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Sammanfattning 

Den här rapporten redovisar en extern utvärdering om hur specialistsjuksköterskeutbildning i 

ett pilotprojekt med enbart yrkesexamen och utökad klinisk träning värderades av studenter. 

Pilotprojektet innefattade de två inriktningarna anestesi och operation och genomfördes läsåret 

2016/2017 vid Umeå universitet. När det gäller området specialistsjuksköterskeutbildning tycks 

dubbelexamen inom ett 60hp program, enligt vad som kan utläsas av Programrådet för sjuk-

sköterskeprogram (2015), ha kunnat leda till sämre förutsättning att uppnå alla mål. PRS före-

slår i pilotprojektet istället en yrkesexamen (60hp) följt av masterexamen (60hp). 

Pilotprojektets upplägg skiljde sig från de ordinarie specialistsjuksköterskeutbildningarna ge-

nom utökad verksamhetsförlagd utbildning och mindre omfattande vetenskapligt fördjupnings-

arbete. Utvärderingens empiriska underlag insamlades både i en webbenkät och kvalitativa 

gruppintervjuer, så kallade fokusgrupper. Enkät- och intervjufrågor rörde i huvudsak studen-

ternas motiv för valet av aktuell pilotutbildning och reflektioner kring pilotprojektets exa-

mensmål i förhållande till yrkesutövning, framtida fördjupningsstudier och forskning. Enkät-

svar lämnades av samtliga 23 registrerade studenter i pilotprojektets utbildningar. I intervjuerna 

deltog samtliga 20 studenter som slutförde utbildningarna inom ramen för pilotprojektet. 

Det empiriska underlaget ger en tämligen entydig bild av att studenterna såg utökad klinisk 

träning som en plattform för vidareutveckling i yrkesverksamheten, förbättrade arbetsvillkor 

och förbättrad löneutveckling mm. I intervjuerna betonade flertalet att upplägget för enbart yr-

kesexamen utgjorde en grundläggande ekonomisk, social och tidsmässig förutsättning för att 

kunna genomföra och slutföra respektive specialistsjuksköterskeutbildning inom givna ramar. 

Enbart yrkesexamen uppfattades av flertalet inte som en begränsning i kommande yrkesliv eller 

hinder för ev. fortsatta studier på högre nivå, med undantag av ett fåtal och företrädesvis man-

liga studenter.  

Med beaktande av pilotprojektets begränsade omfattning till ett läsår och med drygt ett 20-tal 

studenter som kursdeltagare, tyder enkätsvar och resonemang i fokusgrupper på stort intresse 

för en renodlad yrkesexamen bland flertalet deltagande sjuksköterskor, av båda könen och i 

olika åldrar. En renodlad yrkesexamen skulle kunna utgöra en förutsättning för andra verk-

samma sjuksköterskor som tvekar att ta steget till specialistsjuksköterskeutbildning. En renod-

lad yrkesexamen skulle samtidigt kunna begränsa framtida karriärvägar, gällande både yrkes-

verksamhet i mer praktisk bemärkelse och fortsatt högre utbildning. När det gäller frågan dub-

belexamina och dubbla examensmål i specialistsjuksköterskeutbildning som uppstått som ett 

”fenomen” i efterdyningarna av 2007 års Bolognareformen, vore det på sin plats att ytterligare 

problematisera fenomenet dubbelexamen på nationell nivå och ifrågasätta högskolesystemets 

åtskillnad mellan yrkesutbildningar och mer renodlade traditionella ”akademiska” utbild-

ningar, i linje med förslag av utredaren Lars Haikola. 
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Förord  

Programrådet för sjuksköterskeprogram vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet prö-

vade läsåret 2016/2017 ett nytt upplägg (kallat pilotprojekt) för de två specialistsjuksköterske-

utbildningarna med inriktning mot anestesisjukvård respektive operationssjukvård.  Pilotpro-

jektets specialistsjuksköterskeutbildningar ger yrkesexamen på avancerad nivå till skillnad från 

ordinarie studiegångar som leder till både yrkesexamen och magisterexamen, s.k. dubbelexa-

men, på avancerad nivå. På förfrågan av programrådet åtog jag mig att göra en extern utvärde-

ring med fokus på studenternas syn på pilotprojektets programupplägg. Riktlinjerna för innehåll 

och genomförande av föreliggande utvärdering uppdrogs i samverkan mellan ordförande i pro-

gramrådet för sjuksköterskeprogram vid Medicinska fakulteten Umeå universitet, universitets-

lektor Kerstin Viglund och rapportens författare. Uppdraget avgränsades till att gälla studenter 

som deltog i de två pilotprogrammen. Uppdraget redovisas i föreliggande rapport. 

 

Januari 2018    

Inger Erixon Arreman, docent i pedagogiskt arbete vid Institutionen för tillämpad utbildnings-

vetenskap, Umeå universitet. 
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Inledning  

Institutionen för omvårdnad Umeå universitet, genomförde läsåret 2016/2017 ett utbildnings-

projekt (fortsättningsvis kallat pilotprojekt) i de två specialistsjuksköterskeutbildningarna med 

inriktning mot anestesisjukvård respektive operationssjukvård. Pilotprojektet initierades av 

Programrådet för sjuksköterskeutbildning vid Umeå universitet efter universitetskanslersämbe-

tets påpekande om bristande måluppfyllelse för yrkesexamina i de ordinarie specialistsjukskö-

terskeutbildningarna (PRS 2015). I pilotomgångens program var den verksamhetsförlagda ut-

bildningen utökad och examensarbetet mindre omfattande i förhållande till ordinarie program. 

Utbildningarna följde i övrigt de nationella målen för yrkesexamen. Pilotprojektets utbildningar 

ger yrkesexamen, till skillnad från ordinarie specialistsjuksköterskeprogram som leder till både 

yrkesexamen och magisterexamen, s.k. dubbelexamen.   

I föreliggande rapport presenteras den utvärdering av pilotprojektet som genomfördes läsåret 

2016/2017 genom en webbenkät och kvalitativa gruppintervjuer i de två specialistsjuksköters-

keutbildningarna. Ambitionen med utvärderingen var att låta pilotprogrammens studenter 

komma till tals och ge sin syn på pilotprogrammen. Studenternas röster har kompletterats med 

offentliga källor och statiska uppgifter samt forskning inom området högskolereformer, Bolog-

nareformen och akademisering av professionsutbildningar.  

Enkäten och gruppintervjuerna riktades sammantaget till 23 studenter som enligt uppgifter som 

lämnades av Institutionen för Omvårdnad var registrerade som förstagångsstudenter i specia-

listssjuksköterskeprogrammens pilotupplägg.1 Med öppna frågor och en så kallad kvalitativ an-

sats (Kvale & Brinkmann, 2014) syftade intervjuerna till att låta deltagarna utveckla sina per-

spektiv på pilotprogrammen och akademiska fördjupningsstudier i relation till framtida yrkes-

verksamhet.  

Som bakgrund till utvärderingen och presentationen av enkät- och intervjuresultat tecknas en 

övergripande bild av högskolereformer och akademiseringsprocesser i professionsutbildningar 

som sjuksköterskeutbildning och andra yrkesprogram. Här berörs även reformer av examens-

                                                           
1 Uppgifter om antalet registrerade studenter i pilotprojektet lämnades av Institutionen för Omvårdnad. I ett 

första skede angavs 16 registrerade studenter i inriktning anestesi (8 kvinnor, 8 män) och sex studenter i inrikt-

ning operation, samtliga kvinnor.  I ett andra skede inkom uppgifter om 17 studenter med inriktning anestesi (9 

kvinnor, 8 män), varav tre (2 kvinnor, 1 man) hade avbrutit studierna, och fortlöpande sex kvinnliga studenter 

med inriktning operation. Sammantaget uppgick enligt de senare uppgifterna studenternas antal till 23 individer; 

som framgår i denna rapport är det också 23 studenter som besvarat enkäten och som haft tillgång till den via 

institutionens lärplattform.  
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system, nationella examensordningar och det avslutande självständiga arbetet (examensar-

betet). Utbildningsområdet specialistssjuksköterskeutbildning och områdets studenter beskrivs 

och inplaceras inom 2007 års Bolognareform vari ingår målsättningar för ”anställningsbarhet” 

och ”mobilitet”. Det nya fenomenet dubbelexamina beskrivs och analyseras utifrån en aktuell 

statlig utredning och universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskningar. Dilemman i profess-

ionsutbildningar i Sverige och andra länder berörs i en kort forskningsöversikt.  

Utvärderingens genomförande och resultat, med beaktande av forskningsetiska principer, redo-

visas uppdelat på enkätstudien respektive intervjustudien. I det sista avsnittet analyseras och 

diskuteras utvärderingens sammantagna resultat i förhållande till det gällande examenssyste-

met, tidigare forskning och andra relevanta källor. 

Högskolereformer och professionsutbildningar (1977-2007) 

Med 2007 års högskolereform, också kallad Bolognareformen, som är det regelverk som gäller 

för högskolan idag, ställs formellt ”tydliga krav på yrkesförberedelse” för samtliga högskole-

examina (SOU 2015:70, s 61). Yrkesutbildningen till sjuksköterska införlivades i universitets-

väsendet i slutet 1970-talet tillsammans med en rad andra eftergymnasiala ”icke-akademiska” 

utbildningar (lärare, socionom tandläkare m.fl) genom 1977 års högskolereform (Richardson 

2010; Erixon Arreman 2005).  1977 års högskolereform (ofta kallad H77) syftade till att de 

många yrkesutbildningarna, idag ofta kallade professionsutbildningar, som bedrevs som ”rena 

yrkesutbildningar med en svag eller obefintlig forskningsbas” (SOU 2015: 17, s 43) härefter 

skulle bedrivas på vetenskaplig grund, i likhet med universitetets traditionella ”icke-yrkesinrik-

tade” akademiska discipliner (exempelvis historia och fysik) (Hellberg 1989). Under 1960- och 

70-talen genomfördes liknande högskolereformer i många västeuropeiska länder (Scott 1996; 

Kyvik 2009). Med 1977 års högskolereform inleddes i de tidigare eftergymnasiala utbildning-

arna en ”akademiseringsprocess”; inom sjuksköterskeutbildning växte omvårdnadsforskning 

fram som ett nytt forsknings- och ämnesområde och vårdvetenskap inrättades som akademisk 

disciplin (Nyberg 2004; Hamrin, Kihlgren, Rinell Hermansson & Östlinder, 2014).   

I början av 1990-talet omstöptes genom 1993 års högskolereform universitets- och högskole-

väsendet utefter då nya principer för mål- och resultatstyrning, ett nytt resurstilldelningssystem 

samt ökat tryck på kontroll och utvärdering av utbildningarnas kvalitet (Fägerlind & Strömqvist 

2004; Svärd 2014; Kim 2001; SOU 2015:70).  Nu tillkom en nationell examensordning med 

målbeskrivningar för ett fyrtiotal yrkesexamina och tre generella examina för de ”icke-yrkes-
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inriktade” disciplinerna (Fritzell 1998). Utifrån den nationella examensordningen, utarbetas lo-

kala examensbeskrivningar vid varje lärosäte. Med 1993 års högskolereform infördes också 

krav på examensarbete (också kallat självständigt arbete) med omfattningen minst 10 poäng 

(15 hp) för att erhålla kandidatexamen eller magisterexamen (Högberg, Eriksson, Bäcklund & 

Gustafsson 1999). Med 1993 års högskolereform blev även examensarbete ett obligatorium för 

yrkesexamina (Regeringens proposition 1992/93: 1). Examensarbetet har alltsedan 1993 års 

högskolereform använts som en kvalitetsindikator för högskoleutbildningar (Härnqvist 1999; 

Högberg m. fl. 1999; Haikola 2013; Svärd 2014). I sammanhanget examensarbete är det värt 

att uppmärksamma att det idag florerar ett virrvarr av beteckningar för examensarbete, exem-

pelvis ”kandidatuppsats”, ”C-uppsats” och D-uppsats som alla refererar till sedan länge avskaf-

fade högskole- och examenssystem (Gustafsson 2008; Erixon Arreman & Erixon, 2017). Sök-

ning på nätet vid den här rapportens slutförande visar att sådana ”gamla” beteckningar är i 

omlopp gällande examensarbete2 3  såväl i ”rena” icke-yrkesinriktade akademiska ämnesområ-

den som i professionsutbildningar som sjuksköterskeutbildning och i lärarutbildningsområdet 

m fl.   

Beteckningen ”kandidatuppsats” avsåg fram till 1969 ett uppsatsarbete i ett ämne som en för-

utsättning för kandidatexamen i en akademisk (icke-yrkesinriktad) disciplin (Nationalencyklo-

pedin, 2017). Omfånget av kandidatuppsatsen var inte centralt reglerat vad gällde omfång och 

inte heller ett krav för forskarstudier (Gustafsson, 2008, s 18-19). Begreppet ”kandidatexamen” 

avskaffades med 1977 års högskolereform och ersattes av begreppet ”högskolexamen” med 

anknytning till utbildningslinje (Nationalencyklopedin, 2017, ”filosofie kandidat”). Begreppen 

C-uppsats och D-uppsats som tillkom med 1977 års högskolereform, avskaffades omkring 15 

år senare med 1993 års högskolereform (Nationalencyklopedin, 2017). C-uppsats skrevs i ett 

icke-yrkesinriktat akademiskt ämne och avsåg ett fördjupningsarbete på den tredje terminens 

ämnesstudier, kallad C-nivå (Härnqvist 1999; Högberg m fl. 1999). Kandidatexamen och ma-

gisterexamen återinfördes med 1993 års högskolereform, uppsatsarbete nu kallat examensar-

bete, reglerades samtidigt till att omfatta minst 10 poäng för kandidatexamen (15 högskolepo-

äng) (Högberg m fl. 1999). 

                                                           
2 Sökning ”C-uppsats” på sökmotorn Mozilla Firefox gav ungefär 329 000 resultat. Sökning: 10 nov 2017.  

3 Sökning på sökmotorn Mozilla Firefox och Google Search på begreppet ”kandidatuppsats” gav ca 150 000 träf-

far. Sökning: 10 nov. 2017. 
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Specialistsjuksköterskeprogrammen 

Specialistsjuksköterskeexamen inrättades år 2001; vidareutbildning av sjuksköterskor ledde 

sålunda inte tidigare till examen (UKÄ 2017a). År 2016 gavs specialistsjuksköterskeutbild-

ningar vid 25 lärosäten (UKÄ 2017b). Som yrkesexamen på avancerad nivå ska specialistsjuk-

sköterskeexamen svara upp både mot yrkespraktikens behov och vetenskapliga kunskapsan-

språk (Vetenskapsrådet, 2014). Specialistsjuksköterskeprogrammen innefattar 60 högskolepo-

äng (motsvarande ett års heltidsstudier) på avancerad nivå. De nationella målen för yrkesexa-

men specificeras i sammanlagt i 17 punkter med följande övergripande och yrkesinriktade mål: 

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga 

som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska. (Högskoleför-

ordning 1993:100, Examensordning. Bilaga 2). 

I de ordinarie specialistsjuksköterskeprogrammen vid Umeå universitet omfattar examensar-

bete 15 hp och ”dubbelexamen” utfärdas, med betydelsen att både yrkesexamen och magis-

terexamen utfärdas för en och samma utbildning.  I pilotomgångens program var som tidigare 

framgått examensarbetet mindre omfattande (4,5 hp) tillsammans med utökad verksamhetsför-

lagd utbildning. Pilotbildningarna följde i övrigt de nationella målen för yrkesexamen, och ex-

amina utfärdades som yrkesexamen på avancerad nivå. 

I Sverige råder brist på specialistsjuksköterskor (UKÄ, 2014, 2016). I UKÄs utredning ”Speci-

alistsjuksköterskor och vårdens behov – en intervjustudie” som presenterades år 2014, framgår 

bland annat att antalet studerande/nybörjare i de olika inriktningarna av specialistsjuksköterske-

program4 varierar kraftigt samtidigt som relationerna mellan inriktningarna är tämligen stabila 

över tid (se s. 30). I utredningen framläggs även farhågor för att olika upplägg av specialist-

sjuksköterskeutbildningar vid olika lärosäten kan innebära otillräcklig nationell jämförbarhet; 

med andra ord uttryckt som att utbildningarna kan skilja sig från varandra ”på ett olyckligt sätt” 

(UKÄ, 2014 se sid 4). I 2014 års UKÄ-rapport belyses och relateras sammantaget en mångdi-

mensionell problematik i vården till krav på effektivisering, vilket enligt utredningen kommit 

att medföra sämre bemanning och otillräcklig kapacitet för handledning i verksamhetsförlagd 

utbildning:  

Kraven på effektivisering gör att hälso- och sjukvården arbetar med allt mindre be-

manning, och därmed mindre möjligheter att handleda studenter (UKÄ, 2014 s 13). 

                                                           
4 Enligt rapporten har införandet av en öppen inriktning kommit att betyda att det kan finnas fler än elva inrikt-

ningar i specialistsjuksköterskeexamen (UKÄ, 2014 s. 5). 
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Gällande antagna studenter i utbildningsområdet för specialistsjuksköterskor, som i 2014 års 

UKÄ-rapport redovisas utifrån antagningsstatistik mellan läsåret 2001/02 och höstterminen 

2013, framgår att det totala antalet nybörjarstudenter, inbegripet hela utbildningsområdet för 

specialistsjuksköterskor i landet, ökade fram till läsåret 2006/07 (2223 antagna nybörjare) för 

att därefter sjunka fram till läsåret 2010/2011 (1973 antagna nybörjare) (UKÄ 2014, tabell 1 s 

31). Därefter, läsåret 2011/2012 bröts trenden av minskade antagningskullar för att läsåret 

2015/2016 uppgå till sammanlagt 2319 programnybörjare i de olika inriktningarna av specia-

listsjuksköterskeutbildningar (UKÄ 2017c). Flera orsaker till sjunkande antagningssiffror efter 

läsåret 2006/07 anges i 2014 års UKÄ-rapport: en generell brist på VFU-platser, i sin tur rela-

terat till många sammanhängande faktorer, inbegripet otillräcklig adekvat handlednings-

kapacitet, bortfall av vårdproduktion, omorganisationer av hälso- och sjukvården samt ekono-

miska begränsningar (se sid 12-14). Därtill pekas i rapporten på att privatiseringen av vården 

”på en del håll har inneburit en minskad känsla av ansvar för klinisk utbildning” (s 13). I 2014 

års UKÄ-rapport (UKÄ, 2014 s 14) föreslås vidare att handledare bör ha en utbildning som 

ligger minst på magisternivå, den aktuella specialistutbildningen och handledarutbildning. I öv-

rigt kan noteras att inga samband antyds föreligga i 2014 års UKÄ-rapport mellan sjunkande 

antagningssiffrorna kring läsåret 2006/07 och högskolans reformering vid denna tid, dvs. Bo-

lognareformen och införandet av nya regelverk för examina. 

 

I UKÄs senaste årsrapport för universitet och högskolor (UKÄ 2017b) framkommer att ett ökat 

söktryck till specialistsjuksköterskeprogrammen sedan höstterminen 2011 kan kopplas till stat-

liga satsningar för utökat antal nybörjare på både sjuksköterske- och specialistsjuksköterske-

programmen. Samtidigt påpekas i årsrapporten att ökat antal antagna studenter dock inte alltid 

leder till en ökning av examinerade studenter, vilket också är fallet gällande sjuksköterskeut-

bildning (UKÄ 2017b, s 8). 

 

I olika utbildningsprogram avspeglas i stort olika kategorier av studenter; kön och föräldrars 

studiebakgrund utgör sådana bakgrundsfaktorer. Enligt UKÄs statistik för läsåret 2015/2016 

var bland nybörjarna i specialistsjuksköterskeprogrammen 86 procent kvinnor och 14 procent 

män (UKÄ 2017b, se tabell 4). Bland studenter som avlade examen på avancerade nivå läsåret 

2015/16 gällde för specialistsjuksköterskeexamen 31 % högutbildade föräldrar, dvs. färre än en 

tredjedel hade föräldrar som var högskoleutbildade, till skillnad från 70 % högutbildade föräld-

rar som gällde för psykologexamen och nära 60 % för civilingenjörsexamen (UKÄ 2017b, s 

164).  
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Inom det decentraliserade högskolesystemet kan utbildningar vid olika lärosäten ha olika beto-

ningar på innehåll, omfattning och olika definitioner av huvudämne mm (Kim 2001, 2002; Öh-

lén, Furåker, Jakobsson, Bergh, & Hermansson 2011). Värt att notera är att i den nationella 

examensordningen för specialistsjuksköterskeexamen saknas anvisningar för examensarbetets 

omfattning i studiepoäng. Som framgår nedan anges endast att examensarbete skall ingå ”inom 

ramen för kursfordringarna”:  

För specialistsjuksköterskeexamen ska studenten inom ramen för kursfordring-

arna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete). (Högskoleförordning 

1993:100, Bilaga 2). 

I de lokala utbildningsplanerna för vid Umeå universitet anges att specialistsjuksköterskeut-

bildningarna syftar till att vidareutveckla studenters förmåga att i yrkesverksamheten kunna 

hantera komplexa företeelser och situationer, kunna göra självständiga bedömningar, eller till 

att utveckla förutsättningarna för forsknings- och utvecklingsarbete.  

Dubbelexamina 

Förekomsten av dubbla examina inom högskolan presenterades 2015 i det statliga utrednings-

betänkandet ”Utredningen om högskolans utbildningsutbud” (SOU 2015:70). För utredningen 

ansvarade den då avgående universitetskanslern Lars Haikola, utsedd av regeringen som sär-

skild utredare, tillsammans med ett antal experter. Dubbla examina definieras på följande sätt i 

utredningen: 

Med dubbla examina menas att två examina baseras på (exakt) samma utbildning, 

oftast en yrkesexamen som kombineras med en generell examen. (SOU 2015:70, 

s 25). 

I utredningen konstateras att expansionen av dubbla examina dels är specifik för Sverige, dels 

ett ökande fenomen framförallt inom vissa vårdutbildningar och teknikutbildningar samt att 

dubbla examina ökat i omfattning efter 2007 års examensreform och det svenska examenssy-

stemets anpassning till Bolognadeklarationen.   

Att utfärda dubbla examina är ett utpräglat svenskt fenomen som växt i omfatt-

ning med 2007 års examensreform (SOU 2015:70, s 25).  

Diskussionen om dubbla examina återkopplades vidare i utredningsbetänkandet (SOU 2015: 

70) till föregående nationella kvalitetsutvärderingar av UKÄ mellan 2011 och 2015 där dub-

belexamina utpekats som en växande problematik.  



  

13 
 

Dubbla examina i yrkesutbildningarna medför enligt utredningen nackdelar både för yrkesut-

bildningen i sig och den generella inriktningen: ”både yrkesinriktningen och den generella in-

riktningen riskerar att suboptimeras om man planerar att genomföra båda samtidigt. (SOU 

2015:70, s 26). Den stora förekomsten av dubbla examina utpekas i utredningsbetänkande som 

grundat i ”missförstånd”, dvs. att regelverken tolkas felaktigt. 

De vanligast förekommande argumenten för möjligheten att ge en generell exa-

men utöver yrkesexamen synes bottna i missförstånd (SOU 2015:70, s 26).  

Bolognareformen och 2007 års examensordning 

Bolognareformen, dvs. 2007 års examensordning, markerar Sveriges anslutning till Bologna-

deklarationen. Bolognadeklarationen handlar om att länder sinsemellan ska skapa jämförbara 

och lättförståeliga strukturer i högre utbildning som i sin tur förväntas leda till arbete och syssel-

sättning (”employability”) och ökad rörlighet på arbetsmarknaden (”mobility”) (SOU 2015: 70; 

The European Higher Education Area, 2017)  

Through this process, countries, institutions and stakeholders of the European 

area continuously adapt their higher education systems making them more com-

patible and strengthening their quality assurance mechanisms. For all these coun-

tries, the main goal is to increase staff and students' mobility and to facilitate em-

ployability. (The European Higher Education Area, 2017) 

I de svenska lärosätenas uppdrag ingår idag att sträva efter att möta arbetsmarknadens behov. 

Praktik betonas idag av Universitetskanslersämbetet som en särskilt viktig del i högskolans 

utbildningsutbud:   

Anställningsbarhet – arbetsmarknaden behöver i allt högre grad välutbildad per-

sonal. Universitet och högskolor behöver möta behovet genom bland annat prak-

tik i utbildningsprogrammen. (UKÄ 2017d) 

Bolognadeklarationens målsättning om anställningsbarhet/”employability” innefattar enligt 

forskarna Knight och Yorke (2004) också de traditionellt akademiska utbildningarna:   

Enhancing employability means, then, taking seriously many of the long estab-

lished goals of higher education /…/ this involves looking at the design of aca-

demic programmes /…/ (Knight & Yorke, 2004, s 2). 

2007 års högskolereform innefattar en nationell examensordning och ett nytt poängsystem 

”högskolepoäng” (hp)5. Examensordningen ingår som bilaga 2 i Högskoleförordningen (SFS 

                                                           
5 Heltidsstudier omfattar 60 högskolepoäng per år, istället för 40 poäng i det tidigare systemet.   

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gskolepo%C3%A4ng
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1993: 100) och anger samtliga examina som kan utfärdas inom den svenska högskolan (UKÄ 

2017e). För varje utbildning preciseras målen för en viss examen och på vilken nivå den av-

läggs; lokala kursplaner och examensregler utformas därefter vid de olika lärosäten som ger 

respektive utbildning. Examenssystemet indelas i de tre nivåerna (”three cycle system”) grund-

nivå (undergraduate level) avancerad nivå (graduate level) och forskarnivå (doctoral level) (se 

Bilaga 1).  

Examensordningen innefattar vidare tre olika examenstyper i förhållande till olika kunskaps-

former- och inriktningar: yrkesexamina, generella examina och konstnärliga examina. För yr-

kesinriktade utbildningar, så kallade professionsutbildningar, för vilka det krävs en specifik 

utbildning eller legitimation för att utöva verksamhet, utfärdas yrkesexamen (Fritzell 1998; 

Kim 2001). För icke-yrkesinriktade akademiska studier (som historia och fysik), som inkluderar 

ett examensarbete, utfärdas generella examina.  Yrkesexamina på grundnivå gäller för sjukskö-

terskeutbildning och sammantaget drygt ett tjugotal professionsutbildningar (arbetsterapeut, 

förskollärare, socionom m fl). Yrkesexamina på avancerad nivå utfärdas för 19 utbildningar, 

däribland specialistsjuksköterskeutbildningar.  

För att bli antagen till svensk forskarutbildning efter 2007 års reform krävs en examen på avan-

cerad nivå, eller kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå. Note-

ras bör också att tidigare, inom 1993 års examensordning, gav 120 poäng (motsvarande 180 

högskolepoäng) behörighet till forskarutbildning; under en övergångsperiod fram till 2015 

gällde det gamla kravet på 120 poäng för den som före 1 juli 2007 uppfyllde behörighetskraven 

(Universitets- och högskolerådet, 2015). 

En övergripande jämförelse mellan sjuksköterskeexamen (grundnivå) och en kandidatexamen 

(grundnivå) visar att båda omfattar 180 hp och innefattar ett examensarbete.  En grundläggande 

skillnad är att sjuksköterskeexamen innefattar ett specifikt yrkesrelaterat mål, uttryckt som att 

studenten skall ”visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska”. 

För den generella kandidatexamen saknas oavsett disciplinär inriktning ett sådant specifikt mål 

(Kim 2002). Skillnader gäller också i kraven på examensarbete enligt den nationella examens-

ordningen (Högskoleförordningen 1993:100, Bilaga 2); som framgår nedan gäller för kandida-

texamen att examensarbetet skall göras inom ”huvudområdet för utbildningen”, medan som 

tidigare framgått (se s 13) begreppet ”huvudområde” inte förekommer i examensordningen be-

träffande examensarbete för sjuksköterskeexamen:   
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För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort 

ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvud-

området för utbildningen.[kursivering av rapportens författare] (Högskoleförord-

ning 1993:100, Examensordning. Bilaga 2) 

För sjuksköterskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha 

fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. 

(Högskoleförordning 1993:100, Examensordning. Bilaga 2) 

Anställningsbarhet och akademisering  

Parallellt med ett uttalat fokus på ”anställningsbarhet” i högskolesektorerna, gäller som tidigare 

framkommit ett ökat tryck på ”akademisering” genom utvärdering och ökad kontroll av hög-

skolans utbildningar. Lars Haikola ställer sig kritisk till att studenters examensarbeten under de 

senaste tjugo åren under alltmer legat till grund för utvärderingar, och därmed oreflekterat an-

setts utgöra heltäckande kriterier för alla delar av en utbildnings kvalitet (Haikola 2013).  

Stora skillnader i genomförande och slutförande av examensarbeten vid olika lärosäten och 

olika ämnesområden har framkommit i forskningsstudier och utvärderingar (Härnqvist 1999;  

Högberg m fl. 1999).  I en nationell utvärdering i slutet av 1990-talat om examensarbeten i 

tretton utbildningsområden, varav fyra yrkesexamina (apotekarexamen, sjuksköterskeexamen, 

juris examen, dataingenjörsexamen)6 och övriga generella examina, framkom att i yrkespro-

grammen hade examensarbetet slutförts av majoriteten (78% -100%) av de studenter som be-

svarat undersökningen, däribland av 92 % av sjuksköterskestudenterna (Högberg m fl. 1999). 

Bland studenterna i de icke-yrkesinriktade områdena slutfördes examensarbetet generellt av 

färre (52%- 95%), med lägst andel i sociologi (52%) och religionsvetenskap (54%) och högst i 

kemi (95%).7 Utvärderingen visade också att examensarbeten utfördes på tre olika sätt; som 

ensamarbete, inom ett forskningsteam vid en institution eller som ett externt arbete vid företag.  

Dilemman i professionsutbildningar - kort forskningsöversikt 

Som tidigare framkommit gäller olika mål för yrkesexamina och generella examina. Forskning 

visar att många professionsutbildningar på högskolenivå emellertid förväntas införliva två till 

stora delar väsensskilda sätt att tänka och strukturera utbildningar med olika målsättningar; å 

ena sidan en bred yrkesinriktad ansats som innefattar etik, social solidaritet och ekonomisk 

                                                           
6 Högskoleverket, 1999, tabell 1, s 16. 
7 Slutförande av examensarbetet för yrkesexamina: apotekare 100%, sjuksköterska 92%, dataingenjör 83%; jurist 

78%. Slutförande av examensarbetet för generella examina: sociologi 52%,   

Religionsvetenskap 54%, engelska 66%, historia 67%, matematik-naturvetenskap 82%, kemi 95% (Högskole-

verket 1999, tab.1) 
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utveckling (Hellberg 1989; Colley  m fl. 2003; Gimenez 2008; Stierer 2000), å andra sidan en 

mängd otydligt definierade akademiska ansatser som syftar till teoribildning och forskning 

(Northedge 2003; Linné 2016). Studier i Storbritannien om sjuksköterskeutbildning (Baynham, 

2000) och socionomutbildning (Rai, 2006; Rai & Lillis, 2013) har visat på interna konflikter 

mellan å ena sidan en praktik-orienterad yrkesutbildning, med etiska och humanistiska dimens-

ioner, och en mer vetenskaplig syn på omvårdnad eller socialt arbete å andra sidan.  

Inom högskoleväsendet gäller vidare olika kunskapskulturer med hierarkisk över- och under-

ordning av utbildnings- och vetenskapsområden (Becher 1989; Scott 1996; Northedge 2003; 

Kyvik 2009; Kim 2002, 2015). Ämnesområden som historia eller fysik framstår som tradition-

ellt akademiska och hierarkiskt överordnade de yrkesrelaterade utbildningarna, som sjukskö-

terske- och specialistsjuksköterskeutbildningar, lärarutbildningar, socialt arbete m fl. och inter-

disciplinära kunskapsfält, som fredsstudier och stadsplanering. Andra inbyggda konflikter i det 

svenska högskolesystemet är å ena sidan en politisk övergripande strävan att öka rekryteringen 

av studenter (”masshögskola”) och å andra sidan ett system som generar ökade skillnader mel-

lan lärosäten och utbildningar (Kim 2001, 2002). 

Utvärderingens genomförande och resultat 

Som tidigare framgått var utvärderingsuppdraget att fånga de deltagande studenternas syn på 

pilotprogrammen, med avgränsning till pilotuppläggen.8  I ett första steg riktades en webbenkät 

till pilotstudenterna via utbildningarnas digitala lärplattform.9 I ett andra steg genomfördes fyra 

kvalitativa gruppintervjuer, så kallade fokusgrupper (Kitzinger, 1995). Datainsamlingen har i 

alla delar följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer om god forskningssed (Vetenskapsrådet, 

2017). De deltagande studenterna fick muntlig och skriftlig information om utvärderingens 

syfte, frivilligt deltagande med rätt av avbryta medverkan utan förklaring, tillämpning av avi-

dentifiering och konfidentialitet vid datainsamlingen samt i utvärderingens skriftliga rapporte-

ring. Enkätfrågorna besvarades individuellt och anonymt via enkätprogrammet Websurvey. Vid 

intervjuerna antog studenterna valfria fiktiva namn. I arkiveringen av enkäter och intervju-

transkriptioner finns inga sammankopplingar mellan deltagarnas identitet och fiktiva namn.  

Vid pilotprogrammens kursstart den 22 augusti 2016 informerades muntligt om den kommande 

utvärderingens syfte och genomförande genom enkätundersökning och gruppintervjuer. Vid 

                                                           
8 Efter förfrågan av lärare riktades motsvarande frågor till studenter i ordinarie program; med undantag av en fråga om stu-

denternas avsikter gällande vidare studier, redovisas inte övriga frågor i den webbenkät som inte ingick i uppdraget.  
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enkätens publicering i slutet av höstterminen 2016 via kursens lärplattform, gavs skriftlig in-

formation om enkäten. Två påminnelser om enkäten utgick i början av vårterminen 2017. Inför 

gruppintervjuerna i slutet av vårterminen 2017 fick studenterna skriftlig information på lärplatt-

formen samt muntlig information vid intervjutillfället. Enkäten som nåddes via pilotprogram-

mens lärplattform kunde som tidigare framgått, endast besvaras av registrerade studenter i pi-

lotprogrammen. Enkäten syftade till att få en övergripande bild av deltagarnas bakgrund och 

avsikter beträffande anslutningen till pilotprogrammen (se Ejlertsson, 2005). För enkäten an-

vändes verktyget Websurvey by Texttalk som anvisas av Umeå universitet.  

Fyra gruppintervjuer, så kallade fokusgrupper, ägde rum i direkt anslutning till utbildningarnas 

avslutande examinationer på plats vid institutionen för Omvårdnad vid Umeå universitet. Inter-

vjufrågorna fokuserade studenternas erfarenheter av och perspektiv på pilotprogrammen och 

akademiska fördjupningsstudier i relation till framtida yrkesverksamhet.  De givna logistiska 

förutsättningarna var att intervjuerna måste ske inom distansuppläggens tidsramar och i enlighet 

med kursernas fördelning av studenter i olika examinationsgrupper. Syftet med intervjuer i fo-

kusgrupp är att i uppmuntra gruppdeltagare att diskutera ett för alla gemensamt ämne under 

ledning av en forskare (Kitzinger, 1995). Styrkan i fokusgrupper enligt Kitzinger är att grupp-

deltagarna kan stimulera varandra att delta i diskussioner. En motsvarande svaghet kan vara att 

åsikter som framförs av majoriteten eller starka, ”ledande” gruppmedlemmar kanske inte vågar 

utmanas av andra i gruppen. I genomförandet av gruppintervjuerna samtliga frågor riktades till 

alla deltagare, och alla uppmuntrades att lämna kommentarer och synpunkter på frågorna. Ge-

nomförandet av intervjuerna bedöms ha skett i ett avspänt och öppet klimat; alla frågorna rik-

tades till alla gruppdeltagare och pilotuppläggen för specialistsjuksköterskeutbildningarna dis-

kuterades spontant och livaktigt i grupperna. 

Enkätstudien 

Förslag på enkätfrågor med följebrev utarbetades av rapportens författare och delades för re-

spons och synpunkter med specialistsjuksköterskeprogrammens tre kursansvariga lärare10. Ef-

ter lärarnas förslag utvecklades enkäten med en fråga som gällde individens val av utbildnings-

program (”Varför har du valt den här pilot-specialistsjuksköterskeutbildningen?”). Den slutliga 

enkäten bestod av tio frågor, varav nio slutna frågor med givna svarsalternativ, med undantag 

för en öppen delfråga (se enkätfråga 5), gällande inriktning på magisterexamen och en öppen 

                                                           
10 Kursansvariga lärare för pilotprogrammen hösten 2016 var universitetslektor Pia Hedberg, universitetsadjunkt 

Sandra Kollberg och universitetsadjunkt Harriet Söderström.  
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fråga. Fem frågor rörde bakgrundsuppgifterna kön, specialistsjuksköterskeprogrammets inrikt-

ning, år för grundläggande examen, erfarenhet i tid i sjuksköterskeyrket och eventuell tidigare 

magisterexamen. Övriga fem frågor kretsade kring studenternas perspektiv på pilotprogrammen 

i förhållande till yrkesutövning, ev. framtida fördjupningsstudier och forskning (Bilaga 2).  

 

Enkätstudiens tio frågor besvarades av 23 studenter, som samtliga enligt uppgifter av Institut-

ionen för Omvårdnad var ”förstagångsregistrade” i pilotprojektets två specialistsjuksköterske-

program.11 Enkätsvaren i Websurvey, innefattande tre svarsomgångar, sammanställdes för vi-

dare analys i en gemensam Excelfil.  I Excelfilen framgick för varje respondent enkätsvaren på 

respektive fråga horisontellt (radvis); svaren från olika respondenter på respektive enkätfråga 

var ordnade vertikalt (kolumnvis). Excels funktioner användes dels för att sortera enkätsvaren, 

dels för att i några fall korstabulera svaren (dvs. jämföra svar på en fråga med svaret på en 

annan fråga) samt för att omvandla enkätsvar till diagram (se figur 1-7) och tabeller (se tabell 

1-2). Studenterna benämns i den fortsatta resultatredovisningen ömsom ”deltagare” ömsom 

”studenter”.  

Resultatredovisning av enkätstudien 

I enkätens första två frågor insamlades bakgrundsuppgifterna kön och inriktning. Som redovi-

sas nedan i Figur 1 uppgavs inriktningen anestesi av fjorton deltagare (5 kvinnor, 9 män), medan 

inriktningen operation uppgavs av nio deltagare (8 kvinnor, 1 man).12 

 

                                                           
11 Uppgifter om antalet registrerade studenter i pilotprojektet lämnades av Institutionen för Omvårdnad, se tidi-

gare kommentarer, fotnot 1. 
12 Av Figur 1 kan vidare utläsas att ”kvinna” uppgavs av 13 studenter, varav åtta med inriktning mot operation och 

fem mot anestesi.  ”Man” uppgavs av 10 studenter, varav nio uppgav inriktning anestesi och en deltagare uppgav 

inriktning operation. 
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Figur 1. Enkätsvar om kön och inriktning i specialistsjuksköterskeprogrammet. (Enkätfrågor 1 och 2.) 

Svaren på enkätfråga 1 (kön) och enkätfråga 2 (inriktning) motsvarar emellertid inte till fullo 

faktiska förhållanden; enligt uppgifterna gällande 23 registrerade studenter var könsfördel-

ningen 15 kvinnor och 8 män, av vilka 17 studenter (9 kvinnor, 8 män) hade inriktning anes-

tesi och sex studenter inriktning operation, varav samtliga kvinnor. Närmare jämförelse mel-

lan enkätsvaren och registreringsuppgifterna tyder dels på att kön ”man” felaktigt uppgetts av 

två kvinnliga studenter, dels att inriktningen ”operation” felaktigt uppgetts av en man och två 

kvinnor. I den fortsatta redovisningen markeras vid bedömt behov uppgivet kön eller kön med 

citattecken. 

Enkätfråga tre gällde examensår för grundläggande sjuksköterskeutbildning och besvarades ut-

ifrån sex givna svarsalternativ: före 1991; 1991-1995; 1996-2000; 2001-2005, 2006-2010 och 

2011-2015. Enligt svaren hade 19 av pilotprogrammens deltagare, dvs. det stora flertalet, er-

hållit sjuksköterskeexamen under 2000-talet (Figur 2).   

 

Figur 2. Examen i grundläggande sjuksköterskeutbildning. (Enkätfråga 3) 

Figur 2 visar att tio deltagare, dvs. något färre än hälften, uppgav erlagd grundläggande sjuk-

sköterskeexamen mellan 2011 och 2015; sjuksköterskeexamen på grundnivå för denna grupp 

kan antas ha utfärdats inom 2007 års examenssystem. Av figur 2 utläsas vidare utifrån de läm-

nade enkätsvaren, att yrkesexamen på grundnivå utfärdad före 2010 gällde för sammanlagt 13 

deltagare, dvs. drygt hälften av pilotprogrammens deltagare. Grundläggande examina till sjuk-

sköterska för den senare gruppen har därmed sannolikt utfärdats om inom ramen för 1993 års 

högskolereform. 

I enkätfråga fyra ombad studenterna ange uppskattad tid av heltidsarbete i sjuksköterskeyrket 

utifrån svarsalternativen: mellan 1 och mindre än 3 år, 3-6 år; 7-10 år; 11-14 år och 15 år eller 
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mer. Enkätsvaren utvisade varierande yrkeserfarenhet i tid såväl mellan individerna som mellan 

kvinnor och män (Figur 3).   

  

Figur 3. Yrkeserfarenhet i heltid som sjuksköterska. (Enkätfråga 4) 

Av figur 3 framgår vidare att sju studenter som uppgav kön ”kvinna”, dvs. drygt hälften, uppgav 

3-6 års yrkeserfarenhet. Två av dessa uppgav betydligt längre tid i yrket än övriga, 15 år eller 

mer, respektive 11-14 år. Kortare yrkeserfarenhet mellan 1- och 3 år i yrket uppgavs av två av 

dem som angett ”kvinna”. Bland tio studenter som uppgivit ”man” hade åtta mellan sju och tio 

års yrkeserfarenhet medan två deltagare uppgav kortare yrkeserfarenhet på mellan ett och tre 

år. 

I enkätfråga fem tillfrågades pilotprogrammens deltagare om ev. tidigare magisterexamen som 

specialistsjuksköterska; inriktning på magisterexamen fick anges i fri text. I enkätsvaren upp-

gav tre deltagare, samtliga män 13 magisterexamen med respektive inriktning vård, intensivvård 

och ambulanssjukvård. 

Enkätfråga sex gällde valet av specialistsjuksköterskeutbildning i relation till fortsatt yrkeskar-

riär. Frågan åtföljdes av uppmaningen ”Markera ett eller flera svarsalternativ som du tycker 

speglar dina intentioner på kort och lång sikt.” Frågan kunde besvaras med ett, flera eller samt-

liga av fem givna svarsalternativ (svarsalternativen anges nedan i Figur 4).  Enligt enkätsvaren 

gällde ”särskilt intresse för den valda inriktningen” för samtliga 23 deltagare.  

                                                           
13 I intervjuerna bekräftades magisterexamen i nämnda inriktningar av tre män.  
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Figur 4. Varför vill du gå specialistsjuksköterskeutbildning? (Enkätfråga 6) 

Som framgår av Figur 4 uppgavs bättre arbetsvillkor av tio av pilotprogrammens deltagare, 

högre arbetsinkomster av åtta deltagare och ökade möjligheter på den större arbetsmarknaden 

av sju deltagare. Ökade möjligheter till arbete i vårdsektorn i annat land markerades som svar 

av fem deltagare. I den fortsatta analysen av enkätsvar framgick att ”Särskilt intresse för den 

valda utbildningen” som enda svarsalternativ uppgavs av tolv deltagare, varav sju ”kvinnor” 

och fem ”män”.  

Enkätfråga sju handlade om valet av pilotupplägg, med följande tre svarsalternativ: slumpmäss-

igt val, lämplig studietid, respektive mer yrkesinriktat programupplägg med avsaknad av ma-

gisteruppsats. Omkring hälften (12 deltagare) svarade att valet av var relaterat till att pilotupp-

lägget var mer yrkesinriktat och saknade magisteruppsats (Figur 5).  
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Figur 5. Varför har du valt den här pilotsjuksköterskeutbildningen? Enkätfråga 7. 

Vidare framgår av figur 5 att sju deltagare svarade att de valt pilotprogrammet pga. dess för-

läggning i tid, övriga fyra deltagare svarade att valet var slumpmässigt val. Bland nio studenter 

(7 kvinnor, 2 män.) i de ordinarie specialistsjuksköterskeprogrammen14 som svarade på mot-

svarande fråga ” Har du idag för avsikt att fördjupa dig i studier på masternivå?” svarade tre 

deltagare att de hade avsikt att studera på masternivå; tre uppgav att de inte hade sådana planer, 

och de tre övriga svarade att de ville avvakta.  

I enkätfråga 8 tillfrågades deltagarna om sin inställning till fortsatta akademiska studier på 

avancerad nivå med inriktning masterexamen. Frågan syftade också till att indirekt få en bild 

av intresset för fortsatta forskarstudier bland pilotprogrammens deltagare.  

Till enkätfråga 8 gavs följande fyra svarsalternativ i syfte att låta deltagarna uttrycka attityder 

och avsikter gällande fortsatta studier på masternivå: 1) ”Det är inte sannolikt jag kommer att 

fortsätta på masternivå. 2) I nuläget har jag inga planer på att fortsätta på masternivå. 3)  Jag 

vet inte vad masterstudier innebär; jag vill avvakta och senare ta ställning till ev. fortsatta mas-

terstudier. 4) Jag är intresserad av att studera vidare på masternivå.”  

Enkätsvar på fråga 8 uppdelat på uppgivet kön och svarsalternativ redovisas nedan i Figur 6.  

                                                           
14 Utanför det finansierade uppdraget riktades en motsvarande enkät till studenter i ordinarie specialistsjukskö-
terskeprogramstudier, enkätens övriga svar därför redovisas därför inte.  
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Figur 6. Har du idag för avsikt att fortsätta studera på masternivå? (Enkätfråga 8) 

Förtydligande av svaren på enkätfråga 8 med fördelning av respondenternas uppgivna kön, pre-

senteras nedan i Tabell 1. 

Tabell 1. Har du idag för avsikt att fortsätta studera på masternivå? 

 Kvinna Man 
To-
talsumma 

Det är inte sannolikt jag kommer att fortsätta på masternivå. 1 3 4 

I nuläget har jag inga planer på att fortsätta på masternivå. 9 1 10 

Jag vet inte vad masterstudier innebär; jag vill avvakta och senare ta 
ställning till ev fortsatta masterstudier. 

2 2 4 

Jag är intresserad av att studera vidare på masternivå. 1 4 5 

Totalt antal respondenter 13 10 23 

 

Av enkätsvaren i Tabell 1 utläses att fyra deltagare, varav 1 uppgav kvinna, 3 uppgav man, 

angav fortsatta studier på masternivå som mindre sannolikt. Tio deltagare, varav 9 uppgav 

kvinna, 1 uppgav man, angav att de i nuläget inte hade planer på fortsatta masterstudier. Fyra 

andra deltagare, varav 2 uppgav kvinna, 2 uppgav man, angav att de i nuläget inte kunde ta 

ställning till ev. fortsatta masterstudier. Fem deltagare, varav 1 uppgav kvinna, 4 man, angav 

att de var intresserade av fortsatta studier på masternivå. 

Allt som allt utvisar svaren en övervikt av deltagare som i nuläget uttryckte en mer tveksam 

attityd till fortsatta masterstudier (14 deltagare). Fortsatta masterstudier framstod som en möj-

lighet för fyra deltagare och en mer explicit avsikt av fem deltagare; sammantaget kan svaren 
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av de nio deltagarna tolkas som intresse för framtida masterstudier. Större intresse för master-

studier framkom bland studenter som uppgav sig vara män (6 av 10) än bland studenter som 

uppgav sig vara kvinnor (3 av 13). 

I enkätfråga 9 tillfrågades deltagarna om ev. avsikter rörande fortsatta studier på forskarutbild-

ningsnivå. De tre svarsalternativen som erbjöds avsåg att spegla ett personligt ställningstagande 

varför de inleddes med ”Forskarutbildning/doktorandstudier är för mig...”. Efter den inledande 

frasen följde svarsalternativen ”av mindre intresse”, ”av stort intresse”, och ”något som jag inte 

är bekant med och jag kan därför inte besvara frågan”. Svarsfördelningen redovisas i Figur 7. 

 

   

Figur 7. Har du idag för avsikt att gå forskarutbildning?  Enkätfråga 9.  

Som framgår av Figur 7 angav 19 deltagare att de hade mindre intresse för forskarutbildning, 

två uppgav stort intresse och övriga två svarade att de inte hade närmare kännedom om fors-

karutbildning och kunde därför inte ta ställning till frågan.  Av figur 7 framgår också att delta-

garnas intresse för forskarutbildning var relativt jämn fördelat mellan könen oavsett ”graden” 

av intresse: mindre intresse (11 av 13 kvinnor; 8 av 10 män); stort intresse (1 av 13 kvinnor; 1 

av 10 män), respektive de som inte ”visste” och inte kunde ta ställning (1 av 13 kvinnor; 1 av 

10 män). 

Den sista enkätfrågan (Fråga 10) var en öppen fråga där deltagarna i fri text fick kommentera 

valfria aspekter gällande pilotprogrammet. På frågan ”Vill du tillägga något beträffande den 

här pilotutbildningen till specialistsjuksköterska?” lämnades kommentarer och synpunkter av 

tio deltagarna; inläggen presenteras i nedanstående Tabell 2 i kommentarsfält numrerade 1-10. 
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Inläggen är oredigerade. Tre förkortningar (skrivna av deltagare) har för denna rapport förtyd-

ligats inom hakparentes. Kommentar och förslag från en deltagare (se kommentarsfält 9) be-

döms sakna relevans för denna utvärderings syfte och betraktas därför som bortfall, vilket i 

Tabell 2 är markerat med överstrykning. Återstår nio inlägg som analyseras vidare. I analysen 

av utsagorna hänvisas till inläggens numrering (1-10). 

Tabell 2. Kommentarer och synpunkter om pilotutbildningen lämnade av tio deltagare. Enkätfråga 10  

 VILL DU TILLÄGGA NÅGOT BETRÄFFANDE DEN HÄR PILOTUTBILDNINGEN TILL SPECIALISTSJUK-

SKÖTERSKA?  

1 Hade hoppats kanske på mer teori. I praktiken hade jag önskat att man hade fått mer salstid. 

2 Bra! Många avskräcks från att läsa vidareutbildningen pga D-uppsatsen, vilket många inte upplever används kliniskt 

3 MER fysiologi och helst mindre omvårdnadsarbeten. Mer riktad praktisk träning under höstterminen innan praktik 

4 För mycket fokus på hur uppgifter ska utformas - som en miniuppsats. För mycket inlämningsuppgifter,  

vissa inte ens relevanta för min specialitet. 

5 Väldigt bra med mera praktik. Även auskultationsdagarna anser jag är väldigt bra då man inte egentligen riktigt vet  

vad en opssk [operationssjuksköterska] gör. 

6 Väldigt bra med mera praktik!! 

7 I nuläget känns tanken med mer vfu och mindre skrivande som en god idé,  

för att på så sätt få specialistsjuksköterskor som är bättre förberedda. 

8 Mycket bra med en specialistutbildning som gör mig mer förberedd på yrkeslivet i stället för forskningen. 

9* Att man inte får tillgodoräkna tid högskolepoäng är mycket tråkigt. Umu [Umeå universitet] behöver även hjälpa till med 

Vfu [verksamhetsförlagd utbildning] utomlands... 

10 Jag tycker det är synd att jag missar uppsatsskrivandet. Hade gärna haft magisterutbildningen. 

*Överstrykningen i kommentarsfält 9 markerar bortfall. 

I inläggen i tabell 2 ser vi bland annat hur pilotprogrammens deltagare i egna ord uttrycker en 

positiv attityd till pilotprogrammens upplägg med utökad verksamhetsförlagd utbildning (2, 3, 

5, 6, 7, 8). En positiv attityd till ökat fokus på praktik uttrycks exempelvis i raka kommentarer 

som ”Bra” (2), ”Väldigt bra med mera praktik!” (6). I inlägget ”Mer riktad praktisk träning 

under höstterminen innan praktik” (3) uttrycks behov av ännu mer övning i praktisk tillämp-

ning. Andra positiva kommentarer pekar på vikten av samband mellan studiernas kunskapsin-

nehåll och tillämpning av kunskaper genom praktisk övning och auskultationer: ”Mycket bra 
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med en specialistutbildning som gör mig mer förberedd på yrkeslivet istället för forsk-

ningen”(8); ”Även auskultationsdagarna anser jag är väldigt bra då man inte egentligen riktigt 

vet vad en opssk [operationssjuksköterska] gör” (5). Positiva attityder till utökad praktik ut-

trycktes också indirekt. En kort och rak kommentar var ”mindre skrivande” (7). I en annan 

kommentar pekas på kravet på magisteruppsats (formulerat som ”D-uppsats”) som ett explicit 

hinder för vidareutbildning till specialistsjuksköterska: ”Många avskräcks från att läsa vidare-

utbildningen pga. D-uppsatsen” (2).  

I två inlägg framförs ”teoretiska” kunskapsbehov, uttryckt som ”mer teori” (1) och MER fysi-

ologi (nr 3). I båda fallen gällde samtidigt att magisterexamen inte efterfrågades. I ett annat 

inlägg framförs kritiska synpunkter på de fyra skriftliga vetenskapliga fördjupningsuppgifterna 

som ingick i pilotprogrammet: ”För mycket fokus på hur uppgifter ska utformas, som en mini-

uppsats. För mycket inlämningsuppgifter, vissa inte ens relevanta för min specialitet.” (4). Med 

inlägget ifrågasätts dels antalet fördjupningsarbetena, dels de akademiska och skriftliga kraven 

för uppgifterna. Enligt studenten ställs på varje vetenskapligt fördjupningsarbete motsvarande 

krav som gäller för en ”miniuppsats”. Studenten ifrågasatte också vetenskapliga fördjupnings-

arbeten som ingick i kursen, men som studenten ansåg inte var av relevans för den egna speci-

aliseringen.  

Examensarbete för magisterexamen efterlystes explicit av en yngre manlig student: ”Jag tycker 

det är synd att jag missar uppsatsskrivandet. Hade gärna haft magisterutbildningen” (10). 

Gruppintervjuerna 

De uppföljande gruppintervjuerna i slutet av maj månad 2017 syftade till att utifrån huvudsak-

ligen öppna frågor, en så kallad kvalitativ ansats (Kvale & Brinkmann, 2014) fånga studenter-

nas attityder till pilotprogrammens upplägg och genomförande, utökad praktik och attityder till 

magisteruppsats och ev. fortsatta akademiska studier. Genom gruppintervjuerna (Kitzinger 

1995) uppmuntrades studenterna att tillsamman med kurskamrater diskutera styrkor och svag-

heter i pilotuppläggens specialistsjuksköterskeprogram och ge ev. förslag på förändringar.  

I enlighet med kursernas indelning av studenter i olika examinationsgrupper riktades gruppin-

tervjuerna till fyra grupper om mellan två och sju studenter. Sammanlagt deltog de 20 studenter 

(11 kvinnor, 9 män) som alla genomfört utbildningarnas kliniska examinationer; tre studenter 

(2 kvinnor, 1 man) hade gjort studieavbrott och deltog därför inte i intervjustudien.15 En skriftlig 

                                                           
15 Till följd av studieavbrott bland övriga kurskamrater i en grupp, deltog en student enskilt. 
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intervjuguide delades ut vid intervjutillfället (Bilaga 3). Intervjuerna spelades in digitalt med 

deltagarnas medgivande och varade mellan omkring 30 och 40 minuter. En kort tid efter ge-

nomförandet transkriberades intervjuerna i alla delar av rapportens författare. Det sammanlagda 

omfånget av intervjutranskriptioner uppgick till 10 400 ord. Intervjuerna analyserades i flera 

steg, i enlighet med Wolcott (1994). I ett första steg genom avlyssning, i ett andra steg genom 

överföring till skrift (transkribering) av alla delar av de inspelade intervjuerna. I utskrifterna av 

de inspelade intervjuerna markerades kön för informanternas röster (K för kvinnor och M för 

män). I ett tredje steg fördjupades analysen; efter förnyad genomläsning grupperades intervju-

frågorna tillsammans med utsagor ur de fyra skriftligt nedtecknade intervjuerna i en tabell i ett 

Worddokument. I den följande framställningen anges för intervjucitat resp. gruppintervju med 

markering för kön.  

Resultatredovisning av gruppintervjuerna 

I de två första inledande intervjufrågorna ombads pilotprogrammens deltagare att i korta orda-

lag presentera sig med fiktivt namn, geografisk tillhörighet och ev. omfattning av yrkesverk-

samhet under studietiden (se Bilaga 2 frågorna 1-2). Här framkom att omkring hälften av kurs-

deltagarna var hemmahörande i Västerbottensregionen, övriga hälften från landets södra delar 

samt att pilotprogrammen hade två deltagare från grannlandet Finland. Det framgick också att 

två deltagare hade tidigare specialistsjuksköterskeutbildning (inriktning anestesi, respektive 

barnsjukvård). Utan att frågan var påtänkt berättade flera deltagare att de finansierade den ettå-

riga utbildningen med stöd av lönebidrag, så kallad ”studielön” som de erhöll som landstings-

anställda sjuksköterskor vid olika landsting.16 Ett par studenter, varav en med bibehållen lön av 

arbetsgivaren, och en som finansierade sina studier med lån, uppgav de inte jobbat något alls. 

Oavsett studielön uppgav flertalet, både kvinnor och män, att de parallellt med heltidsstudierna 

arbetat i varierande omfattning som sjuksköterska, framförallt under första terminens studier. 

I början jobbade jag 100 %; pluggat 50% utöver detta men har gått ner i arbetstid 

och inte jobbat sista terminen. (Gruppintervju 2: K ) 

Jag jobbade rätta många pass höstterminen 2016 men inte på våren 2017. 

(Gruppintervju 2: K) 

Jag har studerat heltid men även jobbat; på hösten jobbade jag ungefär 70%, på 

våren i stort sett 10%, eller nästan ingenting. (Gruppintervju 4: M) 

                                                           
16 Enligt deltagare med anställning inom Västerbottens läns landsting motsvarade studielönen omkring 75 pro-

cent av heltidslön inklusive OB-tillägg. Enligt en informant med landstingsanställning i Sveriges sydvästra delar, 

motsvarade studielönen omkring 60 procent av den ordinarie lönen. Ytterligare annan deltagare med landstings-

anställning i södra Sverige, uppgav att hon fick behålla hela sin lön under studietiden. 
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Jag har jobbat cirka fem veckor denna vårtermin (Gruppintervju 4: M) 

Några uppgav arbete i mindre utsträckning exempelvis ” en del helger första terminen”; några 

skift men inte så omfattande ”, och ”ströpass, lite extra”.  

I det följande presenteras intervjustudiens huvudsakliga resultat i tre teman: ”Valet av pilotut-

bildning och synen på utökad praktik”, ”Magisteruppsats, egen framtid och forskning” och 

”Förslag på vidareutveckling av pilotprogrammen”.  

Tema 1: Valet av pilotutbildning och synen på utökad praktik 

På frågor om varför man valt pilotutbildningen och vilka fördelar man såg i pilotupplägget, 

gavs flera olika svar. I gruppintervjuerna framkom en överlappande blandning av olika skäl, till 

synes utan ”hierarkisk” ordning: 1) att programmet låg lämpligt till tidsmässigt; 2) att valet var 

betingat av ekonomisk uppmuntran av arbetsgivaren genom studielön; 3) att pilotprogrammet 

hade utökad verksamhetsförlagd utbildning (praktik) och därmed förberedde bättre för yrkes-

utövningen i förhållande till ordinarie program med kortare praktik); 4) att magisteruppsats inte 

krävdes; 5) att magisteruppsats inte låg i linje med studentens intresse och framtidsplaner; 6) 

att fortsatt forskning, som nästa steg efter en magisteruppsats, likaledes inte låg linje med eget 

intresse och framtidsplaner. Till detta 7) att pilotprogrammens utökade praktik sågs som en 

bättre och djupare förberedelse för specialistsjuksköterskans yrkesverksamhet.  

Det stämde i tiden att läsa nu och jag får studielön och ingen D-uppsats (Gruppin-

tervju 1: K) 

Stämmer i tid, mer praktik, ingen D-uppsats (Gruppintervju 1: K) 

Samma här, mer praktik, ingen D-uppsats. /…/. Därför tycker jag det här är jätte-

bra (Gruppintervju 1: K) 

För min del var det också det att jag inte behöver göra D-uppsatsen och mer prak-

tik istället (Gruppintervju 1: K) 

Jag känner att jag inte var inspirerad att skriva vidare innan jag visste vad jag 

skulle jobba med (Gruppintervju 1: M)  

Bra med mer praktik, lämpligt för mig i min privata livssituation /…/  (Gruppin-

tervju 2 : M) 

Jag visste att det inte var 15 hp-uppsats och var därför intresserad (Gruppintervju 

4: K). 

Utökad praktik i pilotprogrammen som en tung aspekt i pilotprogrammen lyftes fram av flertalet 

oavsett inriktning mot specialitet. Praktikens betydelse betonades som en grundläggande förut-

sättning för tillämpning av teoretiska kunskaper i kliniskt arbete. 



  

29 
 

Positivt med pilotutbildning, mer energi på praktiken, det är egentligen därför jag 

har sökt, för att utveckla mina kunskaper i praktiken. (Gruppintervju 3: K) 

Fördelarna känner jag också är att man fått mer praktik. /…/ Du kommer att vara 

mer rustad och förberedd eftersom du fått mer praktik (Gruppintervju 2: M) 

Man är lite mer förberedd och har lite mer att stå på… (Gruppintervju 2: K) 

Man har fått söva fler gånger. (Gruppintervju 2: M) 

Man har ju varit mer på fler operationer (Gruppintervju 1: K) 

Det [specialisering i anestesi] är ett ”praktiskt” yrke (gör citattecken med fing-

rarna). (Gruppintervju 1: K) 

Förutom att utökade praktikperioder lyftes fram en viktig aspekt som gav breddade erfaren-

heter, betonades också att den mer omfattande praktiken gav fördjupade kunskaper och färdig-

heter, och därmed gav bättre handlingsberedskap och bättre möjligheter att kliniskt tillämpa de 

teoretiskt förvärvade kunskaperna.  

Jag tycker generellt att man kan läsa om många ting i anestesi men att se det kli-

niska det är ju som en helt annan sak. Och med längre praktik får du större möj-

lighet till handlingsberedskap (Gruppintervju 1: K) 

 /…/ anestesi är mycket av ett hantverk det finns inga riktiga ramar; det är mycket 

erfarenheten som gäller, man bedömer här och nu.  Och det måste man lära sig på 

plats det kan man kan inte lära sig det i en bok, man måste vara där och lära sig 

känna, vad är rimligt dos och man måste få känna riktigt vad är rimligt G 

(Gruppintervju 1: M) 

Ja, det krävs ju att du får öva, öva och öva. Att öva på KTC (kliniskt tekniskt 

centrum) på en docka ger inte heller samma sak. (Gruppintervju 1: K) 

Tema 2: Magisteruppsats, egen framtid och forskning  

Det huvudsakliga skälet till att man valt pilotprogrammet just för att det inte innefattade en 

magisteruppsats och att man inte var intresserad av eller ”lagd åt” forskning för egen del, ut-

trycktes mer explicit så här av några: 

Optimalt för mig, jag är inte lagd åt att forska och kommer inte att göra det. 

(Gruppintervju 2: K) 

Också för mig gäller detsamma, inte lagd åt att forska, och jag kommer inte heller 

att söka ledarskap. (Gruppintervju 2: K).  

För min del var det också det att jag inte behöver göra D-uppsatsen och mer prak-

tik istället (Gruppintervju 1: K) 
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Några framstod som mindre tvärsäkra angående sin framtida yrkesutövning. I sammanhanget 

framhölls också att pilotutbildningen inte betydde stängda dörrar för framtida uppsatsskrivning 

och forskarutbildning.   

[Pilotprogrammet] passade mig perfekt, jag är intresserad av det praktiska, men 

också intresserad av det vetenskapliga (Gruppintervju 4: K) 

/…/ praktik [är] lämpligt för mig i min privata livssituation men jag hade inte haft 

något emot att skriva uppsats (Gruppintervju 2 : M) 

Man kan ändra sig under studietiden och skriva en uppsats. En fristående. Man 

kan skriva en master, och då behöver man också en metodkurs (Gruppintervju 4, 

K & M, flera studenter i kör) 

Och om jag ska forska, då spelar det ingen roll om jag har gjort den här D-upp-

satsen eller inte. Därför tycker jag det här är jättebra (Gruppintervju 1: K)  

Temat magisteruppsats, egen framtid och forskning berördes av en av de yngre deltagarna i en 

längre reflektion så här: 

Jag har inte någon plan att jag ska börja forska eller så, inte vad jag ser för mig; 

jag vet inte riktigt vad det innebär att inte ha magister. Något vetenskapligt arbete 

har jag inte haft som mål, det är inte därför jag gått den här utbildningen, men det 

kanske kommer någon gång i framtiden, då måste man ju komplettera (Gruppin-

tervju 3: K) 

Funderingar om hur specialistsjuksköterskeexamen utan magisteruppsats kunde komma att på-

verka löneutveckling och möjligheter till anställning på ledningsnivå lades också fram av några: 

/…/ Vi får väl se hur det kommer att påverka lönemässigt och så. Alltså om vi är 

mindre värda för att vi inte har en magister (Gruppintervju 2: M)  

I sammanhanget kunde också framskymta osäkerhet om magisterexamen var en formell förut-

sättning för ledarskapsposition. 

I en konkurrenssituation kan det ha betydelse (Gruppintervju 4: M) 

Det ska inte vara någon skillnad för vilka tjänster du kan få. Det finns någon slags 

handledarkurser som du måste ha en master för att kunna göra, men det är inte så 

att du tjänar mindre. Det kommer inte att göra någon större skillnad. (Gruppinter-

vju 4: M) 

/…/ jag kommer inte heller att söka ledarskap. (Gruppintervju 2: K).  
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Något i utkanten av intervjuernas fokus reflekterade en av deltagarna med erfarenheter av ut-

bildning och vårdarbete i Finland, om den svenska modellen av sjuksköterskeutbildning i för-

hållande till sjuksköterskeutbildning och ansvarsfördelning i vården i andra länder. Ett konkret 

exempel hämtade från den egna erfarenheter gällde ansvarsfördelningen vid sövning:  

Sjuksköterskorna har inte samma ansvar i Finland, man intuberar exempelvis inte. 

I Finland intuberar anestesiläkaren. (Gruppintervju 3: K) 

Informanten pekade sammantaget på större ansvar och därmed behov av djupare kunskaper för 

sjuksköterskor i Sverige och Norge i jämförelse med sjuksköterskor i hemlandet Finland och 

överlag i Europa.  

I Finland finns inga specialiseringar man behöver ju inte ha det för att jobba som 

anestesisjuksköterska. Jag vet att i Europa i allmänhet har sjuksköterskorna 

mindre ansvar det är väl kanske främst här i Sverige och Norge som sjuksköters-

korna har mer ansvar (Gruppintervju 3: K) 

Tema 3: Förslag på vidareutveckling av pilotprogrammen  

I intervjuernas slutskede vädrade deltagarna sina olika erfarenheter som pilotstudenter gällande 

programmens upplägg och genomförande och hur programmen som helhet hade motsvarat egna 

förväntningar. Utifrån olika påpekanden om svagheter och brister gavs många förslag på för-

bättringar (föreläsningar, praktikseminarier, information och vägledning, omfördelning av ar-

betsbördor, mm). Exempelvis föreslogs fler föreläsningar med tydligare koppling till tillämp-

ning och klinisk praktik, som innefattade koppling till forskning: 

Mer tillämpbara föreläsningar. Exempelvis hade vi en anestesiolog som hade fö-

reläst om ganska mycket olika grejer och han har ju kopplat det till verksamheten 

hur man jobbar, men även till forskning. (Gruppintervju 2: M) 

De veckorna vi åker hit skulle man kunna fylla upp mer innehåll. (Gruppintervju 

4: M) 

Undervisning och övning i akuta lägen och avancerad hjärt-lung-räddning efterlystes också: 

Mera om akuta saker, vad som kan hända på en operationssal och om man ska 

lösa saker innan doktor kommer. (Gruppintervju 2: K) 

Jag saknar en AHLR utbildning/…/  Att man ska springa på larm osv. , avancerad 

hjärt-lung-räddning Det tycker jag ska ingå i vår specialistutbildning. (Gruppin-

tervju 4: M) 
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Andra förslag var att lägga till praktikrelaterade seminarier. 

En sak som jag hade önskat var att efter praktiken kanske i seminarieform få prata 

om hur man haft det på sin respektive praktik. Det hade varit jättevärt. (Gruppin-

tervju 1: M) 

Jag saknar till exempel att efter praktiken har vi inget sånt innehåll där vi pratar 

om praktiken. (Gruppintervju 4: M) 

Det framgick också i intervjuerna att studenterna bitvis upplevt det som svårt att orientera sig 

bland kursdokument på nätet i kombination med det faktum att utbildningen var ny, innehållet 

massivt, och att plötsliga ändringar kunde uppstå, därtill tekniska problem. 

En del är att jag är i en annan del av mitt liv, jag är äldre och jag har barn nu, det 

hade jag inte förut. Sen tror jag – det här är ju ett nytt koncept – det är nytt och de 

har haft problem hur allt ska läggas ut, vi ska hitta allt på datorn, vi får ibland veta 

om uppgifterna en dag innan. Också lite tekniska svårigheter har uppstått. 

(Gruppintervju 1: K) 

Jag har läst på distans tidigare men jag kommer inte ihåg att det var så här tungt.  

(paus). Jag tycker det har varit ganska högt tempo och väldigt mycket man ska 

lära in (Gruppintervju 1: K)   

Arbetsbördan under praktikperioder sågs enligt många som alltför hög med samtidiga krav på 

engagemang i yrkespraktik, tentamensläsning och omfattande artikelsök.  

Under 11 veckors praktik hade vi fem seminarier, till varje ska vi då söka två 

vetenskapliga artiklar, dvs. tio artiklar totalt, plus att vi hade en stor ortopeditenta 

som vi hade veckan efter avslutad praktik. /…/ Och då räcker inte fem timmar i 

veckan! /…/ Plus att man är ganska slut bara av praktiken! (Gruppintervju1: K) 

Flera påpekade att universitetsbibliotekets undervisning om artikelsök kommit sent, i slutet av 

utbildningen; ett konkret förslag var att förlägga informationen tidigare i utbildningen. 

I den ordinarie utbildningen ligger den här informationen [av universitetsbiblio-

teket] inför D-uppsatsen, men i den här utbildningen ska vi ju söka artiklar från 

start.  Så det var ju en miss! (Gruppintervju 1: K)   

Exempelvis hade vi först nu en heldagsinformation på UB om artikelsökning, men 

under hela utbildningar har vi sökt kanske 25 artiklar tidigare, så varför inte haft 

denna viktiga information tidigare?  (Gruppintervju 1: K)   

Förslag till förbättringar om jämnare fördelning av arbetsbördorna framlades också. Tydligare 

riktlinjer, vägledning/ handledning i distansupplägget särskilt i programmets början, föreslogs 

från flera håll.  



  

33 
 

Jag kan tycka att det varit lite ojämnt tempo också, ibland har det /…/ det hopade 

sig och det kunde varit mer jämt fördelat. (Gruppintervju 1: K)   

I en distansutbildning på en högskola ska vi kunna mycket själva, men med en 

tydligare handledning under hela utbildningen–väldigt tydlig i början– kan man 

som student förstå mycket bättre (Gruppintervju 1: M)   

Det krävs mycket när det är distanskurser, tydliga planeringar och riktlinjer och 

det har varit lite rörigt här. (Gruppintervju 4: M).  

Sammanfattande analys och diskussion  

Utvärderingen syftade till att ge deltagarna möjlighet att ge sina perspektiv på pilotprogrammen 

och akademiska fördjupningsstudier i relation till framtida yrkesverksamhet. De empiriska un-

derlagen bygger på enkäter och intervjuer som insamlades bland de 23 studenter som via pilot-

programmen digitala lärplattform hade tillgång till enkäten. Studierna för utvärderingen har i 

alla delar följt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer om god forskningssed (Vetenskapsrådet 2017).  

Sammanfattningsvis framkommer utifrån enkätsvar och intervjuer, oavsett uppgivet kön och 

uppgiven inriktning17, en tämligen entydig bild av hög uppskattning av pilotuppläggets utökade 

praktikdel med tillämpning av kunskaper och färdigheter i den kommande yrkespraktiken. I 

intervjuerna framgick att upplägget för yrkesexamen utgjorde ett starkt incitament för anmälan 

till pilotupplägget. Utökad studietid för klinisk träning i den valda specialistutbildningen be-

traktades som en plattform för vidareutveckling inom yrket, bättre arbetsvillkor, löneutveckling 

mm. Enbart yrkesexamen sågs inte som ett direkt hinder för ev. framtida studier. Ett par stu-

denter (båda män) som betonade att de gillade pilotprogrammet pga. den förlängda praktiken 

betonade att de också var intresserade av uppsatsarbete. En ytterligare manlig student var kritisk 

till att pilotupplägget inte gav både ”akademisk” examen och yrkesexamen, och hade enligt 

egen utsago inte varit medveten om att pilotuppläggets idé var just avgränsningen till yrkesex-

amen. Vad gällde programmens genomförande gavs i intervjuerna många förslag på förbätt-

ringar och vidareutveckling av pilotprogrammen som exempelvis föreläsningar med inriktning 

akutsjukvård, hjärt-lungräddning och uppföljande praktikseminarier.  

Återkommande svårigheter att tillvarata kunskaper och erfarenheter i yrkesrelaterade akade-

miska utbildningar har identifierats i Sverige och andra länder (Becher, 1989; Scott 1996; 

Kyvik 2009; Kim 2015; Linné, 2016).  När det gäller området specialistsjuksköterskeutbild-

ning tycks dubbelexamen inom ett 60hp program, enligt vad som kan utläsas av Programrådet 

                                                           
17 Som tidigare redogjorts för framgick i analys av enkätsvaren att några individer (mellan tre och fem studenter) 

lämnat felaktiga uppgifter gällande kön och inriktning. 
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för sjuksköterskeprogram (2015), ha kunnat leda till sämre förutsättning att uppnå alla mål. 

PRS föreslår i pilotprojektet istället en yrkesexamen (60hp) följt av masterexamen (60hp). 

 

Yrkesexamina som utfärdas för professionsutbildningar bygger på en bredare kunskapsbas än 

de traditionella akademiska disciplinerna (Vetenskapsrådet, 2014). Enligt 2007 års examenssy-

stem gäller yrkesexamen på avancerad nivå för specialistsjuksköterskeutbildning. Med 2007 

års högskolereform och anslutningen till Bolognadeklarationen gäller vidare anställningsbarhet 

som ett prioriterat område för all högskoleutbildning; lärosätena ska sträva efter breddad rekry-

tering, bedöma reell kompetens mm (UKÄ 2017b). Idag betonas praktik som särskilt viktig del 

av högskolans uppdrag för att möta Bolognadeklarationens målsättningar om anställningsbar-

het (Universitetskanslersämbetet 2017d). I 2015 års statliga utredning betonas av utredaren och 

förre universitetskanslern Lars Haikola att det inte är rimligt att ha två olika uppsättningar av 

examensmål för en och samma utbildning (SOU 2015:70). Med dubbelexamen devalveras vär-

det av de specifika kunskaper och kompetenser som krävs för en yrkesexamen, enligt Haikola.  

Om yrkesexamen måste kompletteras med generell examen, då har man också 

sänkt värdet på en yrkesexamen (Haikola, 2015); uttalande på UKÄ webbsida 21 

maj 2014) [Transkription av rapportförfattaren] 

Enligt Haikola utfärdas dubbelexamen pga. ”missförstånd”, dvs. felaktiga tolkningar av exa-

mensordningen.  

Vad gäller examina och examenssystem påminns också i den här utvärderingen om att utbild-

ningsprogram utformas och genomförs på olika sätt vid olika lärosäten; i det decentraliserade 

högskolesystemet kan olika begrepp och definitioner sålunda ha olika betydelser utifrån olika 

idéer, ekonomiska och strukturella förutsättningar (Öhlén m fl. 2011; Kim 2001). Därtill kvar-

står i högskolesystemet skillnader också mellan ”gamla” och ”nya” universitet och högskolor 

men även ”statusskillnader” mellan utbildningar som återspeglas i sammansättningen av stu-

denter, lärare och forskningsresurser (Scott 1996; Kyvik 2009; Kim 2001; UKÄ 2017b). Gamla 

begrepp och beteckningar som C-uppsats, D-uppsats och kandidatuppsats avsåg tidigare för-

djupningsarbete i de traditionella ”akademiska” och icke-yrkesinriktade disciplinerna, men 

tycks inte sällan missvisande användas för examensarbete i yrkesutbildningar (Svärd 2014; Er-

ixon Arreman & Erixon 2017; se även Northedge 2003). Ord och begrepp som formellt inte 

gäller, och som inte är förenliga med dagens examenssystem, kan sägas avspegla idéer och 

föreställningar som med Haikolas ord ”synes bottna i missförstånd” (SOU 2015:70, s 26).  
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Statistik, tidigare utvärderingar och forskning ger en sammantagen bild som säger att studenter 

i professionsutbildningar förväntas kunna balansera mellan två till stora delar oförenliga exa-

mensmål. Dubbelexamen strider enligt utredningsbetänkande SOU 2015:70 mot 2007 års exa-

mensordning. Som tidigare nämnts, ifrågasätter Haikola starkt utbildningsstrukturer som i en 

och samma utbildning leder till uppfyllande av både yrkesrelaterade examensmål  och generella 

examensmål; ”detta borde vara osannolikt” enligt Haikola (SOU 2015:70 s 286). Målkonflikter 

som är inbyggda i dubbelexamen torde sannolikt reduceras med enbart yrkesexamen som mål. 

Dubbelexamen kan också ses som problematisk i förhållande till Bolognareformens övergri-

pande policy om anställningsbarhet; med dubbelexamen nedtonas praktiken medan trycket på 

”akademisering” ökar.18 Som argument för dubbelexamen påminns här samtidigt om att ”aka-

demisering” med utbildning på magisternivå kan komma att utgöra en allomfattande förutsätt-

ning för handledning av sjuksköterskestudenter inom specialistsjuksköterskeprogram (se UKÄ, 

2014). Ett ytterligare argument från företrädare för specialistsjuksköterskeutbildning, är att stu-

denter genom magisterarbetet ska få bättre förutsättningar som forskningskonsumenter för upp-

datering om ny forskning inom kommande arbetsfält; enligt samma företrädare handlar magis-

terarbetet inte om att studenter ska börja forska och bli forskningsproducenter.19   

Med beaktande av pilotprojektets begränsade omfattning till ett läsår och med drygt ett 20-tal 

kursdeltagare, framgår av resultaten av de intervjuer och den enkätundersökning som genom-

fördes med pilotprogrammens studenter, att en renodlad yrkesexamen tycktes väcka intresse 

bland flertalet av kursdeltagarna oavsett ålder, inriktning och kön. En renodlad yrkesexamen 

skulle också kunna utgöra en förutsättning för andra verksamma sjuksköterskor som tvekar att 

ta steget till specialistsjuksköterskeutbildning. Men, i linje med vad som framkommit i UKÄs 

rapporter (UKÄ 2014, 2017) beträffande förhållandet antagna studenter i specialistsjuksköters-

keutbildning och slutförande, kan inte förutspås utifrån den här avgränsade undersökningen 

huruvida enbart yrkesexamina skulle resultera i högre genomströmning av antagna studenter, 

dvs avklarade studier och examina.   

Utifrån vad som framlagts den här rapporten, synes det rimligt att frågan om dubbla examina 

bollas uppåt till beslutsfattare på nationell nivå, i enlighet med Haikolas förslag. Om det kan 

vara möjligt att uppnå dubbla examensmål, bör enligt Haikola högskolesystemet och de skill-

nader som upprätthålls mellan yrkesexamen och generell examen också ifrågasättas. 

                                                           
18 Som tidigare påpekats avser ”anställningsbarhet” även traditionellt akademiska utbildningar (se sid 14-15). 
19 Påpekande av företrädare för specialistsjuksköterskeprogrammen vid Umeå universitet gällande preliminär 

version av denna rapport. 
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Emellertid – det kan också visa sig möjligt att faktiskt nå två 

olika uppsättningar examensmål med ett och samma utbildningsprogram. 

Men om detta är fallet måste det ifrågasättas varför högskoleförordningen 

ska upprätthålla någon skillnad mellan yrkesexamen 

och generell examen. Vilken slutsats man än drar föreligger 

det således ett systemfel. (SOU 2015:70, s 286)  

 

Ett slutord i allt detta blir att Haikola med en brasklapp20, pekar på systemfel i det svenska 

högskoleväsendet. 

  

                                                           
20 Definition: ”En brasklapp är ett förbehåll avgivet som försiktighetsåtgärd. I uttryckets ursprungliga bemärkelse är förbe-

hållet hemligt, men det används även om öppna reservationer som syftar till att rentvå en beslutsfattare i känsliga beslut” 

Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Brasklapp  Hämtat 2018-01-17. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rbeh%C3%A5ll
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brasklapp
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Bilaga 1. Utbildning och examina på grundnivå  
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Bilaga 2. Enkät 

Enkät i pilotprogram för specialistsjuksköterskor ht 2016-vt 2017 
Den här korta enkäten riktas till Dig som är student i specialistsjuksköterskutbildningen vid Umeå universitet ht 2016- 
vt 2017 med inriktning operation respektive anestesi. Enkäten tar ca 10 min att besvara. Enkäten besvaras anonymt. 
Frågorna berör tidigare utbildning, yrkeserfarenhet och motiv för den valda specialistutbildningen. För att få djupare 
vetskap om hur "pilot"-utbildningen uppfattas av studenterna kommer vi att återkomma med några frågor i slutet av vt 
2017. Alla kursdeltagare förväntas då medverka i en gruppintervju tillsammans med några kurskamrater. Den samman-
tagna utvärderingen kan komma att ligga till grund för framtida upplägg av specialistsjuksköterskeutbildning. Sista 
dag för att besvara enkäten är den 30 september. Tack på förhand för ditt svar.  

 
= Frågan är obligatorisk 

Fråga 1. Kön 

 
Kvinna    

 
Man 

 
 

Fråga 2. Din inriktning i specialistsjuksköterskeutbildningen? 

Ange din inriktning. 

 
Operation    

 
Anestesi 

 
 

Fråga 3. När tog du grundläggande sjuksköterskeexamen?  

Ange inom vilken tidsperiod din sjuksköterskeexamen utfärdades. 

  
före 
år 

1991 
1991-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

2011-
2015 

Min examen utfärdades  
      

 
 

Fråga 4. Hur länge ungefärligt har du arbetat som sjuksköterska, räknat som heltid?  

Uppskatta din sammanlagda tid i yrket, räknat som heltid som legitimerad sjuksköterska. 

  

mer 
än 1 
år 

men 
mindre 
än 3 
år 

3-6 
år 

7-10 
år 

11-
14 
år 

15 
år 

eller 
mer 

Efter examen har jag jobbat heltid i  
     

 
 

Fråga 5. Har du en magisterexamen sedan tidigare? 

Om du redan har en magisterexamen som sjuksköterska, eller inom annat utbildningsområde, skriv med egna ord 
din magisterexamen. 

 
Nej 

 

 

Ja, inriktning/område:  

 
 

Fråga 6. Varför vill du gå specialistutbildning?  

Markera ett eller flera svarsalternativ som du tycker speglar dina intentioner på kort och lång sikt: 

 

Jag är särskilt intresserad av 
denna specialitet 

   
 

Specialistutbildningen kan 
förbättra mina arbetsvillkor 

   
 

Specialistutbildningen kan ge 
mig högre arbetsinkomst 

 

Specialistutbildningen krävs 
för mina fortsatta studier 

   
 

Specialistutbildningen ökar 
mina möjligheter på den 
större arbetsmarknaden 

   
 

Specialistutbildningen ökar 
mina möjligheter till arbete i 
vårdsektorn i annat land 
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Fråga 7. Varför har du valt den här "pilot"-sjuksköterskeutbildningen? 

Ange ett eller flera skäl till att du går pilot-utbildningen. 

 

den är förlagd i tid som pas-
sar mig bra 

   
 

den passar mig då den är 
mer yrkesinriktad och inte 
kräver magisteruppsats 

   
 
slumpmässigt 

 
 

Fråga 8. Har du idag för avsikt att fortsätta studera på masternivå? 

I nuläget har du kanske inte tagit ställning till ev. fortsatta studier. Men ange det svarsalternativ som bäst överens-
stämmer nu med hur du tänker beträffande masterstudier. 

 

Jag är intresserad av att stu-
dera vidare på masternivå. 

   
 

I nuläget har jag inga planer 
på att fortsätta på master-
nivå. 

   
 

Det är inte sannolikt jag kom-
mer att fortsätta på master-
nivå. 

 

Jag vet inte vad masterstu-
dier innebär; jag vill avvakta 
och senare ta ställning till ev 
fortsatta masterstudier. 

      

 
 

Fråga 9. Har du idag för avsikt att gå forskarutbildning?  

Examen på masternivå ger formell behörighet till forskarutbildning. 

  

av 
mindre 

in-
tresse 

av 
stort 
in-

tresse 

nå-
got 
som 
jag 
inte 
är 

när-
mare 
be-
kant 
med 
och 
jag 
kan 
där-
för 
inte 
be-

svara 
frå-
gan. 

Forskarutbildning/doktorandstudier är för mig  
   

 
 

Fråga 10. Vill du tillägga något beträffande den här pilotutbildningen till specialistsjuksköterska?  

Skriv dina ev. synpunkter i nedanstående ruta, max 150 tecken. 
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Bilaga 3. Intervjufrågor  
      

1. Kort presentation; fiktivt namn och boendeort 

2. Omfattning av ev. yrkesverksamhet under studietiden  

3. Varför den här pilotutbildningen?  

4. Fördelar mer praktik/VFU, mindre utrymme för vetenskapligt arbete/uppsats/exa-

mensarbete. 

5. Nackdelar mer praktik/VFU, mindre utrymme för vetenskapligt arbete/uppsats/exa-

mensarbete. 

6. Vad har vetenskaplig fördjupning handlat om i ert pilotprogram?  

7. Fördelar – nackdelar med pilotprogrammet för kommande yrkesverksamhet. 

8. Programmets upplägg: egna förväntningar; resultat i praktiken/”hur blev det”? 

9. Ev. förslag på utveckling/förändringar av pilotprogrammet (struktur, innehåll, tenta-

mina, vetenskapligt arbete, annat). 

10.  Ev. egna planer på fortsatt fördjupning examensarbete/magister/forskarutbildning. 

11.  Övrigt; något du vill tillägga? 


