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Materialet har genomgåtts systematiskt, och för att sammanställa och analysera data har 
Microsofts statistikprogram Excel använts. Resultaten av undersökningen är presenterade 
som text och figurer, och i diskussionsdelen spekuleras orsaker till dessa resultat och 
trender. De huvudsakliga forskningsfrågorna är: uppvisar sidantalet en sjunkande trend, 
hurdana undersöknings- och datainsamlingsmetoder är populärast, vilken uppdragsgivare 
beställer flest arbeten och hurdana teman för arbetena är populärast? Resultaten anger att 
sidantalets årliga genomsnitt varierade från 44,6 till 88,5 sidor och hade sjunkande trend. 
APSLC beställde flest arbeten (17,2 %) som enskild uppdragsgivare. Enligt grövre kate-
gorisering av uppdragsgivare beställde Arcada flest arbeten (39,0 %), och näst flest ar-
beten beställde räddningsverk och privata ambulansföretag (25,2 %). I metodval var den 
kvalitativa metoden tydligt ledande (58,3 %), och som datainsamlingsmetod var 
enkätundersökningen populärast (35,0 %). De fem mest populära kategorierna för teman 
var hjälpmedel/verktyg inom vården (16,6 %), arbetslivet/arbete på fältet (14,7 %), kun-
nande/utbildningsbehov hos vårdare (11,0 %), viss vårdhandling/åtgärd (10,4 %) och 
akutvårdsstudierna/-studerande (9,8 %). 
 
Nyckelord: Examensarbete, akutvård, förstavård, APSLC, Arcada Pati-

ent Safety and Learning Center, kategorisering, forsknings-
metoder, teman 

Sidantal: 36 
Språk: svenska 
Datum för godkännande:  



3 

 

 
DEGREE THESIS 
Arcada  
 
Degree Programme:  Emergency care 2015 
 
Identification number: 7259 
Author: Trine Lindeman 
Title: Kartläggning av examensarbeten gjorda av förstavårdsstu-

derande i Arcada 
Supervisor (Arcada): Jonas Tana 
 
Commissioned by: Arcada Patient Safety and Learning Center 
 
Abstract:  
This thesis is a study on theses written by emergency care students at Arcada University of 
Applied Sciences, and it has been commissioned by Arcada Patient Safety and Learning 
Center (APSLC). The purpose of the study is to provide a statistic overview of different 
factors in the theses. The three criteria for inclusion are that the students have stated solely 
förstavård, akutvård or ensihoito as their degree programme, that the thesis can be found 
on Thesis or in Arcada’s library, and that the thesis is published between 1998 and 2018. 
These criteria resulted in 163 theses published between 2003 and 2018, and they are 
analysed and categorized according to year of publication, number of writers per study, the 
writers’ gender, page amount, language, choice of method, commissioner and theme, and 
some of these factors yearly variations in trend. There has not been done any previous 
research of this nature, and therefore my study is an important source for future research. 
The method of the study is retrospective quantitative data analysis. The material has been 
systematically reviewed, and Microsoft’s spreadsheet Excel has been used to compile and 
analyze data. The results are presented in the form of text and figures, and what’s causing 
them is pondered in the discussion part. The main questions this study aims to answer are: 
is the trend in page amount descending, what kind of research- and data collection methods 
are the most popular, who commissions most of the theses and which kind of themes are 
the most popular? The results indicate that the yearly average in page amount varied from 
44,6 to 88,5 pages and that the trend for it was descending. APSLC commissioned most 
theses (17,2 %) as an individual orderer. According to a rougher categorization of orderer 
Arcada commissioned most (39,0 %) and rescue departments and private ambulance 
companies commissioned second most (25,2 %) theses. The qualitative method was the 
most popular method choice (58,3 %), and the questionnaire survey was the most popular 
method for collecting data (35,0 %). The five most popular theme categories were 
tools/aids within care (16,6 %), working life/work on the field (14,7 %), 
knowledge/training needs with care providers (11,0 %), specific care action (10,4 %) and 
emergency care studies/-students (9,8 %).  
Keywords: Thesis, emergency care, APSLC, Arcada Patient Safety 

and Learning Center, categorisation, research methods,  
themes 

Number of pages: 36 
Language: swedish 
Date of acceptance:  



4 

 

 

OPINNÄYTE 
Arcada  
 
Koulutusohjelma:  Ensihoito 2015 
 
Tunnistenumero: 7259 
Tekijä: Trine Lindeman 
Työn nimi: Kartläggning av examensarbeten gjorda av förstavårdsstu-

derande i Arcada 
 

Työn ohjaaja (Arcada): Jonas Tana 
 
Toimeksiantaja: Arcada Patient Safety and Learning Center 
 
Tiivistelmä:  
Tämä opinnäytetyö on tutkimus Ammattikoskeakoulu Arcadan ensihoitajaopiskelijoiden 
tekemistä opinnäytetöistä, ja sen on tilannut Arcada Patient Safety and Learning Center 
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dettävissä Theseuksesta tai Arcadan kirjastosta ja että työ on julkaistu aikavälillä 1998 ja 
2018. Näiden kriteerien tuloksena on 163 opinnäytetyötä julkaistu vuosien 2003 ja 2018 
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vista data-analyysiä. Materiaali on käyty läpi systemaattisesti, ja sen kokoamiseen ja 
analysointiin on käytetty Microsoftin taulukkolaskentaohjelma Exceliä. Tulokset on esi-
telty tekstin ja figuurien muodossa, ja tulosten syitä spekuloidaan tutkimuksen pohdinta-
osiossa. Pääasialliset tutkimuskysymykset ovat: onko sivumäärässä laskevaa trendiä, 
mitkä tutkimus- ja tiedonkeräysmetodit ovat suosituimpia, kuka tilaa eniten opinnäyte-
töitä ja minkälaiset teemat ovat suosituimpia. Tulokset osoittavat, että sivumäärän vuo-
sittainen keskiarvo vaihteli 44,6 ja 88,5 sivun välillä, ja sen trendi oli laskeva. APSLC 
tilasi eniten (17,2 %) töitä yksittäisenä toimeksiantajana. Karkeamman kategorisoinnin 
mukaan Arcada tilasi eniten (39,0 %) töitä, ja toisiksi eniten (25,2 %) tilasi pelastuslai-
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1 INLEDNING 

Förstavårdare heter benämningen i Finland för personer som arbetar prehospitalt, och de 

är vanligen inriktade på arbete i ambulans. Utbildningen till förstavårdare ser väldigt va-

rierande ut på olika ställen i världen, och påståenden i detta arbete gäller bara dess aktuella 

yrkeshögskoleutbildning i Finland. Man kan studera till förstavårdare i både yrkesskola 

och yrkeshögskola, med skillnaden att med yrkesskoleexamen blir man behörig första-

vårdare på grundnivå, och med yrkeshögskoleexamen blir man behörig förstavårdare på 

vårdnivå. Skillnaden mellan förstavårdare på grundnivå och vårdnivå kan kanske enklast 

liknas med skillnaden mellan närvårdare och sjukskötare, då förstavårdaren på vårdnivå 

studerat i yrkeshögskola liksom sjukskötare och har vanligen ett större ansvar och för-

väntas klara av att vårda mer krävande patientfall än förstavårdaren på grundnivå, som 

studerat i yrkesskola liksom närvårdare (Yrkeshögskolan Arcada, 2019; Gradia). I Fin-

land kan man studera till förstavårdare på vårdnivå i sju olika skolor: Arcada i Helsing-

fors, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu i Kotka, Metropolia ammattikorkeakoulu i 

Helsingfors, Saimaan ammattikorkeakoulu i Villmanstrand, Savonia-ammattikorkeak-

oulu i Kuopio, Tampereen ammattikorkeakoulu i Tammerfors och Turun ammattikorke-

akoulu i Åbo (Opiskelupaikka, 2019). Av dessa skolor erbjuder endast Arcada en svensk-

språkig studielinje.  

 

Utbildningen till förstavårdare varar vanligen fyra år, och har en sjukskötarexamen inba-

kad i förstavårdarexamen, dvs. som utexaminerad förstavårdare har man också behörig-

heten att arbeta som sjukskötare. Studierna omfattar 240 studiepoäng där det ingår både 

teoretiska och praktiska studier, varav de praktiska studierna (yrkespraktik) omfattar 75 

studiepoäng, vilket motsvarar över ett års studier. Enligt Arcadas beskrivning av utbild-

ningen lär man sej kompetenser inom förstavård, sjukvård och hälsovård, och dessutom 

för förstavård specifika kompetenser som situationsbedömning, ledarskap inom akutvår-

den, teamarbete, beslutsfattande, modern kommunikationsteknologi och akutvårdsutrust-

ning samt akutvårdens servicesystem och myndighetssamarbete. (Yrkeshögskolan Ar-

cada, 2019) 

 

För att kunna bli utexaminerad ur en yrkeshögskola bör man skriva ett examensarbete 

(Statsrådets förordning om yrkeshögskolor 2014/1129). Arcada har utbildat förstavårdare 
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sedan 1998, och varje utexaminerad förstavårdsstuderande har gjort ett examensarbete 

omfattande 15 studiepoäng. Examensarbetet får officiellt påbörjas då man samlat hälften 

av den mängd studiepoäng det krävs för att bli utexaminerad, dvs. 120 av 240 studiepoäng 

för förstavårdsstuderande. Tidigare har examensarbetet inletts först under det fjärde stu-

dieåret, men från och med utbildningsprogrammet för förstavårdare som börjat studera år 

2014 är det meningen att endast presentationen av arbetet lämnas till det sista studieåret. 

(Arcadas kommunikationsenhet) 

 

Meningen med att göra ett examensarbete är att studeranden utvecklar och bevisar sitt 

kunnande genom att tillämpa sina kunskaper och färdigheter. Det är en mångfacetterad 

och långvarig process som slutar med presentation och utvärdering av arbetet (Educations 

Media Group). Enligt Arcada ska examensarbetet bevisa de uppnådda kunskaperna och 

färdigheterna och förmågan till självständig reflektion hos studeranden. Studeranden ska 

med examensarbetet påvisa en förmåga till begreppslig bedömning av viktiga frågeställ-

ningar i branschen. Arbetet ska också tyda på balanserat omdöme, sakkunskap och för-

måga att komma till insikt hos studeranden. Målet är alltså att fördjupa studerandens kun-

skap till mer än bara det praktiska kunnandet, men att göra det på ett mer praktiskt sätt än 

en sedvanlig akademisk forskning (Arcadas kommunikationsenhet, 2019). 

 

Detta examensarbete är en kartläggning av förstavårdsstuderandes examensarbeten i Ar-

cada, och är ett beställningsarbete av Arcada Patient Safety and Learning Center 

(APSLC). Beställaren APSLC översätts till svenska till Arcadas PatientSäkerhets- och 

LäroCenter. Det är ett utbildningscenter i Arcada för studerande och professionella inom 

hälso- och sjukvården, och har sin tyngdpunkt på patientsäkerhet och lärande via simule-

ring. (Arcada fortbildning) 

 

Syftet med examensarbetet är att skapa en översikt av de examensarbeten som gjorts av 

förstavårdsstuderande i Arcada och kartlägga statistik om bland annat antal arbeten per 

år, antal skribenter, skribenters kön, arbetets sidantal, språk, metodval, teman och vissa 

av dessa faktorers trendvariation under åren. För att inkluderas i kartläggningen bör tre 

kriterier uppfyllas, dessa behandlas noggrannare i metoddelen. Kriterierna resulterade i 

163 stycken arbeten. Det har utförts en undersökning av liknande natur av Petra Aniche 

(2019), men hennes arbete var snävare i omfattning av analyserade faktorer och bredare 
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i omfattning av material. Det har inte utförts någon tidigare forskning av examensarbeten 

gjorda av förstavårdsstuderande enbart i Arcada, och därför är min studie en viktig källa 

för framtidens forskning. 

 

Jag valde ämnet på ett möte där en lista med förslag på tema för examensarbete presen-

terades, dvs. arbetet var redan föreslaget av APSLC, och det verkade passa mina arbetssätt 

bra p.g.a. att jag föredrar att göra skriftliga arbeten ensam, utan arbetspar. 

 

1.1 Definitioner och centrala begrepp 

För att tydliggöra skillnad mellan analyserade examensarbetens skribenter och detta ar-

betes skribent kommer jag att hela arbetet igenom använda jag då jag syftar på detta ar-

betes författare och skribent för de analyserade examensarbetens författare. 

 

I dagens läge är den officiella benämningen för utbildningsprogrammet förstavård, och 

en studerande i detta program kallas för förstavårdsstuderande. Tidigare har man vanligen 

använt termerna akutvård och akutvårdare. Alla ovannämnda termer kommer att använ-

das parallellt i detta arbete för att syfta på både förstavård och förstavårdsstuderande samt 

akutvård och akutvårdsstuderande. 

 

 

2 BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

Det har inte utförts någon tidigare forskning av denna natur av examensarbeten gjorda av 

förstavårdsstuderande i Arcada, men jag har undersökt förekomsten av andra forskningar 

som haft som avsikt att få fram liknande resultat som jag i min undersökning. Jag har 

inkluderat forskning som jämför forskning på olika nivåer, från bachelor till doktorsav-

handling. 

 

Sökningen ”bachelor’s theses” på PubMed gav sju träffar, varav de två relevanta i hänsyn 

till min forskning presenteras nedan. 
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Artikeln ”Aims and theoretical frameworks in nursing students' Bachelor's theses in Swe-

den: A descriptive study” analyserar och kategoriserar tema och teoretisk referensram hos 

491 examensarbeten gjorda av sjuksköterskestuderande i Sverige. Teman och teoretiska 

referensramar är grupperade i underkategorier, och de i sin tur grupperade i huvudkate-

gorier. Forskningen analyserar faktorer i examensarbeten, liksom mitt arbete, och dess 

kategorisering är liknande som den jag gjort för tema i min undersökning. (Silén & Jo-

hansson, 2016) 

 

Silén och Johansson har några år senare gjort en till forskning av examensarbeten, ”Re-

search methods in nursing students' Bachelor's theses in Sweden: A descriptive study”. 

Den undersöker metoder, etiska överväganden och bedömning av datakvalitet hos 490 

examensarbeten gjorda av sjuksköterskestuderande i Sverige. Metodundersökningen och 

kategoriseringen i den liknar mycket dem jag gjort i min kartläggning. (Silén & Johans-

son, 2018) 

 

Som konklusioner i bägge forskningarna av Silén och Johansson yttras behovet för ytter-

ligare handledning av studeranden för att ge dem möjligheten att producera bättre exa-

mensarbeten. (Silén & Johanson, 2016 & 2018) 

 

Söktermskombinationerna ”review AND doctoral dissertations”, ”trends AND doctoral 

dissertations”, ” quantitative nursing AND research” och ”research AND emergency 

care” på PubMed gav följande fem relevanta resultat. 

 

Studien ”Nursing theory and knowledge development: A descriptive review of doctoral 

dissertations, 2000–2004” undersöker abstrakten i 207 stycken engelskspråkiga doktors-

avhandlingar gjorda i skolor i USA under fem års tid. Dess avsikt är huvudsakligen att 

identifiera vilken omvårdnadsteori, icke-omvårdnadsteori (nonnursing theory) eller teo-

riutveckling arbetena har refererat till, och den analyserar dessutom följande faktorer: år 

av slutförande, skribentens namn, skribentens kön, examensbenämning och forsknings-

design. Faktorerna har kategoriserats och resultatstatistiken är presenterad i text och figu-

rer, liksom kategoriseringen och resultaten i mitt arbete. Resultaten anger att 27,1% av 
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arbetena refererade till omvårdnadsteorier, 45,4% refererade till icke-omvårdnadsteorier 

och 27,5% refererade till teoriutveckling. (H. J. Spear, 2007) 

 

Forskningen ”Trends of doctoral dissertations in nursing science: Focused on studies sub-

mitted since 2000” identifierar egenskaper i doktorsavhandlingar i vård mellan åren 2000 

och 2006. 305 studier från 6 olika skolor i Korea är inkluderade. Analyserade och kate-

goriserade faktorer är filosofi, metod, kunskapsform, forskningsdesign och temaområde 

inom vården (nursing domain). Studiens resultat skiljer sej från den tidigare forskningen 

i samma ämne omfattande åren 1982-1999. (Shin et al., 2008) 

 

”Analysis of trends and contents of nursing doctoral dissertations in Korea” analyserar 

1089 kvantitativa doktorsavhandlingar i vård gjorda i Korea mellan åren 1982 och 2010. 

Studiens syfte är att identifiera olika faktorer, så som metodval, forskningssubjekt, ut-

spelningsmiljö och teoretisk referensram. (Lee et al., 2012) 

 

Syftet med studien ”Characteristics of quantitative nursing research from 1990 to 2010” 

är att bedöma skribentens referenser inom kvantitativ undersökning i vård och att under-

söka kompositionen av forskningsteamen och den disciplinära fokusen på de teoretiska 

referensramarna. Inkluderade i arbetet är 484 artiklar av kvantitativ undersökning från 

Nursing Research, Western Journal of Nursing Research, och Journal of Advanced 

Nursing, och de inkluderade åren är 1990, 1995, 2000, 2005, och 2010. Under denna tid 

sjönk populariteten för att utföra forskning ensam, och de använda teoretiska referensra-

marna överskred disciplingränser. (Yarcheski & Mahon, 2013) 

 

”Qualitative Research in Emergency Care Part I: Research Principles and Common Ap-

plications” presenterar generella principer i kvalitativ hälsoforskning och exempel på dess 

användning i akutvårdsforskning. Den beskriver de mest relevanta forskningsdesignerna 

och datainsamlingsmetoderna inom området. (Esther K Choo et al, 2015) 

 

Jag har utfört sökning också på Google Scholar och Academic Search Elite (EBSCO), 

och använt mej av olika språk och kombinationer av söktermer. Jag har läst igenom de 

abstrakt sökbaser lagt ihop på de tre första resultatsidorna eller 30 första träffarna, och 
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utifrån dem avgjort ifall artikeln har att göra med det jag söker efter. Artiklar som krävt 

betalning har inte använts. Söktermerna jag använt gav inga nya relevanta resultat. 

 

Jag har också undersökt förekomsten av examensarbeten i Finland som samlat sitt 

material av andra, redan gjorda, examensarbeten. Sökningen är utförd 6.5.2019 på 

Theseus, och jag har använt olika söktermer på titel i ”advanced filters”.  

 

Söktermen ”examensarbeten” gav en träff, och den är både det enda svenskspråkiga exa-

mensarbetet och det enda examensarbetet gjort av en Arcadastuderande. Arbetet heter 

”Hur hälsans och lidandets dimensioner kan ta sig uttryck - en innehållsanalys av exa-

mensarbeten” och är utgivet av Mia Slätis från Arcada år 2011. Som rubriken berättar är 

det dock en innehållsanalys och innefattar åtta stycken examensarbeten, till skillnad från 

mitt arbete som är en kartläggning och innefattar 163 stycken arbeten.  

 

Finska söktermer jag använt var ”opinnäytetöistä” och ”opinnäytetyöt”, som gav 11 re-

spektive 7 träffar. Av ”opinnäytetyöt” sökningens 7 träffar är endast ett arbete relevant: 

”POTILASTURVALLISUUS Tikkurilan opinnäytetyöt – kirjallisuuskatsaus”, skriven av 

M. Juntunen, A. Nevanperä och L. Vuoksinen år 2014. Detta arbete liknar dels mitt, med 

tanke på att den har som mål att kategorisera examensarbetena enligt tema. Sökningen 

”opinnäytetöistä” gav 11 träffar varav 7 är relevanta i hänsyn till mitt arbete. Av dessa 7 

arbeten behandlar 5 stycken innehållet i de analyserade arbetena innehållsanalytiskt 

(”Lastenreuma - kuvaileva kirjallisuuskatsaus amk-opinnäytetöistä” av J. Kokki, T. 

Mattila och A-M. Salminen år 2016, ”Kuinka hoitotyöntekijänä toteutat käsidesinfektiota 

hoitotyössä : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ammattikorkeakoulujen opinnäytetöistä” 

av E. Kauhanen och M. Korhonenår 2012, ”Stressinhallinta poliisissa - vertaileva ana-

lyysi Poliisiammattikorkeakoulussa tehdyistä opinnäytetöistä” av J. Koskivainio år 2018, 

”Vankien lapset ja vankivanhemmat : kirjallisuuskatsaus suomalaisista opinnäytetöistä ja 

pro graduista” av S. Ylönen år 2017, ”Matkailu- ja ravitsemisalan kannattavuuden eri-

tyispiirteitä : Tiivistelmiä opinnäytetöistä” av S. Puputti år 2012). Bara 2 stycken har en 

större mängd analyserade arbeten (79 respektive 113 stycken), och utför sin undersökning 

som en statistisk kartläggning på olika faktorer i de analyserade arbetena. Dessa arbeten 

är ”Mäntsälä mielessä ja ehkä myös paperilla : evaluaatiotutkimus Mäntsälä-aiheisista 

opinnäytetöistä vuosilta 2005-2015” av T. Vahla år 2016 och ”Johtamistutkimuksen 
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moninaisuus opinnäytetöissä : Arviointitutkimus Tampereen ammattikorkeakoulun 

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen koulutusohjelmasta vuosina 2010-2016 valmistu-

neista opinnäytetöistä” av A. Rantamäki år 2018.  

 

Ett arbete jag visste om att liknar mitt är ”Kartläggning över förstavårdsstudenters exa-

mensarbeten i Finland - En retrospektiv studie” av Petra Aniche (2019). Den är uppladdad 

på Theseus 17.5.2019, dvs. efter att sökningen av tidigare forskning utförts. Aniches stu-

die är annars till naturen väldigt liknande min, men hon har inte inkluderat exempelvis 

tema i de analyserade faktorerna, och hennes undersökning är avgränsat till det material 

som finns tillgängligt på Theseus fram till år 2017. 

 

Eftersom det inte finns någon tidigare forskning i examensarbeten gjorda av akutvårds-

studerande i Arcada är min studie en viktig källa för framtidens forskning. 

 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

I Finland är yrkeshögskoleutbildningen och dess kriterier definierade i lagen. I Yrkeshög-

skolelagen beskrivs enligt följande: undervisningen bör basera sej på arbetslivets och ar-

betslivsutvecklingens krav och på forskning och konstnärliga och kulturella utgångspunk-

ter; undervisningen bör också stödja studerandenas yrkesutveckling; yrkeshögskolorna 

bör ha forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som främjar undervisningen, 

arbetslivet, den regionala utvecklingen och bedriva konstnärlig verksamhet; yrkeshögs-

kolan ska erbjuda möjligheter till kontinuerligt lärande. (Yrkeshögskolelagen 2014/932)  

 

Statsrådets förordning om yrkeshögskolor (2014/1129) förklarar studiernas uppbyggnad 

vid yrkeshögskoleexamen, och där är en punkt benämnd ”ett lärdomsprov”. Lärdomsprov 

syftar på det vi vanligen i Arcada kallar för examensarbete (Arcadas kommunikationsen-

het, 2017), med andra ord kräver Finlands lag att en studerande bör göra ett examensar-

bete för att kunna utexamineras. (Statsrådets förordning om yrkeshögskolor 2014/1129) 

 

Skolor får själva avgöra sina kriterier för examensarbetet, och enligt Arcada ska den kva-

litativa nivån på arbetet motsvara minst det EQF (European Qualifications Framework) 
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definierar som nivå 6 (Arcadas kommunikationsenhet, 2019). Kriterier för att uppnå nivå 

6 är delade i tre kategorier: kunskap, färdigheter och ansvar och självständighet. Stu-

deranden ska bevisa avancerad kunskap inom området, med kritisk förståelse för teorier 

och principer. Färdighetsnivån definieras med att studeranden ska inneha avancerade fär-

digheter och kan lösa komplexa och oförväntade problem i sitt valda specialistområde. 

Studeranden ska klara av komplexa aktiviteter eller projekt, och kunna ta ansvar av be-

slutandet i oförväntade arbets- eller studiesammanhang och hantera individers och grup-

pers professionella utveckling. (European Commission, 2019) 

 

Enligt Arcada examensstadga 12§ är examensarbetet ett yrkesinriktat självständigt slut-

arbete genom vilket studeranden ska visa att hen uppnått vissa kunskaper och färdigheter 

och klarar av självständig reflektion. Studeranden ska själv kunna lösa de problem som 

examensarbetet begränsats till med de kunskaper hen fått via undervisningen. (Arcadas 

kommunikationsenhet, 2017) 

 

3.1 Etiska riktlinjer 

Arbetet är gjort i enlighet med Arcadas examensstadgas definitioner på etiska riktlinjer, 

dvs. den Forskningsetiska delegationens regler för god vetenskaplig praxis samt Arcadas 

egna regler för etikaspekten i skrivandet av ett vetenskapligt arbete, ”God vetenskaplig 

praxis i utbildning och forskning vid Arcada” och ”God vetenskaplig praxis i studier vid 

Arcada” (Arcadas kommunikationsenhet, 2017). Undersökningen är noggrant och om-

sorgsfullt utförd, och materialet som använts i den är offentligt tillgängligt.  

 

4 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING OCH HYPOTES 

Syftet med arbetet är att ge läsaren en statistisk översikt av olika faktorer av examensar-

beten gjorda av förstavårdsstuderande i Arcada fram till året 2018. De huvudsakliga 

forskningsfrågorna som arbetet strävar att svara på är följande: 

- Har sidantalet en sjunkande trend? 

- Hurdana undersöknings- och datainsamlingsmetoder är populärast? 
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- Vilken uppdragsgivare beställer flest arbeten? 

- Hurdana teman för arbetena är populärast? 

Arbetet svarar dessutom på frågor som hur många arbeten det gjorts per år, hurdan köns-

fördelning skribenterna har per år, hur många skribenter det funnits per arbete per år, vilka 

uppdragsgivare beställt arbeten och statistik om vem som beställer flest och vilka metoder 

som använts för att framställa arbetena. De huvudsakliga forskningsfrågorna är viktiga 

att få svar på bl.a. med tanke på att kartlägga brister i det som studerats av förstavårdsstu-

derande i Arcada.  

 

Några hypoteser som kan ställas av de faktorer som valts att analysera är att antalet arbe-

ten per år skulle ha stigit sedan utbildningens början, eftersom trenden för antagna till 

Arcada för att studera förstavård varit stigande (Opetushallitus). Ett annat är att könsför-

delningen vore mer kvinnodominerad, eftersom enligt en enkätundersökning av utexami-

nerade förstavårdare från Arcada, där könsfördelningen noterats, påvisar att det vore fler 

utexaminerade kvinnor (55,8%) än män (44,2%) (Forsell, 2018).   

 

 

5 METOD OCH MATERIAL 

 

Metoden för arbetet är retrospektiv teoretisk kvantitativ dataanalys. Retrospektiv är den 

p.g.a. att det är en sammanställning av sådant som redan skett. Valet kvantitativ forskning 

föreföll naturligt, eftersom syftet med studien är att ge en statistisk översikt över den re-

dan existerande undersökningen. Dataanalys tyder på forskning där en stor mängd värden 

kategoriserats, vilket stämmer för min forskning. 

 

Jacobsen skriver om att valet av undersökningsuppläggningen kan ha konsekvenser för 

arbetets validitet och reliabilitet, eftersom valet kan påverka resultaten. Han skriver också 

att kvalitativ och kvantitativ undersökning inte bör ses som varandras motsatser, utan att 

de snarare är ändpunkterna på en skala. I och med detta kan det konstateras att mitt arbete 

befinner sej mer till den kvantitativa sidan eftersom avsikten är att ge en statistisk översikt 

av examensarbetena. (Jacobsen, 2007, s. 46ff) 
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Ett kvantitativt tillvägagångssätt används för att analysera många enheter i en och samma 

undersökning. Data samlas in systematiskt så det enkelt kan läggas in i datorer i systema-

tiserad form. I kvantitativ metod borde kategorierna för kategorisering av data vara på 

förhand bestämda, men i mitt arbete har några av kategorierna tagit form under loppet av 

undersökningen, vilket öppnas vidare senare i detta kapitel.  (Jacobsen, 2007, s. 180ff) 

 

Materialet är valt enligt tre inkluderingskriterier. Det första kriteriet är att examensarbetet 

bör vara gjort av en förstavårdsstuderande i Arcada som angett som utbildningsprogram 

bara förstavård, akutvård eller ensihoito, inte vård eller akutvård och anestesi p.g.a. att de 

är arbeten gjorda av sjukskötarstuderande, och akutvård och anestesi har varit en inrikt-

ning sjukskötarstuderande fått välja. Det andra kriteriet för inkludering är att arbetet finns 

tillgängligt på Theseus eller på Arcadas bibliotek, och det tredje är att det är publicerat 

mellan åren 1998 och 2018. Sammanlagt 163 arbeten (n=163) fyllde kriterierna, och av 

dessa arbeten fanns 110 tillgängliga på Theseus och 53 på Arcadas bibliotek. Det första 

arbetet som fyller dessa kriterier är publicerat år 2003, vilket egentligen avgränsar tidsin-

tervallet till 2003–2018. Alla utom ett arbete skrivet år 2010 eller senare finns på Theseus, 

och alla arbeten skrivna år 2009 eller tidigare finns på Arcadas bibliotek. 

 

Materialet gicks systematiskt igenom i kronologisk ordning från nyast till äldst, faktor för 

faktor, och för att sammanställa och analysera data användes Microsofts statistikprogram 

Excel. De analyserade faktorerna preciserades under denna process. Från början var tan-

ken att analysera antal examensarbeten per år, sidantal, antal skribenter och skribenters 

kön, men att mest fokusera på tema och trender i den. Andra faktorer som i förloppet av 

undersökningen valdes att analyseras var uppgiftsgivare p.g.a. att det märktes att en stor 

del av uppdragsgivarna förekom upprepade gånger under kartläggningen, och metoder, 

också p.g.a. notering av upprepning av liknande metod- och datainsamlingsval i arbetena.  

 

Under undersökningen framkom att temat var bäst att kategorisera på ett så pass vitt sätt 

att det inte längre var ändamålsenligt att göra en temaundersökning per år för att få fram 

trender för att det ofta fanns så få arbeten per kategori. P.g.a. detta bestämdes temakate-

goriseringen att omfatta hela tidsintervallet 2003–2018.  
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Temakategorierna skapades utifrån arbetenas syfte, och de blev enligt följande:  

- Hjälpmedel/verktyg inom vården 

- Arbetslivet/arbete på fältet 

- Kunnande/utbildningsbehov hos vårdare 

- Viss vårdhandling/-åtgärd 

- Akutvårdsstudierna/-studerande 

- Utbildning/utbildningsmaterial 

- Lekmän 

- Visst hälsoproblem/symptom 

- Patientens/anhörigas synvinkel 

- Patientsäkerhet 

- Etik 

- Brandkår/frivillig brandkår 

- Annat 

 

Forskningsmetoden på arbetena delades in i kategorier enligt kvalitativ – kvantitativ – 

kvalitativ och kvantitativ, och datainsamlingsmetoderna enkätstudie, litteraturstudie, da-

taanalys, intervju, litteraturanalys, fallstudie och annat, dvs. varje arbete kategoriserades 

i en metodvalskategori samt en datainsamlingskategori.   

 

Sammandragssidan var på flera arbeten ofullständigt ifylld, det som oftast fattades var 

datum av godkännande, men ibland också sidantal och språk. P.g.a. detta var jag ofta 

tvungen att leta efter exempelvis metodval i huvuddelen av arbetet.  

 

Resultaten presenteras både i skrift och visuellt med grafer och diagram för att lättast ge 

läsaren en tydlig överblick av statistiken, variationen och trender. Efter resultatdelen 

kommer tolkning av resultat, och därefter diskussionen.  

 

6 RESULTAT 

I denna resultatdel kommer de faktorer som valt att analyseras presenteras både visuellt 

med tabeller och diagram och utskrivna som text. En del av de analyserade faktorerna är 
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presenterade enligt den årliga variationen av faktorn, så som sidantal per år, medan en del 

är presenterade enligt den totala variationen av faktorn under hela tidsintervallet 2003–

2018. Detta på grund av att en del kategoriseringar (exempelvis tema) inte haft tillräckligt 

med arbeten per kategori per år för att göra analysen per år ändamålsenlig. 

 

6.1 Antal examensarbeten per år 

Sammanlagt fanns det 163 examensarbeten till förfogande från den bestämda tiden, dvs. 

åren 2003–2018. I genomsnitt har det gjorts 10,19 examensarbeten per år, men summan 

av arbeten per år varierar från 4 till 17. Som år för godkännande har angetts antingen året 

som stått på stället för datum av godkännande på sammandragssidan ifall det funnits där, 

men en stor del arbeten saknade detta, då har examensarbetets uppläggningsdatum kollats 

upp på Theseus. Examensarbeten per år skrivna i formen ”årtal – antal examensarbeten”: 

2003 – 4, 2004 – 8, 2005 – 8, 2006 – 8, 2007 – 9, 2008 – 7, 2009 – 8, 2010 – 6, 2011 – 8, 

2012 – 14, 2013 – 17, 2014 – 6, 2015 – 16, 2016 – 14, 2017 – 14, 2018 – 16. 
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Figur 1. Antal examensarbeten gjorda per år. 

 

6.2 Sidantal 

Som sidantal har angetts den totala mängden sidor i arbetet med innehåll, text, figurer 

eller annat, för att skapa en koherens, alternativt kunde det givna sidantalet ha uteslutit 

bilagor. Det totala antalet sidor med innehåll var ibland avvikande från det skribenten 

angett på sammandragssidan, exempelvis hade en del angivna sidmängder bilagorna med-

räknade medan en del inte hade det. 
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Figur 2. Medeltal av sidmängd per år. 

 

Sidantalet på examensarbetena varierar från 25 till 127 sidor. Det genomsnittliga sidan-

talet för alla examensarbeten sammanlagt är 62 sidor. Den årliga variationen i medeltal 

av sidmängd är 44,64–88,50 sidor. Året med det högsta medeltalet av sidmängd är 2003 

(4 st. arbeten), och året med det lägst medeltalet av sidmängd är 2016 (14 st. arbeten).  

 

6.3 Antal skribenter 

Antalet skribenter har räknats ut av antalet namn som stått på pärmen av arbetet. Skriben-

tantalet i arbetena varierar från 1–3. Det finns 107 arbeten skrivna av en författare, 53 

arbeten skrivna av två författare och 3 arbeten skrivna av tre författare.  
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Figur 3. Antal skribenter per arbete per år. 

 

6.4 Könsfördelning 

Könet på skribenten har antagits på basis av namnet, och ifall namnet inte tydligt syftat 

på någotdera kön har skribentens hela namn utretts och i alla av fallen har det gett en 

tydlig syftning på kön. Det totala antalet kvinnliga skribenter är 127 (57,2%) och manliga 

är 95 (42,8%). 
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Figur 4. Procentuell könsfördelning av skribenterna per år. 

 

6.5 Språk enligt år 

Examensarbetena är skrivna på antingen svenska eller finska. 134 arbeten är skrivna på 

svenska och 29 arbeten på finska. De svenskspråkiga arbetena utgör 82% (n=134) och de 

finskspråkiga utgör 18% (n=29) av den totala summan arbeten. Det finns ett år med lika 

många svenskspråkiga som finskspråkiga arbeten (2006), och två år med bara svensk-

språkiga arbeten (2008 och 2018). 
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Figur 5. Språkvariationen enligt år. 

 

6.6 Uppdragsgivare 

Uppdragsgivaren har angetts enligt det skribenten angett på sammandragssidan i det an-

givna fältet för uppdragsgivare, eller det de angett i fritextdelen på samma sida. Namnet 

på beställaren har i vissa fall omformulerats för att vara koherent med de andra då det 
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Center flest arbeten (17,2 %) som enskild uppdragsgivare. I det andra diagrammet (figur 

7) är beställaren kategoriserad enligt större kategorier, exempelvis har räddningsverken 

inte längre egna kategorier, utan de går alla under en och samma kategori. Enligt denna 

uppdelning beställde Arcada flest arbeten (39,0 %), och näst flest arbeten beställde rädd-

ningsverk och privata ambulansföretag (25,2 %). 

 

  

Figur 6. Antal beställda arbeten per uppdragsgivare med minst tre beställda arbeten som kriterie för att bilda en egen 
kategori. 

 

I tabellen (figur 6) finns två arbeten med halva tal utmärkta, det är på grund av att ett 

examensarbete har angett dem båda som beställare. 
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Figur 7. Grövre indelning av antal beställda arbeten per uppdragsgivare. 

 

6.7 Metod 

Indelningen enligt metod har skett enligt typen av studien, dvs. kvalitativ, kvantitativ eller 

både och, och separat enligt datainsamlingsmetoden. Metoderna har bestämts enligt vad 
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metod direkt angetts har arbetet lästs igenom och beslutet gjorts enligt bedömning. Ifall 

ett arbete har passat in som både kvalitativt och kvantitativt har det angetts i en egen 

kategori, men som datainsamlingsmetod har bara den metod som passar bäst valts. 
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Figur 8. Överblick av examensarbetenas metodval – kvalitativ, kvantitativ eller en kombination av båda två. 

 

6.7.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoderna har delats in i sju kategorier: enkätstudie, litteraturstudie, da-

taanalys, intervju, litteraturanalys, fallstudie och annat. För att metoden ska ha fått en 
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Figur 9. Antal av arbetenas olika datainsamlingsmetoder. 

 

6.8 Tema 

Antalet temakategorier är 13 stycken: hjälpmedel/verktyg inom vården, arbetslivet/arbete 

på fältet, kunnande/utbildningsbehov hos vårdare, viss vårdhandling/-åtgärd, akutvårds-

studierna/-studerande, utbildning/utbildningsmaterial, lekmän, visst hälsoproblem/symp-

tom, patientens/anhörigas synvinkel, patientsäkerhet, etik, brandkår/frivillig brandkår och 

annat. Flera av arbetena kunde ha gått under mer än ett tema, men jag har fattat beslut att 

varje arbete listats under bara en kategori, och den har valts enligt vilken passat bäst. 

Temat är huvudsakligen bestämt utifrån arbetets syfte.  

 

De fem mest populära kategorierna för tema var hjälpmedel/verktyg inom vården (n=27 

eller 16,6 %), arbetslivet/arbete på fältet (n=24 eller 14,7 %), kunnande/utbildningsbehov 

hos vårdare (n=18 eller 11,0 %), viss vårshandling/-åtgärd (n=17 eller 10,4 %) och akut-

vårdsstudierna/-studerande (n=16 eller 9,8 %). 
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Figur 10. Antal arbeten enligt tema. 

 

7 DISKUSSION 

Diskussionsdelen av arbetet reflekterar över val av metod, studiens validitet och reliabi-

litet, resultaten och framför förslag för fortsatt undersökning. 

7.1 Metoddiskussion 

Metodvalet för genomförandet av arbetet kan tänkas vara optimal, för att den fick fram 

den typ av resultat som var för avsikt. Antalet data som skulle analyseras var stort, och 

därför passade kvantitativ undersökningsmetod undersökningens syfte bäst. Den syste-

matiska datainsamlingsmetoden var också optimal för att hålla koll på den stora mängden 

data, och hjälpmedlet Excel som användes fungerade i denna typ av forskning utmärkt.  
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7.2 Validitet och reliabilitet 

Validiteten av undersökningen kan antas vara överlag bra, med vissa undantag. Ifall en 

annan skulle vilja göra samma undersökning men ville kategorisera arbetenas tema, me-

todval eller datainsamlingsmetod på annat sätt kunde man få avvikande resultat från 

denna undersökning. Också ifall man räknade sidmängden utan bilagor skulle resultaten 

avvika från dem i denna undersökning. I de andra analyserade faktorerna är det svårt att 

göra undersökningen på ett annat sätt utan att ändra på syftet. Reliabiliteten av undersök-

ningen kan däremot antas vara väldigt bra, eftersom några utomstående faktorer inte på-

verkade materialet på något vis, men däremot nog kunde påverka undersökaren. Därför 

har undersökaren sett till att vara noggrann i sitt arbete, och dubbelkollat all insamlad data 

två gånger.  

 

7.3 Resultatdiskussion 

I resultatdelen är resultaten presenterade på möjligast tydligt sätt, vilket gör det lätt att 

också se trender i resultaten. Detta kapitel presenterar en tolkning av resultaten, diskuss-

ion kring dem och de slutsatser som går att dra utifrån dem. 

 

I kategorin examensarbeten per år fanns det en variation mellan antal arbeten skrivna per 

år från 4 till 17 arbeten. I grafen kan man se en tydligt stigande trend, med över 10 arbeten 

per år från år 2012 och senare (med undantag för år 2014 med 6 arbeten) och under 10 

arbeten per år år 2011 och tidigare. Hypotesen om att antalet arbeten per år har stigit sedan 

utbildningens början stämmer. Antalet gjorda examensarbeten torde korrelera i stora drag 

med hur många studerande som utexaminerats under de närmaste åren, vilket tyder på att 

mängden utexaminerade stigit märkbart mellan åren 2003 och 2018.  

 

Sidantalet varierade från 25 till 127 sidor, och den årliga variationen i medeltal av sid-

mängd var 44,64–88,5 sidor. Diagrammet påvisar ett minskande antal i medeltal av sidor, 

då arbeten skrivna år 2012 och tidigare har över 60 sidor i genomsnitt, och 2016 och 
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senare har under 50 sidor i genomsnitt. I en yrkeshögskola är studierna väldigt praktiska, 

och det har förts diskussion om huruvida examensarbetet är rätt verktyg för att mäta in-

lärning av det som utbildningen avser (Gallart et al., 2015). Det minskade medeltalet av 

sidmängd kunde tyda på att examensarbetets betydelse minskat, eller att kriterierna för 

ett examensarbete inte längre är lika krävande. En ytterligare faktor som kan bidra till ett 

minskat medeltal av sidmängd är det minskade antalet av skribenter per arbete som be-

handlas i nästa stycke. I dagens läge arbetar studerande oftare vid sidan av studierna än 

tidigare (Franke, 2003), vilket kan leda till att de inte har lika mycket tid att ägna åt exa-

mensarbetet. 

 

Resultaten för antalet skribenter påvisar en stigande trend för att skriva arbetet ensam, då 

år 2013 och senare över två tredjedelar av arbetena haft endast en skribent, undantagsvis 

år 2016 då 5 av 14 arbeten haft två skribenter, men det är ändå tydligt fler än hälften med 

endast en skribent. Under Arcadas tidigare förstavårdsutbildningsprogram har det varit 

mer jämnt fördelat med arbeten med en skribent och arbeten med två skribenter, åren 

2005–2007 har det varit lika många arbeten med en och två skribenter, och år 2003 har 

det varit endast ett arbete med en skribent och tre arbeten med två skribenter. Som jag 

nämnde i stycket ovan arbetar studerande idag oftare vid sidan av studierna än tidigare, 

vilket gör att matchandet av tidtabeller med medstuderande kan vara svårt. Tempot i da-

gens samhälle har i allmänhet blivit snabbare och en fullbokad kalender ses som efter-

strävbart (Bellezza et al., 2017). Detta kan också ha en inverkan på att fler studerande 

föredrar att skriva sitt examensarbete ensam, då de själva kan bestämma tid och plats för 

skrivandet och inte behöver ta medskribenter i hänsyn. 

 

På diagrammet kan man märka att könsfördelningen har hållits ganska jämn genom åren, 

för det mesta har det funnits lite fler kvinnliga skribenter än manliga. Fyra årtal är det 

männen som dominerar med över 50 procentenheter, medan 10 årtal är över 50% av skri-

benterna kvinnor. 2018 är årtalet med största skillnaden i könsfördelning, då 80% av skri-

benterna var kvinnor och endast 20% var män. Indelning i kön var kategoriserad endast i 

man och kvinna. Nu år 2019 diskuteras allmänt i samhället det om det borde finnas ett 

kön till, men än så länge kan man enligt Finlands lag bara klassificeras som kvinna eller 

man. (Statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet 128/2010) 
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Tidigare har förstavården varit mansdominerad, men nuförtiden håller könsfördelningen 

på att utjämnas. Den traditionella indelningen i ”manliga arbeten” och ”kvinnliga arbe-

ten” är inte längre lika tydlig. Dessa faktorer har sannolikt bidragit till att an större del av 

skribenterna är av kvinnligt kön och att hypotesen stämmer. I framtiden kanske det kom-

mer att kunna kategoriseras flera kön än två, och då kan man bara gissa sej fram till hur 

könsfördelningen kunde bli att se ut. 

 

Språket på arbetena är antingen svenska eller finska, men undersökningen visar inte på 

någon tydlig trend i variationen. Antagligen kunde variationen ha att göra med en kom-

bination av det föredragna språket hos uppdragsgivaren och hos studeranden. Exempelvis 

ifall uppdragsgivaren är enbart finskspråkig och studeranden känner sej tillräckligt be-

kväm med att skriva på finska kunde arbetet antas göras på finska, och ifall studeranden 

inte kan finska är arbetet sannolikt skrivet på svenska. Eftersom förstavårdsutbildningen 

i Arcada är mestadels svenskspråkig är det förväntat att största delen av arbetena är gjorda 

på svenska. Slumpen tycks dock spela roll i variationen av denna faktor.  

 

I diagrammen om uppdragsgivare kan man se att över hälften (n=93) av arbetena var 

beställda av Arcada eller någon med ambulansverksamhet. Man kan också se att arbetena 

beställda av ett räddningsverk eller privat ambulansföretag (n=41) utgör ganska exakt en 

fjärdedel av den totala mängden arbeten (n=163). Resultatet är inte överraskande, ef-

tersom förstavårdsstuderande kan antas hellre göra examensarbeten med teman som tan-

gerar det de efter utexamination vill arbeta med, vilket för de flesta förmodligen är prehos-

pital vård på ambulansen. 

 

Beträffande tolkningen av metoden bör nämnas att kategoriseringen av både metodval 

(kvalitativ – kvantitativ – en kombination av både och) och datainsamlingsmetod har 

gjorts enligt min bedömning. Valet av antal kategorier för metodval var ganska klart redan 

i början, men antalet kategorier för datainsamlingsmetoder kunde även ha lösts på ett 

annat sätt om man så önskat. 

 

Kvalitativ metod har för övrigt varit den populäraste metoden att använda. Kvalitativ 

undersökningsmetod används vanligen för att få en fördjupad bild på ett specifikt tema, 
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vilket innebär att studerande som väljer denna typ av metod kan noggrannare studera ett 

visst fenomen, en handling eller dylikt som intresserar hen.  

 

Enkätstudie och litteraturstudie har varit de mest populära metoderna för datainsamling, 

och arbeten skrivna med dessa metoder av datainsamling utgör över hälften (n=99) av 

alla skrivna arbeten. Datainsamling i form av enkäter (n=57) utgör över en tredjedel och 

datainsamling i form av litteraturstudier (n=42) utgör över en fjärdedel av alla skrivna 

arbeten. I en enkätstudie kan studerande formulera frågorna så att hen får svar på just de 

frågor som intresserar hen eller beställaren, och i en litteraturstudie finns materialet redan 

tillgängligt i olika former.  

 

Valet av forskningsmetod och datainsamlingsmetod torde väljas enligt det som man har 

som avsikt att undersöka. 

 

Temat för arbetena varierar stort, men enligt resultaten var de fem mest populära tema-

kategorierna hjälpmedel/verktyg inom vården (n=27 eller 16,6 %), arbetslivet/arbete på 

fältet (n=24 eller 14,7 %), kunnande/utbildningsbehov hos vårdare (n=18 eller 11,0 %), 

viss vårshandling/-åtgärd (n=17 eller 10,4 %) och akutvårdsstudierna/-studerande (n=16 

eller 9,8 %). Som redan beskrivits i resultatdelen har temat bestämts utifrån arbetets syfte, 

vilket i detta fall bevisar att arbetenas syften verkar vara inriktade på det praktiska. Detta 

kunde förväntas, eftersom studierna riktar sej mot det praktiska.  

 

7.4 Förslag för fortsatt undersökning 

Denna typ av undersökning hade inte tidigare gjorts med sådan här avgränsning, och ef-

tersom det för tillfället inte görs fler än under 20 st. examensarbeten av förstavårdsstu-

derande i Arcada per år kan det vara lönsamt att vänta en tid förrän en likadan studie görs 

på nytt för att få resultat på vidare trender. Däremot kunde undersökningen av trender 

göras bredare med ett större material, exempelvis hela Finland, för att få reda på variat-

ioner skolor emellan. Petra Aniche (2019) har gjort en studie i denna stil, men hon har 

inte inkluderat exempelvis tema i de analyserade faktorerna, och hennes undersökning är 

avgränsat till det material som finns tillgängligt på Theseus fram till år 2017. 
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8 KONKLUSIONER 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att arbetet uppfyller sitt syfte att ge läsaren en 

statistisk översikt av olika faktorer av examensarbeten gjorda av förstavårdsstuderande i 

Arcada mellan åren 1998 och 2018. Arbetet svarar på frågorna som presenterats under 

syftet, och hypoteserna för stigande antal arbeten per år och kvinnodominerad könsför-

delning stämde. Meningen att presentera resultaten för läsaren statistiskt och som utskri-

ven text på ett tydligt och lättbegripligt sätt lyckades. Efter genomförandet av studien har 

alla mål uppnåtts.  
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