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SAMMANFATTNING 
 
Högskolan Väst genomförde år 2003-2006 en alternativ sjuksköteskeutbildning i 
samarbete med primärvård, länssjukvård och kommunal hälso- och sjukvård. Syftet med 
föreliggande rapport var att jämföra två sjuksköterskeutbildningar, den alternativa 
verksamhetsförlagda utbildningen och den reguljära utbildningen. Studien fokuserade på 
studenternas bakgrund och inställning till att arbeta inom olika inriktningar i hälso- och 
sjukvården. En pilotstudie i form av strukturerade intervjuer genomfördes med studenterna 
i den alternativa verksamhetsförlagda utbildningen. Studenterna i båda utbildnings-
varianterna besvarade en enkät med bakgrundsfrågor. I början och slutet av utbildningen 
besvarade studenterna ytterligare enkäter om sin inställning till framtida arbete inom olika 
vårdområden som sjuksköterska. I jämförelse med studenterna i den reguljära utbildningen 
var studenterna i den alternativa verksamhetsförlagda utbildningen i genomsnitt två år 
äldre, fler hade föräldrar med arbetarbakgrund, flera barn boende hemma och var 
sammanboende eller gifta i högre grad. Studenterna hade också mer erfarenhet av tidigare 
arbete inom vården. Vid jämförelse av de båda utbildningsvarianterna framkom att 
studenternas inställning till olika vårdområden och framtida arbete som sjuksköterska 
uppvisade påfallande likheter. I början av utbildningen var barnsjukvård, förlossningsvård 
och akutsjukvård mest intressant. Psykiatrisk vård och äldreomsorg var de områden som 
prioriterades lägst av studenterna. I slutet av utbildningen var kirurgisk och medicinsk vård 
de områden som befanns vara mest intressanta. Psykiatrisk vård och äldreomsorg var 
fortfarande lägst prioriterat av studenterna i båda utbildningsvarianterna. Utbildningarnas 
olika upplägg och genomförande har inte påverkat studenternas inställning i detta 
avseende. 
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INLEDNING 
      
Ett samarbete påbörjades 2001 mellan Högskolan Väst (tidigare Högskolan i 
Trollhättan/Uddevalla), primärvården i Fyrbodal, NU-sjukvården och Vänersborgs 
kommun för att anordna ett alternativ till befintliga sjuksköterskeutbildningar vid Hög-
skolan Väst. Samarbetet resulterade i ett projekt som innebar att starta en sjuksköterske-
utbildning om 120 p med bas i vårdverksamheten inom primärvård, kommunal hälso- och 
sjukvård och länssjukvård. Utbildningen benämndes alternativ verksamhetsförlagd 
utbildning (AVU) och påbörjades januari 2003. Vid denna tidpunkt fanns sedan tidigare 
två varianter av sjuksköterskeprogrammet, reguljär campusbaserad utbildning och distans-
utbildning. AVU blev en tredje möjlighet att studera till sjuksköterska. Alla tre utbildning-
arna genomfördes på helfart och enligt samma utbildningsplan.  
 
Det övergripande målet med AVU var att integrera teoretiska och praktiska studier och 
underlätta den nyfärdiga sjuksköterskans tillträde till vårdarbetet. Målet var också att 
utveckla sjuksköterskeutbildningen pedagogiskt och metodiskt. Projektet sammanföll väl 
med högskolans profilområde arbetsintegrerat lärande (AIL). Thång (2004) menar att AIL 
kan förstås som ett lärande som sker på en arbetsplats i samverkan med lärandet som sker 
på högskolan, att lära i och för det nya arbetslivet. Den enskilde studenten integrerar 
kunskaper och erfarenheter från skilda miljöer. 
 
Studenterna som valde AVU delades in i tre grupper om cirka åtta studenter/grupp och fick 
en tydlig koppling och tillgång till vårdverksamheten under hela utbildningen. Varje 
studentgrupp hade en lärare från Högskolan Väst (50 %) samt en sjuksköterska från 
respektive verksamhet (50 %) som handledare. Under de tre åren alternerade varje grupp 
mellan äldrevården i Vänersborgs kommun, avdelning 8 Uddevalla sjukhus (geriatrisk-
ortopedisk vårdavdelning) och Lysekils primärvård. Varje grupp genomförde 
verksamhetsförlagda studier cirka en dag/vecka genom hela utbildningen till skillnad från 
den reguljära utbildningen där den verksamhetsförlagda utbildningen genomfördes i 
sammanhängande perioder av olika längd.  Det fanns ingen skillnad i antalet poäng av 
verksamhetsförlagda studier.  De teoretiska studierna genomfördes i respektive grupp och 
på respektive ort. Kurserna i medicinsk vetenskap och omvårdnad integrerades och 
studerades i teman. De tre grupperna samlades också regelbundet för gemensamma 
seminarier och i samband med dessa inbjöds kliniskt verksamma sjuksköterskor.  
 
Denna studie beskriver och jämför AVU med den reguljära utbildningen, däremot har 
distansutbildningen inte ingått i studien. Studien inriktades på studenternas bakgrund, skäl 
för valt utbildningsalternativ samt studenternas inställning till arbete inom olika inrikt-
ningar i hälso- och sjukvården. I slutet av utbildningen efterfrågades studenternas in-
ställning till arbete inom hälso- och sjukvårdens olika inriktningar ännu en gång för att ta 
reda på om studenternas inställning ändrats under utbildningen. Antalet studenter har 
varierat under utbildningens gång på grund av avbrott, studieuppehåll, byte av variant av 
sjuksköterskeutbildning och återupptagna studier efter studieuppehåll. 
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SYFTE  
 
Syftet med föreliggande rapport var att jämföra AVU och den reguljära utbildningen med 
fokus på studenternas bakgrund och inställning till att arbete inom olika vårdområde i 
hälso- och sjukvården.  
 
Frågeställningar: 

- I vilken urvalsgrupp har studenterna antagits och vilken är lägsta  
antagningspoäng i respektive urvalsgrupp? 

- Hur stor del av studenterna har behörighets- och/eller konkurrenskompletterat sina 
betyg för att öka möjligheterna att komma in på utbildningen? 

- Hur ser fördelningen ut mellan kön och ålder i respektive utbildning? 
- Hur ser studenternas migration, socioekonomiska bakgrund och utbildningsbak-

grund ut? 
- Vilken familjesituation har studenterna vid utbildningens början? 
- Vilken variant av sjuksköterskeutbildning har studenterna sökt i första hand och 

vilka skäl anges? 
- Hur rangordnar studenterna, i början och i slutet av utbildningen, sin inställning till 

framtida arbete med avseende på olika inriktningar inom vården? 
- I vilken utsträckning har utbildningen påverkat studenternas inställning? 
  

 
GENOMFÖRANDE 
 
Studenterna i AVU besvarade i februari 2003 en första enkät innehållande frågor om 
migration, socioekonomisk bakgrund, utbildningsbakgrund och deras familjesituation 
(Bilaga 1a). Den första enkäten besvarades av alla 24 studenterna. Studenterna i den 
reguljära utbildningen svarade på samma frågor under april-maj 2003 (Bilaga 1b). Av 78 
studenter besvarade 70 enkäten.  
 
En pilotstudie i form av strukturerade intervjuer genomfördes i ett tidigt skede med 
studenterna i AVU (Bilaga 2). Av 24 studenter valde 23 att delta. Intervjuerna omfattade 
två övergripande teman: skälen till att söka AVU och studenternas inställning till framtida 
arbete med avseende på olika vårdområde inom hälso- och sjukvården. Utifrån pilotstudien 
och tidigare genomförda internationella studier (Happell, 1999; Stevens & Crouch, 1995) 
utformades en andra enkät med bland annat förutbestämda vårdområden som studenterna 
fick rangordna (Bilaga 3a och 3b). För att kunna göra jämförelser mellan AVU och den 
reguljära utbildningen besvarades enkäten av studenterna i båda utbildningarna.  Vid denna 
tidpunkt, maj 2003, hade en student flyttat över från den reguljära utbildningen till AVU 
och av 25 studenter besvarade 24 studenter enkäten. I den reguljära utbildningen besvarade 
73 av 78 studenter enkäten.  
 
I slutet av utbildningen, januari 2006, besvarade studenterna en tredje enkät (Bilaga 4). 
Den omfattade åter igen frågor om studenternas inställning till framtida arbete som 
legitimerad sjuksköterska inom olika vårdområden. Studenterna svarade också på vilket 
sätt utbildningen påverkat deras inställning till de olika vårdområdena. I AVU besvarade 
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20 av 24 studenter enkäten. I den reguljära utbildningen besvarade 71 av 79 studenter 
enkäten. 
 
Frågorna i de tre enkäterna omfattade både fasta svarsalternativ och öppna frågor. 
Enkäterna kodades och de fasta svarsalternativen bearbetades med hjälp av 
statistikprogrammet SPSS. Tabeller och figurer skapades för att illustrera jämförelser 
mellan de båda utbildningarna. Studenternas svar på de öppna frågorna sammanställdes 
och grupperades utifrån överensstämmelser i beskrivningarna.   
 
Materialet behandlades konfidentiellt och studenterna informerades om att deras svar inte 
skulle gå att härleda till någon enskild individ. Namnen ersattes med en kod. Studenterna 
informerades också om att deltagandet var frivilligt, men att det var viktigt att så många 
som möjligt svarade för att få ett mer tillförlitligt resultat. 
 
 
RESULTAT 
 
Antagning 
Studenterna antogs till utbildningen utifrån fem olika urvalsgrupper. Antagningen 
administrerades av Verket för högskoleservice (VHS). Urvalsgrupperna omfattade slut-
betyg från programgymnasium och linjegymnasium, studieomdömen från folkhögskola, 
högskoleprov och högskoleprov med arbetslivserfarenhet. I tabell 1 redovisas studenternas 
fördelning i urvalsgrupperna vid urval två.  
 
Tabell 1. Lägsta antagningspoäng och antal studenter som antogs från respektive 
urvalsgrupp vid urval två i AVU och reguljära utbildningen (Reg. utb). 
 
Urvals-
grupp 
 
 

Slutbetyg 
från 
program- 
gymnasiet 
(BP), max-
poäng 20,00  

Avgångsbetyg 
från linje-
gymnasiet, 
utländska 
gymnasiebetyg, 
studentexamen 
(BL), max-
poäng 5,00  

Studie-
omdöme från 
folkhögskola, 
(BF) max-
poäng 4,00p 

Högskole-
prov (HP),  
maxpoäng 
2,00p 

Resultat från 
högskoleprov 
 med tillägg, 
0,5p för 5 års 
arbetslivs-
erfarenhet 
(HA), max-
poäng 2,50p 
 

AVU 
 
27 stud 

13,26 
 
6 

3,90 
 
7 

3,00 
 
1 

0,60 
 
6 

1,20 
 
7 

Reg. utb 
 
76 stud   

13,95 
 
19 

3,79 
 
17 

3,00 
 
1 

0,60 
 
18 

1,00 
 
20 

 
Vid en jämförelse av de båda utbildningarna framkom att AVU hade något lägre 
antagningspoäng än den reguljära utbildningen, i urvalsgruppen för programgymnasium. 
Däremot hade den alternativa verksamhetsförlagda utbildningen högre antagningspoäng i 
urvalsgruppen för avgångsbetyg från linjegymnasiet, utländska gymnasiebetyg och 
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studentexamen samt i urvalsgruppen för högskoleprov och arbetslivserfarenhet.  
 
Behörighets- och konkurrenskomplettering  
I den första enkäten efterfrågades om studenterna kompletterat sina betyg för att uppnå 
allmän och särskild behörighet för högskolestudier. De svarade också på om de 
kompletterat sin utbildning genom att höja betygen för att öka möjligheterna att bli antagen 
till sjuksköterskeprogrammet, vilket benämns konkurrenskomplettering. Resultatet visade 
att hälften av studenterna i AVU hade behörighetskompletterat och drygt hälften i den 
reguljära utbildningen. Knappt hälften av studenterna i AVU och drygt hälften i den 
reguljära utbildningen hade konkurrenskompletterat. 
 
Köns- och åldersfördelning 
I AVU ingick 24 studenter. Av dessa var en man och resten kvinnor. Åldern varierade 
mellan 19 år och 46 år. Medelåldern var 29,7 år och medianen 29,5 år. I gruppen 20-21 år 
fanns flest studenter (6 personer). Den reguljära utbildningen bestod av 78 personer och 
åldern varierade mellan 19 år och 51 år. I denna grupp fanns 10 män och 68 kvinnor. 
Medelålder var 27,8 år och medianen var 26 år. I åldersgruppen 20-21 år fanns flest 
studenter (16 personer). Studenterna AVU var i genomsnitt två år äldre än studenterna i 
den reguljära utbildningen. 
 
Migrationsbakgrund 
Studenter födda i Sverige med minst en förälder född i Sverige och studenter som är födda 
i ett annat land men med båda föräldrarna födda i Sverige (t ex studenter som adopterats 
till Sverige) har tillförts kategorin svensk.  Studenter födda i Sverige med båda föräldrar 
födda utomlands och studenter födda i ett annat land och med minst en förälder född 
utomlands har tillförts kategorin icke svenskar (Reuterberg & Hansen, 2001). Enkätsvaren 
visade att båda utbildningarna dominerades av svenska studenter. I AVU besvarade alla 24 
studenterna enkäten och andelen svenska studenter var 91,7 %. I den reguljära utbildningen 
besvarade 70 av 78 studenter enkäten och andelen svenska studenter uppgick till 88,6 %.  
 
Socioekonomisk bakgrund 
Studenterna svarade på vilken yrkesbakgrund deras föräldrar hade. Svaren kategoriserades 
i högre tjänstemän, företagare med akademisk utbildning; övriga tjänstemän eller före-
tagare och arbetare utifrån SCBs socioekonomiska indelning (Svensson, 2002), se Figur 1. 
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Figur 1. Föräldrarnas yrkesbakgrund 
 
Över hälften av föräldrarna till studenterna i AVU hade arbetarbakgrund. I den reguljära 
utbildningen hade knappt hälften arbetarbakgrund. Den största gruppen i den reguljära 
utbildningen bestod av studenter vars föräldrar var tjänstemän eller företagare. Ett litet 
antal av studenterna i båda utbildningarna hade föräldrar med akademisk utbildning. Av 
besvarade enkäter saknades uppgift från 5 studenter i den reguljära utbildningen.  
 
Utbildningsbakgrund 
Föräldrarnas utbildningsnivå kategoriserades utifrån nivåerna högskola, gymnasial 
utbildning och grundskola, se Figur 2. Den föräldern med högst utbildningsnivå fick 
bestämma familjens placering enligt familjeutbildningskod (Svensson, 2002).  
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Figur 2. Föräldrarnas utbildningsbakgrund  
 
De flesta föräldrarna hade grundskola som högsta utbildningsnivå. Några studenter 
markerade en viss osäkerhet i svaren genom att sätta ett frågetecken efter valt alternativ. 
Av besvarade enkäter saknades uppgift från 6 studenter i den reguljära utbildningen. 
 
Studenternas nuvarande familjesituation 
Studenternas egen familjesituation presenteras utifrån hur den såg ut när utbildningen 
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påbörjades år 2003. Studenterna svarade på frågor om civilstånd (Figur 3) och antal 
hemmavarande barn (Figur 4) och barnens åldrar i intervaller 0-6 år, 7-17 år samt barn 
över 17 år. 
 

Figur 3. Studenternas civilstånd 
 
Resultatet visade att studenterna till övervägande del tillhörde kategorin samman-
boende/gifta.  
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Figur 4. Antal hemmavarande barn 
 
Procentuellt sett fanns det fler barn boende hemma till studenterna i AVU, 58,3 % varav en 
tredjedel hade barn under 7 år och hälften hade barn mellan 7 och 16 år. I den reguljära 
utbildningen hade studenterna hemmavarande barn motsvarande 37,1 %. Av dessa var 
knappt en fjärdedel av barnen under 7 år och drygt en femtedel av barnen var mellan 7 och 
16 år. I AVU hade drygt en tredjedel av studenterna inga barn boende hemma. I den 
reguljära utbildningen var det drygt hälften som inte hade barn boende hemma.  
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Studenternas tidigare utbildning 
Beträffande studenternas egen utbildning framkom att yrkesförberedande linje på 
gymnasiet var vanligast förekommande både i AVU (50 %) och i reguljära utbildningen 
(60 %). Med yrkesförberedande linje avses till exempel omvårdnadsprogrammet, barn och 
fritidsprogrammet samt konsumtionslinje. Antal studenter som hade gått 
omvårdnadsprogrammet eller motsvarande exempelvis hälso- och sjukvårdslinjen eller 
vårdlinjen, utgjordes av fem studenter (20,8 %) i AVU och 21 studenter (30 %) i reguljära 
utbildningen. 
 
Drygt en tredjedel av studenterna hade teoretisk linje på gymnasiet som 
utbildningsbakgrund. Med teoretisk linje avses till exempel naturvetenskapsprogrammet 
och samhällsvetenskapsprogrammet. Av studenterna i AVU hade fyra studenter studerat på 
högskola (ex teologi 16 p och marinbiologisk orienteringskurs 10p). I den reguljära 
utbildningen hade fem studenter studerat på högskola (ex humanekologi 20 p och engelska 
20 p). 
 
Studenternas tidigare vårderfarenhet 
Studenterna besvarade en fråga om sin tidigare arbetslivserfarenhet. Ur dessa svar 
redovisas studenternas tidigare vårderfarenhet (ex kommunens äldreomsorg, vårdbiträde, 
undersköterska). I Figur 5 redovisas vårderfarenhet uttryckt i antal månader. 
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Figur 5. Antal månader som studenterna tidigare arbetat i vården  
 
Studenternas tidigare arbetslivserfarenhet visade att av studenterna i AVU hade 87,5 % 
arbetat i vården och i den reguljära utbildningen hade 78,6% av studenterna vårderfarenhet. 
I AVU hade 33,5 % av studenterna mer än fem års vårderfarenhet. Motsvarande i den 
reguljära utbildningen var 26.5 %.  
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Studenternas skäl till sitt förstahandsval  
Av de 24 studenterna i AVU sökte 23 studenter den utbildningen i första hand. En student 
sökte den reguljära utbildningen som första alternativ. Av 73 studenter som besvarade 
frågan i den reguljära utbildningen svarade 61 av studenterna att det var deras 
förstahandsval. Av reguljärstudenterna hade 7 studenter AVU som sitt förstahandsval. 
Frågan besvarades ej av fem studenter.  
 
Studenterna i AVU angav i huvudsak två skäl till sitt förstahandsval: ”ut i verkligheten” 
och ”teori och praktik varvas”. Att vara ute i verkligheten uttrycktes som att: ”trodde det 
skulle passa mig bäst, kul att komma ut i verkligheten direkt”; ”har lättare att lära mig 
genom praktiskt arbete”; ”lär sig mer på att komma ut i vården direkt”; ”vara delaktig i 
verksamheten är positivt inför kommande arbete”. Att varva teori och praktik uttrycktes 
som att: ”tror man lär sig mer och snabbare”; ”jag tror det är enklare att få ihop teori och 
praktik på det här sättet”. 
 
Studenterna i den reguljära utbildningen angav i huvudsak tre skäl till sitt förstahandsval: 
”väl genomarbetad och beprövad (gott rykte)”, ”närhet till hemmet” och ”vill gå på en 
högskola”. Att utbildningen var ”väl genomarbetad och beprövad” uttrycktes som: ”vill gå 
den traditionella varianten”; ”har fått information av bekanta att den reguljära utbildningen 
var bra”; ”för att det känns tryggt med en utbildning som är prövad och man vet fungerar”; 
”jag ville vara säker på att få en bra utbildning, vågade ej prova det nya i första hand”.  
Betydelsen av att utbildningen bedrevs i ”närhet till hemmet” beskrevs som: ”bor i 
Fyrstadsområdet”; ”bor i Vänersborg där utbildningen finns, det fungerar bra med min 
familj”.  Kategorin ”vill gå på en högskola” beskrevs av studenterna som: ”tror att man får 
en bättre utbildning om man studerar varje dag och heltid”; ”vill inte gå miste om 
upplevelsen av att gå på reguljär högskola”; ”ville känna på hur det är att studera dagligen 
vid en högskola”; ”jag vill helst gå på en högskola med allt det utbud som finns”.  
 
Inställning till framtida arbete inom olika vårdområden  
Studenterna fick i tidigt skede av utbildningen rangordna sin inställning till att arbeta inom 
olika vårdområden som sjuksköterska. Med utgångspunkt i andra studier (Happell, 1999; 
Stevens & Crouch, 1995) fastställdes 10 vårdområden anpassade till svenska förhållanden: 
1) primärvård (t ex vårdcentral), 2) hemsjukvård, 3) äldreomsorg (t ex särskilda 
boendeformer för äldre), 4) psykiatrisk vård, 5) barnsjukvård/barnhälsovård, 6) 
förlossningsvård (t ex förlossning eller mödravård), 7) akutsjukvård (t ex intensivvård, 
ambulansvård, akutmottagning), 8) kirurgisk eller medicinsk vård (t ex vårdavdelning eller 
mottagning), 9) rehabilitering (t ex stroke, demens eller andra långvariga sjukdomstillstånd 
och slutligen 10) företagshälsovård. Studenterna fick också i slutet av utbildningen 
rangordna sin inställning till samma tio vårdområden. Studenterna fick också beskriva hur 
utbildningen påverkat deras inställning till olika vårdområden. Tabell 2 visar en översikt av 
vilka områden studenterna prioriterat högst och lägst i början, termin 1, (T1) och i slutet av 
utbildningen, termin 6 (T6). 
 
Prioritering av vårdområden vid utbildningens början (T1) 
I AVU rangordnade 21 av 24 studenter sin inställning till olika vårdområden. 
Barnsjukvård/barnhälsovård, akutsjukvård och förlossningsvård var mest intressanta 
områden för 16 studenter. I den reguljära utbildningen rangordnade 75 av 78 studenter sin 
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inställning och 45 studenter prioriterade samma områden högst som studenterna i AVU, 
men i en annan ordning. 
 
I AVU rangordnade 18 av 24 studenter sin inställning till de vårdområden som de 
uppfattade som minst intressanta. Tretton studenter rangordnade äldreomsorg och 
psykiatrisk vård lägst. I den reguljära utbildningen rangordnade 73 av 78 studenter sin 
inställning och 47 studenter markerade samma områden lägst som AVU, men i omvänd 
ordning. 
 
Prioritering av vårdområden vid utbildningens slut (T6) 
I AVU rangordnade 20 av 24 studenter sin inställning. Kirurgisk eller medicinsk vård, 
barnsjukvård/barnhälsovård och hemsjukvård prioriterades som mest intressanta områden 
av 13 studenter. I den reguljära utbildningen rangordnade 71 av 79 studenter sin inställning 
och 36 studenter angav kirurgisk eller medicinsk vård och akutsjukvård som mest 
intressanta. 
 
I AVU rangordnade 20 av 24 studenter sin inställning till de vårdområden som de ansåg 
som minst intressanta. Femton studenter rangordnade psykiatrisk vård, äldreomsorg och 
förlossningsvård lägst. I den reguljära utbildningen var det 71 av 79 studenter som 
rangordnade och av dessa hade 43 studenter samma inställning som studenterna i AVU. 
 
Tabell 2. Studenternas inställning till de vårdområden de är mest respektive minst intresserade av 
att arbeta inom som sjuksköterska, i T1 och T6. Det alternativ som prioriterades högst =1. Antal 
studenter anges inom parantes. 
 
Vårdområde Högst prioriterat T1 

 
Lägst prioriterat T1 Högst prioriterat T6 Lägst prioriterat T6 

 AVU  
 

Reg.utb 
 

AVU 
 

Reg.utb 
 

AVU  
 

Reg.utb 
 

AVU 
 

Reg.utb 
 

Primärvård  
 

       

Hemsjukvård  
 

   2 (4)    

Äldreomsorg  
 

 1 (7) 2 (17)   2 (4) 2 (12) 

Psykiatrisk vård  
 

 2 (6) 1 (30)   1 (7) 1 (21) 

Barnsjukvård 1 (7) 
      

3 (11)   2 (4)    

Förlossningsvård 3 (4) 
 

2 (16)     2 (4) 3 (10) 

Akutsjukvård 2 (5) 
 

1 (18)    2 (17)   

Kir/med. vård  
 

   1 (5) 1 (19)   

Rehabilitering  
 

       

Företagshälsovård  
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Studenternas motiveringar till framtida arbete inom olika vårdområde (T1) 
Studenterna i AVU prioriterade barnsjukvård högst. Detta uttrycktes som att denna 
åldersgrupp var mest intressant att arbeta med då barn hade livet framför sig till skillnad 
från äldre. De studenter som valde akutsjukvården i första hand beskrev området som 
intressant, utvecklande, händelserikt och spännande. Förlossningsvården motiverades 
bland annat med en önskan om att bli barnmorska och att detta utgjorde en barndomsdröm. 
 
Studenterna i den reguljära utbildningen prioriterade akutsjukvården högst. Området 
beskrevs som intressant, omväxlande, varierande, snabbt tempo och spännande då det 
händer mycket. Den vanligaste motiveringen till att studenterna prioriterade 
förlossningsvården högst var att de redan från början var inriktade på att bli barnmorska. 
Kommentarer som att det innebar glädje att arbeta med förlossningsvård, att arbeta med 
friska, att arbeta med kvinnor och barn och att stödja och hjälpa ungdomar via 
ungdomsmottagning beskrevs. Valet av barnsjukvård/barnhälsovård motiverades med ett 
stort intresse för barn, en vilja att hjälpa barn som hade det svårt samt att barn var 
okomplicerade och gav mycket tillbaka.  
 
Studenterna i AVU prioriterade äldrevården lägst. Studenterna angav skäl som att de 
arbetat med äldre tidigare och ville pröva något nytt, mer utvecklande, mer varierande och 
bredare. Äldreomsorgen innebar ett stort ansvarsområde för sjuksköterskan vilket krävde 
erfarenhet samt att någon student tyckte synd om de gamla som upplevdes 
understimulerade. De studenter som gav psykiatrisk vård lägsta prioritet beskrev området 
ointressant därför att det inte passade personen ifråga och att tidigare erfarenheter visat att 
psykiatrisk vård var krävande. 
 
Om ordet intressant var det mest framträdande i de högst rangordnade vårdområdena så var 
ordet ointressant tydligast i motiveringen till de lägst rangordnade vårdområdena för 
studenterna i den reguljära utbildningen. De mest framträdande kommentarerna angående 
den psykiatriska vården uttrycktes som att studenten kände sig osäker på om hon/han 
skulle klara av det, tidigare erfarenheter inom psykiatrisk vård bidrog till att studenten ville 
pröva annat eller att det blev en bekräftelse på att psykiatrisk vård inte var något för 
personen i fråga. Den psykiatriska vården beskrevs också som påfrestande. Några studenter 
prioriterade psykiatrisk vård lägst då det var ett okänt område. Äldreomsorgen 
rangordnades lägst av flera studenter då de hade erfarenheter av denna typ av vård och 
ville pröva något annat. Vård av äldre upplevdes som enformig, inte omväxlande och inte 
spännande eller givande i den utsträckning som studenterna önskade.  
 
Studenternas motiveringar till framtida arbete inom olika vårdområde (T6) 
Kirurgisk eller medicinsk vård prioriterades högst av studenterna i AVU och beskrevs som 
en bra grund för att komma in i sjuksköterskerollen. Det gick inte att utläsa av studenternas 
kommentarer hur utbildningen påverkat denna inställning. Två av studenterna uppgav att 
de arbetat inom kirurgisk eller medicinsk vård innan utbildningen och under 
sommaruppehåll (alla studenter i AVU hade verksamhetsförlagda studier på geriatrisk 
ortopedisk akutvårdsavdelning men verkar inte räkna detta som kirurgisk eller medicinsk 
vård, författarnas kommentar). När det gäller barnsjukvård/barnhälsovård så betonades inte 
sjuksköterskerollen däremot ett intresse att arbeta med barn och deras familjer. Studenterna 
angav att de var nyfikna på området då det inte förekommit i utbildningen. 
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Barnsjukvård/barnhälsovård fanns redan med från början som intresseområde hos flera 
studenter. Angående hemsjukvård så ansågs arbetssättet intressant då mötet med individen 
ägde rum i dennes hem och situationen fick lösas utifrån individens behov. Några studenter 
uppgav att de verksamhetsförlagda studierna i hemsjukvården påverkat dem positivt. 
 
Studenterna i den reguljära utbildningen motiverade sitt val att arbeta inom kirurgisk eller 
medicinsk vård med att det gav en bra grund som nyfärdig sjuksköterska. Samma argument 
framfördes av studenterna i AVU. Angående hur utbildningen påverkat studenternas 
förstaval, så framhölls framför allt de verksamhetsförlagda studierna för att de gav en bra 
inblick och förstärkte tidigare inställning till kirurgisk eller medicinsk vård. Några 
påpekade också att utbildningen i stor omfattning innehållit kirurgisk och medicinsk vård. 
Motiveringen till att välja akutsjukvård uttrycktes såsom ett intressant och spännande 
område med omväxling, snabba åtgärder, korta möten och mycket fart. Flera studenter 
lyfte fram att den teoretiska och kliniska utbildningen bidragit till en beredskap att våga 
arbeta inom akutsjukvården. 
 
Psykiatrisk vård var det område som prioriterades lägst av studenterna i AVU. Området 
beskrevs som påfrestande och att det skulle vara svårt att orka med. På frågan om hur 
utbildningen påverkat valet av psykiatrin som minst intressant fanns svar som att 
verksamhetsförlagda studier inom psykiatrisk vård inte ingått i deras utbildning. Motiven 
till att äldreomsorgen och förlossningsvård prioriterades lågt uttrycktes som ointressanta 
områden. Äldreomsorg ansågs inte bidra till personlig utveckling och att arbete inom 
länssjukvården var mer utvecklande. När det gäller förlossningsvård motiverades det med 
att det inte fanns intresse för att arbete med barn längre.  
 
Studenterna i den reguljära utbildningen prioriterade psykiatrisk vård lägst i slutet av 
utbildningen. Området beskrevs som ointressant därför att det var ett smalt område, liten 
variation, fodrades specifik kunskap, ej lika lärorikt (lite medicinsk teknik). Studenterna 
uppgav en känsla av otrygghet inför psykiatrisk vård och en risk att ta med sig patienternas 
problem hem. Knappt hälften av studenterna som prioriterade psykiatrisk vård lägst angav 
att utbildningen ej påverkat deras inställning till att arbeta inom detta område. Några av 
studenterna som hade haft verksamhetsförlagd utbildning inom psykiatrisk vård beskrev att 
deras tidigare inställning och erfarenheter ytterligare bekräftades. Enstaka studenter hade 
fått en positiv bild och att de psykiatriska kurserna varit jätteintressanta, men rangordnade 
ändå området som minst angeläget att arbeta inom. Inställningen till att arbeta inom 
äldreomsorg prioriterades lågt och uttrycktes som att området var ointressant, 
ostimulerande, ensidigt och deprimerande. Över hälften beskrev att utbildningen ej 
påverkat deras inställning. Några studenter kommenterade den verksamhetsförlagda 
utbildningen med uttryck som att de varit på dåliga ställen med oengagerad personal.  
Studenterna som prioriterade förlossningsvården lägst menade att de ej var intresserade av 
denna typ av vård och några uttryckte att det var nog med egna barn, ville hellre arbeta 
med vuxna och att det inte var ett lämpligt område för män att arbeta inom. Studenterna 
uttyckte att förlossningsvård inte ingått i utbildningen och därför inte påverkat dem i någon 
riktning.  
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DISKUSSION 
  
Syftet med föreliggande rapport var att jämföra studenterna i AVU och den reguljära 
utbildningen med fokus på studenternas bakgrund och inställning till att arbeta inom olika 
inriktningar i hälso- och sjukvården. Studentantalet skiljer sig avsevärt i de två undersökta 
grupperna. Antalet studenter i AVU utgjordes av endast en tredjedel mot studentantalet i 
reguljära utbildningen. En student i AVU motsvaras av 4,2 % och en student i den 
reguljära utbildningen av 1,3 %. Studenternas antal i de båda grupperna varierade något 
under utbildningens gång men då syftet har varit att jämföra två grupper och inte enskilda 
individer har inte detta någon avgörande betydelse för resultatet.  
 
Enkäten innehållande frågor om migration, socioekonomisk bakgrund, utbildnings-
bakgrund och familjesituation besvarades inte av åtta studenter. Av dessa hade fyra 
utländska namn och kunde ha förändrat andelen svenska respektive utländska studenter 
något när det gäller migrationsbakgrund.  
 
När studenterna besvarade frågor angående sina föräldrars utbildning uttryckte flera 
studenter en viss osäkerhet. En del studenter satte frågetecken och svarade inte alls och en 
del markerade med ett frågetecken men angav ändå ett svar. De sistnämnda har tagits med 
vid sammanställningen.  
 
Studenterna ombads också beskriva sin egen familjesituation och bland annat ange antal 
hemmavarande barn. En relevant fråga till studenterna hade varit om de hade barn eller 
inte men detta efterfrågades inte i enkäten. I alternativet där studenterna svarade nej på 
frågan om de hade barn boende hemma inryms med största sannolikhet även studenter som 
inte hade barn överhuvudtaget. Studenternas medelålder (29,7 år i AVU respektive 27,8 år 
i reguljära utbildningen) antyder att inte alla skulle kunna ha så vuxna barn som flyttat 
hemifrån. Den något högre medelåldern för studenterna i AVU skulle kunna vara en an-
ledning till att studenterna i denna grupp hade flera barn boende hemma. De flesta 
studenterna från AVU antogs ur urvalsgrupp högskoleprov med tillägg, 0,5 p för fem års 
arbetslivserfarenhet samt urvalsgrupp för avgångsbetyg från linjegymnasiet, utländska 
gymnasiebetyg och studentexamen. Även detta kan bero på den något högre medelåldern 
för dessa studenter. 
 
Resultatet visade att behörighetskomplettering och konkurrenskomplettering var ett vanligt 
förekommande fenomen då cirka hälften av studenterna i båda grupperna hade utnyttjat 
dessa möjligheter. Enligt Högskoleverket hade närmare hälften av dem som började på 
högskolan 2003/04 någon gång studerat på komvux. Möjligheten att höja gymnasiebetygen 
genom att tentera om kurser infördes 1997.  För att konkurrera om platserna innebär det att 
fler och fler tvingas att höja betygen. Detta gör också att antalet som börjar studera direkt 
efter gymnasiet minskar och starten av högskolestudier fördröjs (Högskoleverkets års-
rapport, 2005). I den allmänna debatten i samhället kring att läsa upp sina betyg och den 
betygsinflation som uppstått i samband med detta har en egen urvalsgrupp diskuterats för 
dessa sökande. Det förekommer också diskussioner om att möjligheten till konkurrens-
komplettering kan komma att försvinna.  
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När det gäller social rekrytering till universitet och högskolor läsåret 2003/2004 var 
andelen högskolenybörjare (studenter 18-34 år), gällande studenter med arbetarbakgrund, 
högst i Gävle och utgjordes av 35 %. Det motsvarades vid samma tidpunkt av 33 % på 
Högskolan Trollhättan/Uddevalla, nuvarande Högskolan Väst (Högskoleverket, 2005). 
Resultatet i denna studie visade att 58,3 % av studenterna i AVU och 42,9 % av 
studenterna i den reguljära utbildningen hade arbetarbakgrund.  Detta kan jämföras med 
Handelshögskolan i Stockholm där 6 % av studenterna hade arbetarbakgrund, vilket är det 
lärosäte som har lägst andel studenter med denna bakgrund. Två huvudsakliga skäl 
framkommer till skillnad i social rekrytering mellan lärosätena. Det är dels utbildningsut-
budet som ser olika ut mellan lärosätena. När det gäller utbildningar vid de stora 
universiteten, tekniska högskolorna och vid Karolinska institutet, så anses de längre och 
mer prestigeladdade utbildningarna bedrivas där. Studenter ur de övre sociala skikten 
väljer ofta dessa utbildningar. Studenter med arbetarbakgrund och lägre tjänstemannabak-
grund väljer oftare andra utbildningar såsom lärarutbildning, sjuksköterskeutbildning eller 
socionomutbildning. Dessa utbildningar står oftare för en större del av utbildningsutbudet 
vid de mindre och medelstora högskolorna och också de nya universiteten 
(Högskoleverket, 2005).    
 
Det andra skälet till skillnad i den sociala rekryteringen utgörs av befolkningsstrukturen i 
det närområde som studenterna ofta rekryteras ifrån. Andelen av befolkningen som tillhör 
arbetarklassen är högre i mindre städer och på landsbygden (Högskoleverket, 2005). Den 
höga andelen, 58 % med arbetarbakgrund i AVU och 42 % i den reguljära utbildningen 
stämmer väl överens med vad som framkom enligt Högskoleverket (2005). 
 
När det gällde studenternas skäl att söka antingen AVU eller den reguljära utbildningen 
framhöll studenterna i AVU praktiken/vårdverkligheten som det huvudsakliga skälet till att 
välja den varianten. Studenterna i den reguljära utbildningen betonade mer högskolans 
betydelse och angav inte alls praktiken som skäl. Benämningen AVU kan ha uppfattats av 
blivande studenter som att denna utbildning skulle innehålla mer av verksamhetsförlagda 
studier. Så var dock inte fallet eftersom samma utbildningsplan användes till båda ut-
bildningarna. Den höga andelen av studenter med arbetarbakgrund kan tolkas som att de 
kommer från studieovana miljöer. Studenterna i AVU har i ännu högre grad 
arbetarbakgrund och kan ha valt det utbildningsalternativet på grund av uppfattningen att 
utbildningen skulle ha innehållit mer praktik.  
 
Studenterna i de båda jämförda utbildningarna beskrev likartad inställning till framtida 
arbete. I början av utbildningen var akutsjukvård, barnsjukvård/barnhälsovård, och för-
lossningsvård det som studenterna främst ville arbeta inom som sjuksköterska. Äldreom-
sorgen och psykiatrisk vård var lägst prioriterat av studenterna.  I en studie av Fagerberg, 
Ekman och Ericsson (1997) beskrivs hur 54 av 150 studenter prioriterade akutsjukvård i 
början av sin utbildning som kommande område att arbeta inom. Övriga områden som var 
högt prioriterade var kirurgisk vård, förlossningsvård och barnsjukvård. Åtta studenter 
hade psykiatrisk vård som sitt första alternativ. Endast fem studenter kunde tänka sig vård 
av äldre som sitt framtida arbete. 
 
I slutet av utbildningen prioriterades kirurgisk och medicinsk vård högst. Dessa områden 
var inte högt prioriterade i början av utbildningen. Studenternas kommentarer kan tolkas 
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som att de svarat på var de ville arbeta som nyutbildad sjuksköterska. De beskrev området, 
kirurgisk eller medicinsk vård, som en bra grund för en nyfärdig sjuksköterska och en bra 
grund för att komma in i sjuksköterskerollen. Bland de högst prioriterade områdena tillkom 
hemsjukvård som ett alternativ för några av studenterna i AVU (4 studenter). Alla 
studenter i den utbildningen hade verksamhetsförlagda studier inom hemsjukvård. För 
studenterna i den reguljära utbildningen fanns en valmöjlighet mellan hemsjukvård eller 
psykiatrisk vård. I AVU ingick psykiatrisk vård som teoretisk del men inte som praktik-
område. Psykiatrisk vård och äldreomsorg var även i slutet av utbildningen lägst priori-
terade vårdområden. 
 
De båda utbildningarna följde samma utbildningsplan med samma antal teoretiska och 
verksamhetsförlagda poäng. Skillnaden bestod i det pedagogiska upplägget och genom-
förandet. Fortlöpande växelverkan mellan skilda verksamhetsfält (högskolan och 
vårdverksamheter) samt kontinuerlig dialog med både lärare och sjuksköterskor 
möjliggjorde för studenten att utveckla sin förmåga att integrera kunskap. Denna 
pedagogiska modell är ett exempel på en utveckling av arbetsintegrerat lärande i 
sjuksköterskeprogrammet. Dahlgren, Hult, Dahlgren, Hård af Segerstad och Johansson 
(2006) har i en longitudinell studie följt studenter i slutet av sin utbildning och i början av 
yrkeslivet som utbildar sig till statsvetare, psykologer och maskiningenjörer. Studien visar 
bland annat att studenterna i psykologprogrammet var mer förberedda för kraven i sin 
kommande profession. Programmet grundades på principer om problembaserat lärande 
(PBL). Detta kan jämföras med upplägget i AVU där problemlösning och reflektion i 
mindre grupper under handledning förekom kontinuerligt under hela utbildningen. Om 
socialisering in i yrket som sjuksköterska har underlättas för studenterna i AVU har ej 
undersökts inom ramen för denna studie. 
 
De tre studieåren påverkade inte studenternas inställning till att i högre utsträckning vilja 
arbeta inom äldreomsorgen som sjuksköterska. Möjligtvis har deras tidigare inställning 
förstärkts. Synpunkter som framkommer under sista terminen gällande äldreomsorgen, är 
att vård av äldre inte bidrar till egen personlig utveckling och att arbeta inom länssjuk-
vården skulle vara mer utvecklande. Steven och Crouch (1992) visade att attityder till att 
arbeta med äldre personer inte förbättras utan snarare kanske försämras under utbildning. I 
en senare studie av Steven och Crouch (1995) rangordnade studenterna i år 1, år 2 och år 3 
de vårdområden som de helst ville arbeta inom som färdig sjuksköterska. Vård av äldre var 
ett område som prioriterades lågt och till och med rankades lägre i år 3 än i år 1. För-
fattarna menar vidare att utbildning och den professionella socialiseringsprocessen för-
medlar budskapet att det är högre status att arbeta med högteknologisk vård än arbeta med 
personlig omvårdnad.  I Happel (1999) framkom skäl till att rangordna vård av äldre lågt, 
exempelvis att det inte var intressant eller utmanande. Studenterna tyckte att det var depri-
merande att arbeta med äldre. Skälen till att arbeta med barn och som barnmorska 
uttrycktes i mycket positiva ordalag och stod i skarp kontrast till vård av äldre. 
 
Söderhamn, Lindencrona och Gustavsson (2001) menar att vård av äldre generellt inte är 
ett populärt område att arbeta inom bland svenska sjuksköterskestudenter. Inställningen 
och känslor för den äldre personen kan förändras med erfarenhet, ålder och kön. Studenter 
< 25 år och män uttryckte mindre positiva känslor för den åldrande människan. Studenter 
under sitt första utbildningsår beskrev mer negativa känslor än tredjeårsstudenten. I före-
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liggande studie prioriterade fyra studenter från AVU hemsjukvård högre i slutet av utbild-
ningen. En tolkning kan vara att studenterna genom sin utbildning fått mer erfarenhet av 
vård av äldre och därigenom kan tänka sig att arbeta med vård av äldre som färdig sjuk-
sköterska. Det kan också vara andra orsaker såsom högre lön i den kommunala hälso- och 
sjukvården eller studenterna socialiserats in i den vårdverksamheten. 
 
Uppfattningen om psykiatrisk vård under första terminen har inte förändrats under sista 
terminen hos studenterna i AVU. Psykiatrisk vård uppfattades fortfarande som krävande 
och påfrestande. Synpunkter framkommer dock att verksamhetsförlagd utbildning inom 
psykiatrin inte förekom under utbildningen. När det gäller synpunkter från studenterna i 
den reguljära utbildningen framkommer både under första och sista terminen att 
psykiatrisk vård anses vara ett arbete som i högre grad involverar den egna personen. Detta 
inger en känsla av att inte räcka till. Även om positiva erfarenheter gjordes förändrades 
inte heller dessa studenters inställning till att vilja arbeta inom detta område. I Steven och 
Crouch (1995) studie rangordnade studenterna också psykiatrisk vård lågt. Något fler 
studenter rangordnade psykiatrin något högre i år 3 än i år 1. Psykiatrisk vård var också ett 
lågt prioriterat område i Happells (1999) studie. Studenterna uttryckte till exempel rädsla, 
frustration, brist på kunskap och en känsla av att området inte passade dem som personer. 
 
Processen att socialiseras in i yrket som sjuksköterska, efter avslutat utbildning, kan över 
tid medföra att andra intresseområde prioriteras. Förlossningsvården prioriterades högt av 
studenterna i båda utbildningarna under första terminen och motiverades med en 
barndomsdröm att vilja bli barnmorska. Under sista terminen prioriterades detta område 
lågt av studenterna vilket kan tolkas som att nya vårdområden upptäckts under 
utbildningens gång. En annan tolkning kan vara att studenterna som nyutbildad 
sjuksköterska vill bli mer trygga i sin sjuksköterskeprofession som allmänsjuksköterska 
och av den anledningen prioriterades den kirurgiska och medicinska vården på sjukhus 
högst.  
 
Konklusionen vid jämförelse av de båda utbildningsvarianterna är att studenternas in-
ställning till olika vårdområden och framtida arbete som sjuksköterska uppvisar påfallande 
likheter under pågående utbildning. Utifrån denna aspekt har inte utbildningarnas olika 
upplägg och genomförande påverkat studenternas inställning. I en uppföljande studie vore 
det av intresse att jämföra om det skett någon förändring av deras inställning efter att de 
arbetat som sjuksköterska en tid och vad som i så fall har påverkat detta.  
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HÖGSKOLAN TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA  Bilaga 1a 
INSTITUTIONEN FÖR OMVÅRDNAD 
2003 02 28 
 
 
Enkät till dig som studerar i den verksamhetsförlagda alternativa sjuksköterske-
utbildningen. 
 
Enkätundersökningen är en del i en utvärdering av den verksamhetsförlagda alternativa 
sjuksköterskeutbildningen. De uppgifter Du lämnar behandlas konfidentiellt, vilket 
innebär att dina svar är skyddade genom Sekretesslagen och att ingen annan än vi som 
arbetar med undersökningen kommer att få se svaren. Det är viktigt att Du anger Ditt 
namn för att vi ska kunna sammanställa svaren med andra uppgifter i utvärderingen. I 
den fortsatta bearbetningen av svaren kommer Ditt namn att ersättas med en kod och de 
insamlade uppgifterna kommer att redovisas så att ingen kan se vad just du svarat. Det 
är frivilligt att vara med i undersökningen, men det är viktigt att så många som möjligt 
svarar, annars blir resultaten osäkra. 
 
Frågor angående undersökningen besvaras av: 
 
Gerd Mölleryd 0521 – 26 42 51 gerd.molleryd@htu.se 
Hans Rystedt  0521 – 26 42 56 hans.rystedt@htu.se 
 
 
1. Här följer några frågor om Dina föräldrars bakgrund 
 
a) Ange din mors yrkestitel alternativt huvudsakliga sysselsättning: 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
b) Ange din fars yrkestitel alternativt huvudsakliga sysslsättning: 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
c) Ange med kryss vilka utbildningar som Dina föräldrar har fullföljt:  
 

Modern  Fadern 
Folkskola, Enhetsskola, Grundskola    
 
Yrkesskola      
 
Realskola el motsv.     
 
Gymnasium      
 
Folkhögskola     
 
Universitet, Högskola     



 

 

2. Här följer några frågor om Din bakgrund 
 
a) Markera med ett x för det alternativ som stämmer in på Dig: 
 

 Född i Sverige och med minst en förälder född i Sverige 
 

 Född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands 
 

 Född i ett annat land men med båda föräldrarna födda i Sverige 
 

 Född i ett annat land och med minst en förälder född utomlands 
 
 
 
b) Hur ser Din nuvarande familjesituation ut? 
 

 Ensamstående/ogift 
 

 Sammanboende/gift 
 

 Annan familjesituation, nämligen:  ………………………………………………… 
 
 
 
c) Har Du (eller Din sambo/make/maka) barn som bor hemma? 
 

 Ja 
 

 Nej (gå vidare till fråga e) 
 
 
 
d) Ange antal hemmavarande barn i familjen (egna samt sambos/makes/makas):   
 
……………………………. 
 
 
Barnens ålder: 
 
Ange antal i respektive ruta nedan: 
 

 0-6 år  7-16 år  17 år - 
 
 
 
 
 
 



 

 

e) Ange med kryss vilka utbildningar som Du har fullföljt. 
 
Folkskola, Enhetsskola, Grundskola  
 
Yrkesskola    
 
Realskola el motsv.   
 
Gymnasium    
 
Folkhögskola   
 
Universitet, Högskola   
 
 
 
Ange program/linje för gymnasieutbildning: 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Ange kurs/program samt poäng för universitets-/högskoleutbildning: 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Om du genomgått någon annan utbildning, ange då vilken och omfattningen av den:  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

f) Om du har tidigare arbetslivserfarenhet, ange då vilken och omfattningen av den: 
 
Yrke/Sysselsättning:    Antal månader: 
 
 ………………………………………………  ……………………. 
 
………………………………………………  ……………………. 
 
………………………………………………  ……………………. 
 
………………………………………………  ……………………. 
 
 
 
g) Har du kompletterat din utbildning för att bli behörig att söka till 

sjuksköterskeutbildningen? 
 

 Ja 
 

 Nej 
 
 
 
h) Har du kompletterat din utbildning (höjt betyg/läst in nya ämnen) för att öka dina 

möjligheter att bli antagen till sjuksköterskeutbildningen? 
 

 Ja 
 

 Nej 
 
 
 
 
Namn:  ……………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
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Enkät till dig som påbörjade reguljära sjuksköterskeprogrammet vårterminen 
2003 
 
Enkätundersökningen är en del i en utvärdering av de olika varianterna av sjuk-
sköterskeprogrammet vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla. De uppgifter Du lämnar 
behandlas konfidentiellt, vilket innebär att dina svar är skyddade genom Sekretesslagen 
och att ingen annan än vi som arbetar med undersökningen kommer att få se svaren. Det 
är viktigt att Du anger Ditt namn för att vi ska kunna sammanställa svaren med andra 
uppgifter i utvärderingen. I den fortsatta bearbetningen av svaren kommer Ditt namn att 
ersättas med en kod och de insamlade uppgifterna kommer att redovisas så att ingen kan 
se vad just du svarat. Det är frivilligt att vara med i undersökningen, men det är viktigt 
att så många som möjligt svarar, annars blir resultaten osäkra. 
 
Frågor angående undersökningen besvaras av: 
 
Gerd Mölleryd 0521 – 26 42 51 gerd.molleryd@htu.se 
Hans Rystedt  0521 – 26 42 56 hans.rystedt@htu.se 
 
 
1. Här följer några frågor om Dina föräldrars bakgrund 
 
a) Ange din mors yrkestitel alternativt huvudsakliga sysselsättning: 

 
……………………………………………………………………………………………. 
 

b) Ange din fars yrkestitel alternativt huvudsakliga sysselsättning: 
 
………………………………………………………………………………… 
 

c) Ange med kryss vilka utbildningar som Dina föräldrar har fullföljt:  
 

Modern  Fadern 
Folkskola, Enhetsskola, Grundskola    
 
Yrkesskola      
 
Realskola el motsv.     
 
Gymnasium      
 
Folkhögskola     
 
Universitet, Högskola     



 

 

2. Här följer några frågor om Din bakgrund 
 
a) Markera med ett x för det alternativ som stämmer in på Dig: 
 

 Född i Sverige och med minst en förälder född i Sverige 
 

 Född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands 
 

 Född i ett annat land men med båda föräldrarna födda i Sverige 
 

 Född i ett annat land och med minst en förälder född utomlands 
 
 
 
b) Hur ser Din nuvarande familjesituation ut? 
 

 Ensamstående/ogift 
 

 Sammanboende/gift 
 

 Annan familjesituation, nämligen:  ………………………………………………… 
 
 
 
c) Har Du (eller Din sambo/make/maka) barn som bor hemma? 
 

 Ja 
 

 Nej (gå vidare till fråga e) 
 
 
 
d) Ange antal hemmavarande barn i familjen (egna samt sambos/makes/makas):   
 
……………………………. 
 
 
Barnens ålder: 
 
Ange antal i respektive ruta nedan: 
 

 0-6 år  7-16 år  17 år - 
 
 
 
 
 
 



 

 

e) Ange med kryss vilka utbildningar som Du har fullföljt. 
 
Folkskola, Enhetsskola, Grundskola  
 
Yrkesskola    
 
Realskola el motsv.   
 
Gymnasium    
 
Folkhögskola   
 
Universitet, Högskola   
 
 
 
Ange program/linje för gymnasieutbildning: 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Ange kurs/program samt poäng för universitets-/högskoleutbildning: 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Om du genomgått någon annan utbildning, ange då vilken och omfattningen av den:  
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

f) Om du har tidigare arbetslivserfarenhet, ange då vilken och omfattningen av den: 
 
Yrke/Sysselsättning:    Antal månader: 
 
 ………………………………………………  ……………………. 
 
………………………………………………  ……………………. 
 
………………………………………………  ……………………. 
 
………………………………………………  ……………………. 
 
 
 
g) Har du kompletterat din utbildning för att bli behörig att söka till 

sjuksköterskeutbildningen? 
 

 Ja 
 

 Nej 
 
 
 
h) Har du kompletterat din utbildning (höjt betyg/läst in nya ämnen) för att öka dina 

möjligheter att bli antagen till sjuksköterskeutbildningen? 
 

 Ja 
 

 Nej 
 
 
 
 
Namn:  ……………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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INTERVJUFORMULÄR 
 
A) Studenternas skäl att söka den verksamhetsförlagda varianten 
 

1. Har du sökt några andra högskoleutbildningar? 
(om ja, i så fall vilka och var) 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

 
2. Vilken utbildning var ditt förstahandsval?  

(ev andrahandsval) 
 
…………………………………………………………………………… 
 

3. Av vilka anledningar valde du att söka just den verksamhetsförlagda 
sjuksköterskeutbildningen? 

 
A  

 
 

B  
 
 

C  
 
 

D  
 
 
 

4. Hur viktiga var de olika skälen för dig när du valde att söka den verksam-
hetsförlagda utbildningen? (Fråga om vart och ett ovan) 

 
 Viktigt Ganska viktigt Ganska 

oviktigt 
Oviktigt 

A     
B     
C     
D     
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B) Studenternas inställning till framtida arbete med avseende på olika 
inriktningar inom vården 
 

1. Vilka områden är du intresserad av att arbeta med som färdig 
sjuksköterska? 

 
A  

 
 

B  
 
 

C  
 
 

D  
 
 
 
2. Vad är anledningen till att du vill arbeta inom dessa? 

 
A  

 
 

B  
 
 

C  
 
 

D  
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3. Finns det område inom hälso- och sjukvården som du i nuläget är mindre 

intresserad av att arbeta inom? 
 

A  
 
 

B  
 
 

C  
 
 

D  
 
 

 
4. Av vilka anledningar är du mindre intresserad av dessa? 

 
A  

 
 

B  
 
 

C  
 
 

D  
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Enkät till Dig som påbörjade alternativa verksamhetsförlagda sjuksköterske-programmet 
vårterminen 2003 
 
Enkätundersökningen är en del i en utvärdering av de olika varianterna (reguljär, distans och 
alternativ verksamhetsförlagd) av sjuksköterskeprogrammen vid Högskolan Trollhättan/ Uddevalla. 
De uppgifter Du lämnar behandlas konfidentiellt, vilket innebär att Dina svar är skyddade genom 
sekretesslagen och att ingen annan än vi som arbetar med undersökningen kommer att se svaren. 
Det är viktigt att Du anger Ditt namn för att vi ska kunna sammanställa svaren med andra uppgifter 
i utvärderingen. I den fortsatta bearbetningen av svaren kommer Ditt namn att ersättas med en kod 
och de insamlade uppgifterna kommer att redovisas så att ingen kan se vad just Du svarat. Det är 
frivilligt att vara med i undersökningen, men det är viktigt att så många som möjligt svarar, annars 
blir resultaten osäkra. 
 
 
 
1) Dina skäl att söka utbildningen  
 
A. Vilka högskoleutbildningar sökte Du till vårterminen 2003? Rangordna utbildningarna utifrån 

första-, andra- ,tredje- respektive fjärdehandsval! 
 

1)…………………………………………………………………………………………..... 
 

2)…………………………………………………………………………………………..... 
 

3)…………………………………………………………………………………………..... 
 

4)…………………………………………………………………………………………..... 
  
 
B. Vilken av nedanstående varianter av sjuksköterskeprogrammet har Du sökt? Om Du sökt fler än 

en variant, ange då vad Du sökt i första, andra respektive tredje hand. Markera valet med 
siffrorna 1, 2 och 3 i rutorna nedan. 
 

□ Sjuksköterskeprogrammet (reguljära) 120 p     
□ Sjuksköterskeprogrammet (distans) 120 p   

□ Alternativa verksamhetsförlagda sjuksköterskeprogrammet 120 p 
 
 

C.  Ange skälet till Ditt val av variant. Om Du sökt fler varianter, ange i så fall skälen för att Du 
sökt dessa varianter i andra respektive tredje hand.  

 
………………………………………………………………………………………….......... 
 
………………………………………………………………………………………….......... 
 
………………………………………………………………………………………….......... 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
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2) Din inställning till framtida arbete med avseende på olika inriktningar inom vården 
 
A. Vilka områden är Du intresserad av att arbeta med som färdig sjuksköterska? Markera med 1 

det område Du helst vill arbeta inom och med 2 till 10 näst helst o.s.v.  

□ Primärvård (t ex vårdcentral)   

□ Hemsjukvård  

□ Äldreomsorg (t ex särskilda boendeformer för äldre) 

□ Psykiatrisk vård 

□ Barnsjukvård/barnhälsovård  

□ Förlossningsvård (t ex inom förlossning eller mödravård) 

□ Akutsjukvård (ex intensivvård, ambulanssjukvård, akutmottagning) 

□ Kirurgisk och medicinsk vård (t ex vårdavdelning eller mottagning) 

□ Rehabilitering (t ex vid stroke, demens eller andra långvariga sjukdomstillstånd) 

□ Företagshälsovård 
 
 

B. Vad är anledningen till att Du helst vill arbeta inom de två områden som Du markerat med 1 
och 2, d.v.s. som Du prioriterat högst?  

 
1)…………………………………………………………………………………….……... 
 
…………………………………………………………………………………………........ 
 
2)………………………………………………………………………………………........  
 
…………………………………………………………………………………………........ 

 
 
C. Vad är anledningen till att Du har mindre intresse av att arbeta inom de två områden som Du 

markerat med 9 och 10, d.v.s. som Du prioriterat lägst?  
 
10)………………………………………………………………………………………..… 
 
……………………………………………………………………………………….…....... 
 
9)………………………………………………………………………………………...…. 
 
……………………….………………………………………………………………….….. 

 
 
NAMN:………………………………………………………………………………………
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Enkät till Dig som påbörjade reguljära sjuksköterskeprogrammet vårterminen 2003 
 
Enkätundersökningen är en del i en utvärdering av de olika varianterna (reguljär, distans och 
alternativ verksamhetsförlagd) av sjuksköterskeprogrammen vid Högskolan Trollhättan/ Uddevalla. 
De uppgifter Du lämnar behandlas konfidentiellt, vilket innebär att Dina svar är skyddade genom 
sekretesslagen och att ingen annan än vi som arbetar med undersökningen kommer att se svaren. 
Det är viktigt att Du anger Ditt namn för att vi ska kunna sammanställa svaren med andra uppgifter 
i utvärderingen. I den fortsatta bearbetningen av svaren kommer Ditt namn att ersättas med en kod 
och de insamlade uppgifterna kommer att redovisas så att ingen kan se vad just Du svarat. Det är 
frivilligt att vara med i undersökningen, men det är viktigt att så många som möjligt svarar, annars 
blir resultaten osäkra. 
 
 
 
1) Dina skäl att söka utbildningen  
 
A. Vilka högskoleutbildningar sökte Du till vårterminen 2003? Rangordna utbildningarna utifrån 

första-, andra- ,tredje- respektive fjärdehandsval! 
 

1)…………………………………………………………………………………………..... 
 

2)…………………………………………………………………………………………..... 
 

3)…………………………………………………………………………………………..... 
 

4)…………………………………………………………………………………………..... 
  
 
B. Vilken av nedanstående varianter av sjuksköterskeprogrammet har Du sökt? Om Du sökt fler än 

en variant, ange då vad Du sökt i första, andra respektive tredje hand. Markera valet med 
siffrorna 1, 2 och 3 i rutorna nedan. 
 

□ Sjuksköterskeprogrammet (reguljära) 120 p     
□ Sjuksköterskeprogrammet (distans) 120 p   

□ Alternativa verksamhetsförlagda sjuksköterskeprogrammet 120 p 
 
 

C. Ange skälet till Ditt val av variant. Om Du sökt fler varianter, ange i så fall skälen för att Du sökt 
dessa varianter i andra respektive tredje hand.  

 
………………………………………………………………………………………….......... 
 
………………………………………………………………………………………….......... 
 
………………………………………………………………………………………….......... 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
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2) Din inställning till framtida arbete med avseende på olika inriktningar inom vården 
 
A. Vilka områden är Du intresserad av att arbeta med som färdig sjuksköterska? Markera med 1 

det område Du helst vill arbeta inom och med 2 till 10 näst helst o.s.v.  

□ Primärvård (t ex vårdcentral)   

□ Hemsjukvård  

□ Äldreomsorg (t ex särskilda boendeformer för äldre) 

□ Psykiatrisk vård 

□ Barnsjukvård/barnhälsovård  

□ Förlossningsvård (t ex inom förlossning eller mödravård) 

□ Akutsjukvård (ex intensivvård, ambulanssjukvård, akutmottagning) 

□ Kirurgisk och medicinsk vård (t ex vårdavdelning eller mottagning) 

□ Rehabilitering (t ex vid stroke, demens eller andra långvariga sjukdomstillstånd) 

□ Företagshälsovård 
 
 

B. Vad är anledningen till att Du helst vill arbeta inom de två områden som Du markerat med 1 och 
2, d.v.s. som Du prioriterat högst?  

 
1)…………………………………………………………………………………….……... 
 
…………………………………………………………………………………………........ 
 
2)………………………………………………………………………………………........  
 
…………………………………………………………………………………………........ 

 
 
C. Vad är anledningen till att Du har mindre intresse av att arbeta inom de två områden som Du 

markerat med 9 och 10, d.v.s. som Du prioriterat lägst?  
 
10)………………………………………………………………………………………..… 
 
……………………………………………………………………………………….…....... 
 
9)………………………………………………………………………………………...…. 
 
……………………….………………………………………………………………….….. 

 
 
NAMN:………………………………………………………………………………………



   

 

HÖGSKOLAN TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA   Bilaga 4 
December 2005 
 
Enkät till Dig som påbörjade sjuksköterskeprogrammet vårterminen 2003 
 
Enkätundersökningen är en del i en utvärdering av två olika varianter av sjuksköterske-
programmet vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla. De uppgifter Du lämnar behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att Dina svar är skyddade genom sekretesslagen och att ingen 
annan än vi som arbetar med undersökningen kommer att se svaren. Det är viktigt att Du 
anger Ditt namn för att vi ska kunna sammanställa svaren med andra uppgifter i ut-
värderingen. I den fortsatta bearbetningen av svaren kommer Ditt namn att ersättas med en 
kod och de insamlade uppgifterna kommer att redovisas så att ingen kan se vad just Du svarat. 
Det är frivilligt att vara med i undersökningen, men det är viktigt att så många som möjligt 
svarar, annars blir resultaten osäkra. 
 
Frågor angående undersökningen besvaras av: 
Marita Eriksson 0521 - 26 42 32 marita.eriksson@htu.se  
Gerd Mölleryd 0521 – 26 42 51 gerd.molleryd@htu.se 
Hans Rystedt  0521 - 26 42 56 hans.rystedt@htu.se  
 
 
Din inställning till framtida arbete med avseende på olika inriktningar inom vården 
 

A. Vilka områden är Du intresserad av att arbeta med som färdig sjuksköterska? Markera 
med siffran 1 vilket område Du helst vill arbeta inom, 2 näst helst osv t o m siffran 10 
som anger det område Du är minst angelägen att arbeta inom.  

 

□ Primärvård (t ex vårdcentral)   

□ Hemsjukvård  

□ Äldreomsorg (t ex särskilda boendeformer för äldre) 

□ Psykiatrisk vård 

□ Barnsjukvård/barnhälsovård  

□ Förlossningsvård (t ex inom förlossning eller mödravård) 

□ Akutsjukvård (ex intensivvård, ambulanssjukvård, akutmottagning) 

□ Kirurgisk och medicinsk vård (t ex vårdavdelning eller mottagning) 

□ Rehabilitering (t ex vid stroke, demens eller andra långvariga sjukdomstillstånd) 

□ Företagshälsovård 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
B. Vad är anledningen till att Du vill arbeta inom de två områden som Du prioriterat 

högst (d v s de områden som du har markerat med 1 och 2)?  
 

1)………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………... 
 
2)………………………………………………………………………………………...  
 
…………………………………………………………………………………………... 
 
 

C. På vilket sätt har utbildningen påverkat din inställning till de val av områden som du 
prioriterat högst (d v s  de områden som du har markerat med 1 och 2)?  

 
1)………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………... 
 
2)………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………... 
 
 

D. Vad är anledningen till att Du inte vill arbeta inom de två områden som Du prioriterat 
lägst (d v s de områden som du har markerat med 10 och 9)?  

 
10)………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………... 
 
9)………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 

E. På vilket sätt har utbildningen påverkat din inställning till de val av områden som du 
prioriterat lägst (d v s  de områden som du har markerat med 10 och 9)?  

 
10)………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………... 
 
9)………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………….. 

 
NAMN:………………………………………………… 



   

 

RAPPORTER OM ARBETSINTEGRERAT LÄRANDE UTGIVNA AV 
HÖGSKOLAN VÄST 
 
2008 
Molin, Martin, Delaktighet i olika världar – om övergången mellan gymnasiesärskola och 
arbetsliv. 2008.01 
 
Eriksson, Marita, Mölleryd, Gerd, Sjuksköterskeutbildning på Högskolan Väst. En jämförande 
studie av alternativ verksamhetsförlagd utbildning och reguljär utbildning. 2008:02  
 
 
2007 
Gustafsson, Jan, Rystedt, Hans, Arbetsintegrerat lärande i praktiken – Integration av teori 
och praktik i en verksamhetsförlagd sjuksköterskeutbildning. 2007.01 
 
Mårdén, Björn, Arbetsintegrerat lärande – bilder och motbilder. 2007.02 
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