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INLEDNING 

Mälardalens Högskolas (MDH) budskap till studenterna är att högskolans utbildningar leder 
till jobb, olika åtgärder krävs för att kontrollera att utbildningarna verkligen lever upp till 
denna målsättning. Enligt Högskoleverket (HSV) är uppföljning av olika utbildningar 
underlag för att underlätta bedömning av utbildningars relevans i förhållande till 
arbetsmarknaden. HSV menar också att resultatet från uppföljningar kan användas till i 
vidareutveckling av existerande utbildningar eller för att skapa nya utbildningar. Dessutom 
kan lärosäten använda resultaten av uppföljning i kontakt med såväl presumtiva studenter 
som studenter i utbildning [1].  
Alumni betyder skyddsling men begreppet används i Sverige som en benämning på före detta 
studenter [2]. 

På uppdrag av avdelningschefen för sjukgymnastik och medicinsk vetenskap vid Akademin 
för hälsa, vård och välfärd, MDH genomfördes denna alumniundersökning vid 
sjukgymnastprogrammet hösten 2009. 

BAKGRUND 

Sjukgymnastutbildningen vid Mälardalens Högskola (MDH) startade som den åttonde 

sjukgymnastutbildningen i Sverige 2004. De första sjukgymnasterna utexaminerades 2007, 

sedan dess har 104 studenter tagit examen.  

Utbildningen har sedan starten haft en unik beteendemedicinsk profil vilket innebär att 

sambandet mellan livsstil och sjukdom lyfts fram i undervisningen. Grunden är ett 

biopsykosocialt synsätt på sjukdom och hälsa, där beteendeförändring är en viktig del i de 

metoder för behandling som lärs ut. Utbildningen förenar sjukgymnastiska och 

beteendemedicinska bedömnings- och behandlingsmetoder. 

Det biopsykosociala synsättet som utgångspunkt i synen på hälsa och sjukdom har växt fram 

under de senaste årtiondena, framför allt inom området för utredning och behandling av 

långvarig muskuloskeletal smärta. Det biopsykosociala perspektivet har inneburit ett ökat 

behov av att integrera beteendemedicin även inom sjukgymnasters kunskapsområde. 

Forskning inom olika områden lyfter också fram livsstilförändringarnas avgörande betydelse 

för hälsa och välbefinnande [3,  4]. Detta talar för att framtidens sjukgymnaster behöver 

utbildning inom det beteendemedicinska området eftersom dessa kunskaper med all 

sannolikhet kommer att efterfrågas i den framtida hälso- och sjukvården.  

Denna bakgrund var utgångspunkten när sjukgymnastprogrammet vid MDH startades. 

Utbildningen skulle möta behovet av sjukgymnaster som är skolade i en helhetssyn på hälsa 

och sjukdom, och som har kunskaper i hur människors beteende kan integreras i hälso- och 

sjukvård. Motsvarande inriktning på sjukgymnastutbildning har inte funnits tidigare i 

Sverige, den beteendemedicinska profilen är även unik i ett internationellt perspektiv.  

Syfte 

Huvudsyftet med föreliggande undersökning var att undersöka om de sjukgymnaster som 

utbildas hittills fått arbete. Andra syften med undersökningen var att ta reda på var 

sjukgymnasterna fått arbete, om de ansåg att utbildningen givit dem de kunskaper som de 

behöver i sjukgymnastyrket, nyttan av de beteendemedicinska kunskaperna i arbetet som 
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sjukgymnast, de viktigaste kunskaper de fått genom utbildningen, vad de anser saknades/var 

otillräckligt i utbildningen och önskemål om fortbildning. 

Delar av frågeställningarna har sammanställts och rapporterades i form av en C-uppsats vid 

MDH under vårterminen 2010 [5]. 
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METOD 

Under september 2009 till november 2009 genomfördes en enkätbaserad deskriptiv 

tvärsnittsstudie.  

Deltagare 

Samtliga utexaminerade sjukgymnaster vid MDH, totalt 104 personer tillfrågades om 

medverkan. Trettiosex personer var utexaminerade 2007, 30 personer 2008 och 38 personer 

2009. 

Ett brev med information om enkätstudien och med en förfrågan om medverkan skickades ut 

till de 104 examinerade sjukgymnasterna, (Bilaga 1). 

Efter två påminnelser inkom totalt 68 besvarade enkäter vilket motsvarar en svarsfrekvens 

på 65 %. Tjugotre av dessa (34 %) utgjordes av deltagare med utgångsår 2007, 20 (29 %) 

enkäter var från deltagare med utgångsår 2008 och 25 (37 %) enkäter var besvarade av 

deltagare med utgångsår 2009.  

Av de 68 deltagarna var 53 kvinnor (78 %) och 15 (22 %) män. Fördelningen kvinnor/män 

bland de svaranden var representativt för den totala populationen.  

Medelålder bland de svarande var 30 år (sd 7 år, range 25-47 år). 

Tillvägagångssätt 

Undersökningen genomfördes som en postenkätstudie, denna bestod av 36 frågor vilka var 

både slutna och öppna. Frågorna omfattade följande områden;  

-   studenternas bakgrund 

-   sysselsättning efter examen  

-   anledning till att studier valdes vid sjukgymnastprogrammet MDH   

-   synpunkter på utbildningens beteendemedicinska inriktning, styrkor och 

     svagheter i utbildningen och nyttan av beteendemedicin i arbetet som sjukgymnast 

-   genomgången vidareutbildning och önskemål om vidareutbildning 

Enkäten baserades på en tidigare genomförd alumniundersökning vid folkhälsovetenskapliga 

programmet, MDH [6]. Denna undersökning som pilotstudietestades, baserades i sin tur på 

enkäter som tidigare använts vid andra svenska lärosäten. Dessutom formulerades i 

föreliggande enkät ytterligare 10 frågor av lärarkollegiet vid sjukgymnastprogrammet MDH. 

Enkäten var inte  validitets och reliabilitetstestad inte heller pilotstudietestad, (Bilaga 2). 

Bortfall 

Med en svarsfrekvens på 65 % är det externa bortfallet relativt stort. Svarens 

generaliserbarhet till hela populationen (104 personer) är därför diskutabelt vilket läsaren 

bör uppmärksammas på. Bortfall för enskilda frågor, internt bortfall, förekommer och finns 

med i resultatredovisningen. 
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Analysmetod 

De inkomna svaren analyserades på gruppnivå och svarsfördelningen presenteras i form av 

procentandelar, frekvensfördelning, medianvärden och kvartilsavvikelser. De öppna frågorna 

analyserades genom enkel kvantitativ innehållsanalys [6, 7 ].  
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RESULTAT 

 

Studenternas bakgrund 

 

De flesta examinerade sjukgymnaster var kvinnor, könsfördelningen hade samma mönster 

oavsett examensår, 2008 utexaminerades endast en manlig student.  

 

Tabell 1. Antal svaranden och könsfördelningen av dem som tagit sjukgymnastexamen 

respektive år.  

Examensår Kvinnor 
 

Män Totalt 

2007 17 6 23 
 

2008 19 1 20 
 

2009 17 8 25 
 

Totalt 53 15 68 
 

 

 
De examinerade sjukgymnasternas ålder varierade mellan 22 och 47 år, medelåldern för 

samtliga var 29,8 (sd 7) år och medianåldern var 27 år. De kvinnliga sjukgymnasternas 

medelålder var 29 år (sd 6,7) (medianålder 26) och de manliga sjukgymnasterna hade en 

medelålder på 32 år (sd 7,8) (medianålder 30) (Figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Åldersfördelning för kvinnor respektive män. 

 

 

Tidigare utbildning och yrkeserfarenhet 

De flesta svaranden (63 %) hade genomgått gymnasium innan sjukgymnastutbildningen 

påbörjades, ¾ av svaranden hade gått teoretiskt gymnasium och ¼ av svaranden hade gått 

yrkesinriktat gymnasium, den vanligaste inriktningen på gymnasiet var omvårdnad. 

 



6 

Femtiotre procent av svaranden hade gått andra högskoleutbildningar eller läst andra 

högskolekurser innan de påbörjade sjukgymnastprogrammet, 47 % kom direkt från 

gymnasium eller folkskola. 

 

Sjuttio procent av svaranden hade erfarenhet från arbetslivet när de påbörjade 

sjukgymnastutbildningen varav hälften hade tidigare yrkeserfarenhet inom området vård och 

omsorg.  

 

Sysselsättning efter examen 

 

De flesta svaranden (79 %) angav att de arbetade som sjukgymnaster, tre svaranden arbetade 

som ”övrig vårdpersonal”, en som miljöassistent och en som forskningsassistent. 

Den vanligaste anställningsformen var vikariat eller projektanställning vilket 53 % av 

svaranden hade, 29,5 % av svaranden hade tillsvidareanställning. 

 

Tabell 2. Svarsfördelningen på frågan vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu? n=68 

  
Antal 

 
% 

Vikariat projektanställd 36 53 
 

Tillsvidareanställning 20 29,5 
 

Studier 2 3 
 

Arbetssökande 7 10 
 

Arbetspolitisk åtgärd 1 1,5 
 

Föräldraledig 1 1,5 
 

Uppgift saknas 
 

1 1,5 

 

 
De flesta svaranden arbetade inom landstingsverksamhet eller kommunal verksamhet, 

endast sju svaranden var verksamma inom privat verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figur 2. Sektorer där svaranden hade sin huvudsakliga sysselsättning, n=60. 
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På frågan hur de examinerade sjukgymnasterna fått sitt första arbete var svarsfördelningen: 

 
Tabell 3. Svarsfördelningen på frågan: Hur fick du ditt första arbete? n=47 

 

 

Antal % 

Förfrågan hos arbetsgivare 
 

16 34 

Via arbetsförmedlingen  
 

15 32 

Förfrågan från arbetsgivare 
 

7 15 

Personlig kontakt 
 

6 13 

Via kontakt genom den verksamhetsförlagda utbildningen 
 

3 6 

 
 
På frågan ”Hur lång tid efter avslutad utbildning fick du ditt första arbete”, svarade de flesta 
att de fått arbete innan de avslutat sjukgymnastutbildningen.  
 
Tabell 4. Svarsfördelningen på frågan ”Hur lång tid efter avslutad utbildning fick du ditt första arbete? 
n=60 

 Antal % 
 

Innan jag slutade 
 

40 67 

Mindre än 1 månad efter avslutad utbildning 
 

7 12 

1-6 månader efter avslutad utbildning 
 

8 13 

7-12 månader efter avslutad utbildning 
 

2 3 

Ännu ej fått arbete 
 

3 5 

 
 

Valet av sjukgymnastutbildning, synpunkter på utbildningen vid MDH och 

användbarheten av de beteendemedicinska kunskaperna i sjukgymnastyrket  

 

Valet av utbildning 

De flesta (75 %), svaranden angav att den främsta anledningen till att de sökt utbildningen 

vid MDH var att utbildningen ligger i Västerås, 13 % angav annan anledning och 12 % angav 

att programmets beteendemedicinska inriktning var avgörande för valet av högskola.   

På frågan vilken sjukgymnastutbildning var ditt förstahandsval svarade 75 % Mälardalens 

Högskola, 22 % hade annan studieort som sitt förstahandsval av vilka Uppsala var den 

vanligaste. En svarande hade annat utbildningsprogram som sitt förstahandsval. 

 

Synpunkter på utbildningen vid MDH 

De examinerades allmänna synpunkter på sjukgymnastprogrammet beteendemedicinska 

profil efterfrågades i tre kategorifrågor. Dessa frågor hade fyra svarskategorier vilka kunde 

variera från inte alls vilket motsvarade 1, till i mycket stor utsträckning vilket motsvarade 4 

(Figur 3) 
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Figur 3. Svarsfördelningen på de allmänna frågorna om sjukgymnastprogrammets 
beteendemedicinska inriktning. n anger svarsfrekvensen på respektive fråga. 
 
 

När det gällde svarandens synpunkter på integrering av beteendemedicin i utbildningen 

efterfrågades även detta i tre kategorifrågor med 11 möjliga svarskategorier, där 0 

motsvarade mycket dålig och 10 mycket bra (Figur 4). 

 

 
 

 

                                                         

 

 

 
Figur 4. Svarsfördelning på frågorna om utbildningens integrering av beteendemedicinska principer i 
undervisningen. 0=mycket dålig, 10=mycket bra. n anger svarsfrekvensen på respektive fråga. 

 

 

 

I vilken utsträckning tycker du att 
sjukgymnastprogrammet vid MDH 
har gett dig den kompetens som 
du anser dig behöva för dina 
nuvarande arbetsuppgifter? n=53 
? 

I vilken utsträckning tycker du att 7-
stegsmodellen fungerat som 
problemlösningsmodell för de patienter  
du möter? n=55 
 
du möter? 
 

På vilket sätt använder du 
beteendemedicinska principer i 
ditt arbete? n=55 

inte alls 

Vad anser du om 
utbildningens integrering 
av beteendemed principer 
i undervisning av kliniska 
undersökningsmetoder? 
n=66 

Vad anser du om 
utbildningens integrering av 
beteendemed principer i 
undervisning av kliniska 
behandlingsmetoder? 
n=65 

Vad anser du om utbildningens 
integrering av beteendemed 
principer i undervisning av 
utvärdering av sjukgymnastiska 
metoder? n=66 

I mycket stor 
utsträckning 
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Utbildningens styrkor och svagheter  

På de öppna frågorna om utbildningens styrkor respektive svagheter fanns några 

dominerande och återkommande synpunkter, de huvudsakliga styrkorna som framfördes 

var: 

 

 
 
 

     Antal svar 

Man har fått ett nytt synsätt med hjälp av beteendemedicin och vyerna har 
vidgats och dessa kunskaper har bidragit till en helhetssyn på patienterna. 
 

 
34 

Utbildningen gav en bra grund för anamnes, undersökning och behandling. 
Praktisk träning och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen var till stor 
hjälp för inlärningen. 
 

 
 

19 

Utbildningen gav en ökad förmåga att tänka självständigt och en förmåga att 
kritiskt granska och bedöma vetenskapliga artiklar. 
 

 
7 

7-stegsmodellen har givit stor hjälp i arbetet som sjukgymnast. 
 

4 

 

 

Huvudsakligen framfördes följande svagheter i utbildningen: 

 
 Antal svar 
 
För lite verksamhetsförlagd utbildning, mer praktisk lärarledd träning kopplad till 
olika diagnoser behövs. 
 

 
34 

Mer manuell färdighetsträning behövs och den röda tråden i undersökning, 
behandling och utvärdering bör förtydligas. 
 

 
19 

För få valbara kurser exempelvis önskades, akupunktur, McKenzie teknik, basal 
kroppskännedom, idrottsmedicin och hjälpmedel. 
 

 
12 

Brister i information till kliniska handledare  
 
Avsaknad av generell övningsbank för behandling 

7 
 
7 
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Nyttan av beteendemedicin i arbetet som sjukgymnast 

Fyra frågor omfattade svarandes synpunkter om nyttan beteendemedicin i arbetet som 

sjukgymnast. Möjliga svarsalternativ varierade från 0 till 10, där noll motsvarade ”ingen 

nytta” och 10 ”mycket stor nytta”, respektive ”inte alls tillämpbara och ”mycket tillämpbara”. 

Generellt var spridningen på dessa svar stor, högst medianvärde hade frågan ”vad anser du 

om de beteendemedicinska principernas tillämpbarhet i arbetet som sjukgymnast?”, där 

medianvärdet var 8, (Figur 5). 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 5. Svarsfördelning på frågorna om beteendemedicinska teoriernas användbarhet i arbete som 
sjukgymnast. 
0 = ingen nytta/inte alls tillämpbara 
10 = mycket bra/mycket tillämpbara 
n anger svarsfrekvensen på respektive fråga. 

 
 

De flesta svaranden (83 %) använder 7-stegsmodellen delvis i sitt arbete, ett fåtal svaranden 

(4 %) använde alltid denna problemlösningsmodell och några (13 %) använde inte alls 

modellen i sitt arbete.  

 
När det gällde frågan om de svarandes arbetssätt i jämförelse med andra sjukgymnaster 

svarade 34 % att de ansåg att det fanns en skillnad medan däremot 66 % ansåg att det inte 

fanns någon skillnad i deras arbetssätt jämfört med andra sjukgymnaster.  

De som ansåg att skillnad fanns angav att de hade ett ”bredare perspektiv på patienterna de 

möter” än andra sjukgymnaster.  

 

Vad anser du allmänt om de 
beteendemed teoriernas 
tillämpbarhet i arbetet som 
sjukgymnast? n=55 

I vilken omfattning har 
hälsoteorierna exempelvis 
”stages of change” varit till 
nytta i ditt nuvarande arbete? 
n=53 
 
 
 

I vilken utsträckning har de 
beteendemed operant och 
respondent teorierna varit till 
nytta i ditt nuvarande arbete? 
n=55 

I vilken utsträckning har de 
beteendemed teorierna varit till 
nytta i ditt nuvarande arbete? 
n=53 
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Vidareutbildning 

 

Trettiosju procent av svaranden hade läst enstaka kurser i ämnet sjukgymnastik efter 

avslutad utbildning, en svaranden hade påbörjat magisterutbildning och en svaranden hade 

påbörjat masterutbildning, ingen hade påbörjat forskarutbildning.  

 

Frågorna om intresse för vidareutbildning hade kategorisvar där den möjliga variationen av 

intresse var skalan 0 till 10, där 0 representerade inget intresse och 10 mycket stort intresse. 

Svaren på frågan om intresse för vidareutbildning i allmänhet hade minst spridning, de flesta 

svaren låg i kategoriintervallen 8-10 och medianvärdet var 10. Svarsspridningen var större på 

frågorna om intresse för magister och masterutbildning medianvärdet på bägge dessa frågor 

var 5.  

Det lägsta intresset fanns för forskarutbildning, medianvärdet på denna fråga var 2. 

 

En fråga tog upp vad de examinerade sjukgymnasterna behöver för att bibehålla/utveckla sitt 

beteendemedicinska arbetssätt. Femtiosex personer svarade att de skulle vilja ha 

diskussioner med andra sjukgymnaster som utbildats vid MDH. 

  

Frågan ”om du påbörjade sjukgymnastutbildningen idag, skulle du då ha valt 

sjukgymnastprogrammet på MDH?” besvarades av 66 personer. Svarsfördelningen var; ja 

absolut 12 svaranden (18 %), ja förmodligen 32 svaranden (49 %), nej tveksamt 15 (23 %), nej 

knappast 2 svaranden (3 %) och 5 svaranden(7 %) angav vet ej. 
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DISKUSSION 

Sammanfattning av resultat 

Denna enkätundersökning av sjukgymnaster som examinerats vid MDH visade att 78 % av de 

68 deltagarna arbetade som sjukgymnaster vid studiens genomförande och att en 

övervägande andel av dessa hade vikariat/projektanställning inom framför allt landsting och 

kommun. Andelen utexaminerade kvinnliga sjukgymnaster var dominerande (78 %) och 

medelåldern bland de examinerade var ca 29.8 år. Sjuttio procent av 

sjukgymnaststudenterna har tidigare yrkeserfarenhet varav hälften från vård och 

omsorgsverksamhet när de påbörjar utbildningen. Anledningen till att de examinerade valde 

att studera vid MDH var i första hand högskolans geografiska läge och de flesta före detta 

studenterna hade MDH som sitt förstahandsval. De examinerade sjukgymnasterna ansåg att 

utbildningen givit den kompetens som de behöver i sitt arbete och att de beteendemedicinska 

principerna är till god nytta och väl tillämpbara i arbetet som sjukgymnast. Däremot anser de 

att 7-stegsmodellen bara delvis fungerar som problemlösningsmodell i arbetet som 

sjukgymnast. När det gäller utbildningen styrkor poängteras den helhetssyn den 

beteendemedicinska inriktningen bidrar till och som en svaghet framfördes att utbildningen 

innehåller för lite praktisk träning och verksamhetsförlagd utbildning. 

Intresset för vidareutbildning i allmänhet är mycket stort, däremot är intresset för master, 

magister och forskarutbildning betydligt lägre. De examinerade sjukgymnasterna ansåg att 

de behöver diskussioner med andra sjukgymnaster som examinerats vid MDH för att 

utveckla sitt beteendemedicinska arbetssätt.  

 

Metoddiskussion 

Det finns självfallet ett värde i att följa upp hur tidigare studenter uppfattar sin utbildning en 

tid efter examen. Uppföljning i form av enkäter riktade till före detta studenter har dock sina 

begränsningar. I denna studie varierade respondenternas tid som verksamma sjukgymnast 

från några månader till två år. Det finns två svagheter som hör samman med hur lång tid 

efter avslutade studier som respondenten svarar på enkäten. Dels kan det vara svårt för den 

som har sin första anställning efter examen att ge en rättvis bild av vilken kompetens som 

behövs i arbetet som sjukgymnast, några års arbete kan leda till arbetsuppgifter som inte 

ingår i den nyanställde sjukgymnastens arbete. Dels riskerar en uppföljning några år efter 

avslutad utbildning ge en felaktig bild av vad utbildningen faktiskt gav, respondenten har 

skaffat sig nya kunskaper och erfarenheter under åren som verksam sjukgymnast. 

 

Bortfallet i studien var 35 %, hur detta påverkar resultatet är okänt. Varför så många valde att 

inte delta i studien går bara att spekulera i. De som nyligen utexaminerades kan ha tyckt att 

frågorna var svåra att besvara p.g.a. att de har liten erfarenhet att arbeta som sjukgymnast 

och de som inte fått arbete kanske avstod från medverkan p.g.a. att många frågor var 

relaterade till arbetssituationen. Säkerligen finns också andra anledningar. Bortfallets storlek 

påverkar dock den externa validiteten och resultaten bör därför tolkas med viss försiktighet, 

andelen svaranden ligger på gränsen till vad som kan accepteras för att generella slutsatser 

ska kunna dras av resultatet [8]. 

 

Hela enkäten är varken validitets eller reliabilitetstestad och testades ej heller i pilotstudie, 

detta är naturligtvis en svaghet, men hälften av de frågor som fanns i enkäten var dock 

reliabilitetstestade i en tidigare alumniundersökning som genomförts vid MDH [6], vilket 

möjligen stärker reliabiliteten något för det frågeformulär som användes.  
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Svarsfrekvensen på de olika frågorna var jämn årskullsvis, vilket talar för att svaren verkligen 

speglar de synpunkter som är representativa för alla deltagare, oavsett när 

sjukgymnastexamen togs. Dvs. det fanns en samstämmighet i svaren oberoende av 

examensår. Likaså överensstämde deltagarnas synpunkter väl beträffande utbildningen 

styrkor och svagheter. 

 

Resultatdiskussion 

Studien visade att 78 % av de 68 deltagarna arbetade som sjukgymnaster vid studiens 

genomförande vilket måste ses som ett mycket positivt resultat som tyder på att de 

examinerade sjukgymnasterna är anställningsbara och har lyckats få arbete trots ett allt 

kärvare arbetsmarknadsläge för sjukgymnaster. En övervägande andel av de svarande hade 

vikariat/projektanställning inom framför allt landsting och kommun, vilket är de traditionellt 

största arbetsgivarna för sjukgymnaster.  

Anledningen till att de examinerade valde att studera vid MDH var i första hand högskolans 

geografiska läge och de flesta svaranden hade MDH som sitt förstahandsval, den 

beteendemedicinska profilen var ett betydligt lägre motiv till varför just MDH valts. Detta 

resultat är tänkvärt, och talar för att det är viktigt att introducera och förankra den 

beteendemedicinska profilen hos nya studenter. 

 

De svaranden ansåg att utbildningen givit den kompetens som de behöver i sitt arbete och att 

de beteendemedicinska principerna är till god nytta och väl tillämpbara i arbetet som 

sjukgymnast, samstämmighet i dessa svar var relativt stor vilket stärker motivet för 

utbildningens beteendemedicinska profil. Den beteendemedicinska inriktningen på 

utbildningen var också den styrka som lyftes fram mest i de öppna frågorna. Däremot ansågs 

7-stegsmodellen bara delvis fungerar som problemlösningsmodell i arbetet som sjukgymnast, 

samstämmigheten i denna fråga var mycket hög vilket indikerar att 

problemlösningsmodellens tillämpbarhet bör utvecklas. Bland utbildningens svagheter som 

lyftes fram var för lite praktisk träning och verksamhetsförlagd utbildning.  Det är möjligt att 

denna synpunkt delvis speglar en allmän synpunkt som är naturlig för nyutexaminerad 

sjukgymnast; att praktiskt få tillämpa sina teoretiska kunskaper. 

 

Svaranden ansåg att de behövde diskussioner med andra sjukgymnaster som examinerats vid 

MDH för att utveckla sitt beteendemedicinska arbetssätt, denna synpunkt är också tänkvärd 

och speglar kanske att de examinerade sjukgymnasterna upplever att de har en unik bas för 

sina kunskaper som de behöver diskutera med andra med samma kunskapsbakgrund. 

 

Konklusion 

Denna enkätundersökning av sjukgymnaster som examinerats vid MDH visade att 78 % av de 

68 deltagarna arbetade som sjukgymnaster vid studiens genomförande och att en 

övervägande andel av dessa hade vikariat/projektanställning inom framför allt landsting och 

kommun. Anledningen till att de examinerade valt att studera vid MDH var i första hand 

högskolans geografiska läge och de flesta före detta studenterna hade MDH som sitt 

förstahandsval. De examinerade sjukgymnasterna ansåg att utbildningen givit den 

kompetens som de behöver i sitt arbete och att de beteendemedicinska kunskaperna är till 

god nytta och väl tillämpbara i arbetet som sjukgymnast. Däremot anser de att 7-

stegsmodellen bara delvis fungerar som problemlösningsmodell i arbetet som sjukgymnast.  



14 

När det gäller utbildningen styrkor poängteras den helhetssyn den beteendemedicinska 

inriktningen bidrar till och som svagheter framfördes att utbildningen innehåller för lite 

praktisk undervisning.  
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Enkätundersökning till dig som erlagt sjukgymnastexamen vid Mälardalens högskola 

 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie som omfattar alla före detta studenter som  

 

 

 

 

Enkätundersökning till dig som erlagt sjukgymnastexamen vid Mälardalens högskola år 

2007, 2008 eller 2009. 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie som omfattar alla före detta studenter som 

erlagt sjukgymnastexamen vid Mälardalens högskola år 2007, 2008 eller 2009. 

 

Studien genomförs som ett led i kvalitetsarbetet inom Mälardalens högskola. Syftet är att ta 

reda på hur tiden efter examen ser ut arbetsmässigt och att undersöka före detta studenters 

synpunkter på utbildningen.  

 

Deltagande är frivilligt, om du väljer att delta ber vi dig fylla i medföljande frågeformulär 

vilket tar ca 10 min. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

Det ifyllda frågeformuläret returnerar du i medföljande svarskuvert. 

 

Ditt deltagande kommer att bidra till framtida utveckling av sjukgymnastutbildningen. 

 

Alla uppgifter du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga ingen av de 

uppgifter som samlas in kan spåras tillbaka till dig i de rapporter som kommer att redovisas, i 

dessa kommer data endast att redovisas på gruppnivå. Det frankerade svarskuvertet är kodat 

för att underlätta vid eventuell påminnelse.  

 

Dina svar kommer att bearbetas i sekretesskyddat register. 

 

Vi behöver ditt enkätsvar senast den 26 oktober 2009. Använd det bifogade svarskuvertet, 

inget frimärke behövs. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av examensarbete vid Mälardalens högskola 

och i intern rapport. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Ann-Christin Johansson                                           Maria Elvén 

Universitetslektor                                                                              Avdelningschef 

Sjukgymnastprogrammet                                                              Avdelningen för medicinsk 

021- 107327                                                                                      vetenskap och 

ann-christin.johansson@mdh.se                                            sjukgymnastik 

                                                                                                           021-103109 

                                                                                                           maria.elven@mdh.se           

Bilaga 1. 

 

mailto:ann-christin.johansson@mdh.se


 

Bilaga 2. 
 

 

Frågor till dig som tagit sjukgymnastexamen vid Mälardalens högskola 
 

 

1. Kön                              Kvinna                  Man 

 

2. Födelseår 19        

 

3. Påbörjade sjukgymnastprogrammet i Västerås, höstterminen         
 

4. Avslutade sjukgymnastprogrammet i Västerås, vårterminen         
 

5. Utbildning innan sjukgymnastprogrammet påbörjades? 

     

 

            Yrkesinriktat gymnasium, vilken inriktning         

 

          Teoretiskt gymnasium, vilken inriktning         

 

             Folkhögskola, vilken linje?         

  

          Högskola,  

              vilken utbildning?         

 

                       

 

  

 

 

 

         Om du har gått enstaka kurser, vilka ämnen?         

 

                      

 

 

 

         Annan utbildning         

 

 

 

 



 

6. Vilket var ditt förstahandsval när du kom in på sjukgymnastprogrammet? 

     

      Sjukgymnastprogrammet på Mälardalens högskola 

 

      Sjukgymnastprogrammet vid annat lärosäte, vilket 

                        

      Annat utbildningsprogram, vilket         

                              

 

7. Vilken var den främsta anledningen till att du valde sjukgymnastprogrammet i 

 Västerås? 

 

         Sjukgymnastprogrammets beteendemedicinska inriktning 

                      

         För att utbildningsorten var Västerås 

 

          Annat, vad         

 

 

8. Yrkeserfarenhet innan sjukgymnastprogrammet påbörjades (exklusive feriearbete) 

 
      

 

9. Har du läst enstaka kurser i ämnet sjukgymnastik efter avslutad examen? 

     

     Ja                  Nej 

 

 

10. Har du påbörjat magisterutbildning(motsvarar ett års heltidsstudier) i 

sjukgymnastik?                                              
          

      Ja                 Nej 

 

Om ja, Var          

 

 

11. Har du avslutat magisterutbildning i sjukgymnastik?            
 

       Ja                  Nej 

 

Om ja, Var         

 

12. Har du påbörjat masterutbildning (motsvarar två års heltidsstudier) i 

sjukgymnastik?                                              
          

         Ja             Nej 

 

Om ja, Var         

 

 



 

 

13. Har du avslutat masterutbildning  i sjukgymnastik?            
 

        Ja              Nej 

 

Om ja, Var         

 

 

14. Har du påbörjat forskarutbildning/doktorandstudier(motsvarar fyra års 

heltidsstudier) i ämnet sjukgymnastik/medicinsk vetenskap?                                              
          

         Ja              Nej 

 

Om ja, Var        

 

 

15. Har du avslutat forskarutbildning/doktorandstudier i ämnet 

sjukgymnastik/medicinsk vetenskap?            
 

         Ja               Nej 

 

 

16. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu (avseende den senaste månaden)? 

 

        Tillsvidareanställd 

 

      Vikarierat/projektanställd 

 

      Egen företagare 

 

      Deltar i arbetsmarknadspolitisk åtgärd 

 

      Arbetssökande (Gå direkt till fråga 28e) 

 

        Studier, högskoleutbildning på grundläggande (A, B eller C nivå) eller avancerad (D) 

nivå    

 

       Ämne         

 

      Studier, forskarutbildning 

 

      Föräldraledig (Gå direkt till fråga 28e) 

 

      Annat, vad?         

 

 

17. Om du förvärvsarbetar, vilket är ditt nuvarande yrke?         

 

 

 



 

 

18. Beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter          
 

 

 

 

19. Inom vilken sektor arbetar du? 

               

       Stat          Landsting                       Kommun      Privata sektorn 

            

     Egen företagare            Stiftelse/organisation 

 

      Annan, vilken?          

 

      Har ännu ej fått arbete som sjukgymnast 

 

 

 

20. Hur fick du ditt nuvarande arbete? Du kan fylla i flera alternativ om det är relevant 

för dig. 

 

        Genom arbetsförmedlingen 

 

        Genom annons (tidning/internt) 

 

       Via direkt egen förfrågan hos arbetsgivaren 

 

        Personliga kontakter 

 

       Via förfrågan från arbetsgivare 

 

         Kontakt genom tidigare klinisk praktik/VFU  

 

        Kontakt genom examensarbete   

 

        Annat, vad?         

 

 

21. I vilken sektor fick du ditt första arbete som sjukgymnast? 

 

         Stat          Landsting                       Kommun      Privata sektorn 

            

       Egen företagare            Stiftelse/organisation 

 

        Annan, vilken?          

 

        Har ännu ej fått arbete som sjukgymnast 

              



 

 

22. Hur lång tid efter avslutad utbildning fick du ditt första arbete som sjukgymnast? 

           

         Fick arbete redan innan jag avslutade min utbildning 

 

        Mindre än en månad 

 

        1-6 månader 

 

       7-12 månader 

 

        Mer än 12 månader 

 

        Har ännu ej fått arbete som sjukgymnast, (Gå direkt till fråga 28e) 

          

 

23. I vilken utsträckning anser du att sjukgymnastprogrammet vid Mälardalens 

högskola har gett dig den kompetens som du anser dig behöva för dina nuvarande 

arbetsuppgifter? 

 

                                                                            
           Inte alls                                                                                          I mycket 
                                                                                                                     stor utsträckning  
 

24. På vilket sätt använder du beteendemedicinska principer i ditt patientarbete? 
 

                                                                               

 
           Inte alls                                                                                          I mycket 
                                                                                                                     stor utsträckning  
 

25. I vilken utsträckning tycker du att 7-stegsmodellen fungerat som 

problemlösningsmodell 

      för de patienter du möter? 

 

                                                                           
          Inte alls                                                                                           I mycket 
                                                                                                                     stor utsträckning 
 
 

26. På vilket sätt använder du 7-stegs modellen idag?         

 

      

    

 

27. Tycker du att ditt arbetssätt skiljer sig från dina kollegors på något sätt? 

        

              Ja                          Nej 

 

      Om ja, hur?          

 

 

 



 

28. Beteendemedicin i utbildningen: 

     

      a) I vilken utsträckning har de beteende- 

medicinska teorierna i allmänhet varit till nytta  

i ditt nuvarande arbete?                                                          

  

                                                                                                                      

     b) Vad anser du allmänt om de beteende- 

      medicinska teoriernas tillämpbarhet i  

      arbetet som sjukgymnast?                                                       

  

  

      c) I vilken utsträckning har de beteende- 

medicinska operant och respondent teorierna  

varit till nytta i ditt nuvarande arbete?                              

                                                                                                                              

      d) I vilken omfattning har hälsoteorierna  

som exempelvis ”stages of change” varit till 

nytta i ditt nuvarande arbete?                                                                                                     
                                                                                                 

      e) Vad anser du om utbildningens integrering  

av beteendemedicinska principer i under- 

visningen av kliniska undersökningsmetoder?                     

                                                     

 

     f) Vad anser du om utbildningens integrering 

av beteendemedicinska principer i under- 

visningen av kliniska behandlingsmetoder?                         

                                                     

  

     g) Vad anser du om utbildningens integrering  

av beteendemedicinska principer i under- 

visningen av utvärdering av sjukgymn-                               

                                                     

astiska metoder? 

 

       

 

     29. Vad behöver du för att bibehålla/utveckla ditt beteendemedicinska arbetssätt? 

                       

          Ingenting                      Diskussion med                      Fristående högskolekurs 

                                                kollegor 

 

    Annat, vad         

 

 

30. Utbildningsbehov inom sjukgymnastikområdet: 

 

 

 

Mycket 
dålig 

  

 

Mycket 
stor 
nytta 

  

 

Mycket 
stor 
nytta 

 

  

 

Mycket 
stor 
nytta  

  

 

Ingen 
nytta 

  

 

Mycket 
tillämpbara 

  

 

Inte alls 
tillämpbara 

  

 

Mycket 
bra 

  

 

Mycket 
bra 

  

 

Mycket 
bra 

  

 

Mycket 
dålig 

  

 

Mycket 
dålig 

  

 

Ingen 
nytta 
 

  

 

Ingen 
nytta 

  

 



 

                                                                                                                                                                      Mycket  
                                                                                                                         Obefintligt                                                               stort                      

Mitt intresse för att gå magisterutbildning (1 år) är                       

 
 

Mitt intresse för masterutbildning är (2 år) är                                

 
 

Mitt intresse för att gå forskarutbildning är (4 år)                          

 
 

Mitt intresse för fortbildning i allmänhet är                                   

          
 

31. Önskemål om vad fortbildningen bör innehålla          

 

 

32. Vilka är de viktigaste kunskaperna och/eller färdigheter du fått med dig från 

utbildningen (styrkor)?         
 

 

 

33. Vad anser du saknades/var otillräckligt i utbildningen (kunskaper och färdigheter)?  
             
 

34. Om du påbörjat din sjukgymnastutbildning idag, skulle du då ha valt 

sjukgymnastprogrammet vid Mälardalens Högskola? 

 

     Ja, absolut      Ja, förmodligen     Nej, tveksamt       Nej, knappast      Vet ej 

 

 

35. Om en vän till dig funderar att söka sjukgymnastutbildning skulle du då 

rekommendera denna vän att söka sjukgymnastutbildningen vid Mälardalens 

högskola? 
    

     Ja, absolut      Ja, förmodligen     Nej, tveksamt       Nej, knappast      Vet ej 

 

 

36. Övriga synpunkter som inte har framkommit av svaren ovan        

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 


