McKenzie - högre examen i MDT 
 
Har du övriga kurser via LSR:s sektioner som inte omfattas ovan.  
 

 
 
 
Specialistkompetens via LSR:s sektioner, inom vilket område?  
 

 
 
 
 
ÖVRIGA KURSER  
 
Om du valde övriga kurser, vilka övriga kurser inom sjukgymnastik har du 
gått?  
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Intresse, motiv och hinder för vidareutbildning 

Hur intresserad är du att vidareutbilda dig inom en 
femårsperiod? 
 

Inte alls  1 2 3 4 5 6 mycket   

Vilka motiv har du för att vidareutbilda dig? Flera svaralternativ är möjliga. 
 

Arbetsuppgifterna kräver det 

Arbetsgivaren kräver det 

Av eget intresse 
 
Om inget av ovanstående motiv passar in, vänligen beskriv med egna ord dina motiv.  
 

 
 
 
Om du är intresserad av att vidareutbilda dig, inom vilket/vilka område skulle 
du i så fall vilja vidareutbilda dig? Flera svarsalternativ är möjliga. 
 

Andning och cirkulation 

Ergonomi 

Äldres hälsa 

Habilitering och pediatrik 

Idrottsmedicin 

Kvinnors hälsa 

Mekanisk diagnostik och terapi (MDT) 

Neurologi 

Onkologi och palliativ medicin 

Ortopedisk- kirurgisk rehabilitering 

Ortopedisk manuell terapi 

Primärvård 

Psykiatri och psykosomatik 

Reumatologi 

Smärta och sensorisk stimulering (SgSS) 

Veterinärmedicin 
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Är du intresserad att vidareutbilda dig inom något annat område än ovan nämnda?  
 

 
 
 
 
 
Till vilka/vilken nivåer skulle du vilja vidareutbilda dig? Flera svarsalternativ är 
möjliga.  
 

Fristående akademiska poäng 

Magisterexamen 

Masterexamen 

Doktorexamen 

LSR-kurser 

Specialstkompetens 

Övriga kurser (som inte ges via LSR:s sektioner eller universitet/högskola) 
 
Av vilka skäl vill eller har du valt att inte vidareutbilda dig? Flera svarsalternativ 
är möjliga. 
 

Tidsbrist 

För stor kostnad 

Inget intresse 

Arbetsgivaren hindrar möjligheten 
 
Om inget av ovanstående skäl passar in bra. Vänligt beskriv med egna ord av vilka 
skäl du inte vill eller har valt att vidareutbilda dig? 
 

 
 
 
 
 
 
 


