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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur olika personlighetsdrag och motiv har 

inflytande på yrkesvalet till att bli sjuksköterska med fokus på medberoendeproblematik. 

Detta med anledning av att personer med en problematisk uppväxt tenderar att välja ett 

omvårdnadsyrke där behovet av att ta hand om andra kan uppfyllas. Metod; en allmän 

litteraturöversikt vilken består av 10 kvalitativa studier från år 2008 till 2016. Resultatet 

identifierades genom fyra teman: Viljan att hjälpa andra, Påverkan från andra, Olika 

personlighetsdrag, Praktiska anledningar och tidigare erfarenheter. Slutsatser; studien har 

svarat på syftet om varför man väljer att bli sjuksköterska och vad som kan influera valet. 

Huruvida olika personlighetsdrag har påverkat valet besvarades till viss begränsning. 

Författarna anser att studien möjliggör en inblick i vilka faktorer som påverkar individers 

motiv att välja yrket, detta kan komma att ge vårdpersonal och patienter en bättre 

förutsättning att mötas i en god vårdrelation. Funna teman har sammanvägts med begreppen 

caring och medberoende, vilket har genomsyrat arbetet. Förslag på fortsatt forskning är 

ytterligare undersökningar om personlighetsdrag hos de som väljer att bli sjuksköterska och 

om yrket är passande för alla personligheter. 

 

Nyckelord: Bry sig om, hjälpa andra, medberoende, personlighetsdrag, sjuksköterska 

 



 

ABSTRACT 

The aim of this study was to highlight the different personality traits and the motives of 

wanting to become a nurse with a focus on co-dependency. Due to that people with a 

problematic childhood tend to choose the nursing profession in which the need to care for 

others can be satisfied. The used method is a literature review consisting of 10 qualitative 

studies from the years 2008 to 2016. The results were identified by four themes: The desire to 

help others, the influence from others, various personality traits, practical reasons and 

previous experience. Conclusions; the study answered the aim of why one chooses to become 

a nurse and what can influence the choice. Whether the different personality traits influenced 

the choice was answered to some limitation. The authors believe that the study allows an 

insight into the factors that influence an individual's motives for choosing the profession, this 

may provide healthcare professionals and patients a better condition to meet in a good care 

relationship. The findings are weighted with the concepts caring and co-dependency, which 

has permeated the work. Suggestions for future research is to investigate further about the 

personality traits of those who choose to become a nurse and if the profession is suitable for 

all personalities. 

 

Keywords: Caring, helping others, co-dependency, personality traits, nurse 

 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

SAMMANFATTNING .............................................................................................................. ii 

ABSTRACT .............................................................................................................................. iii 

INTRODUKTION...................................................................................................................... 1 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 2 

Sjuksköterskeprofessionen ..................................................................................................... 2 

Bilden av sjuksköterskeyrket.................................................................................................. 2 

Personlighet ............................................................................................................................ 3 

Medberoende inom omvårdnad .............................................................................................. 4 

PROBLEMFORMULERING .................................................................................................... 5 

SYFTE ........................................................................................................................................ 5 

BÄRANDE BEGREPP .............................................................................................................. 5 

METOD ...................................................................................................................................... 7 

Design ..................................................................................................................................... 7 

Urval ....................................................................................................................................... 7 

Datainsamling ......................................................................................................................... 7 

Dataanalys .............................................................................................................................. 9 

Etiska aspekter ........................................................................................................................ 9 

RESULTATREDOVISNING .................................................................................................. 11 

Vilja att hjälpa andra ............................................................................................................ 11 

Påverkan från andra .............................................................................................................. 12 

Olika personlighetsdrag ........................................................................................................ 13 

Praktiska anledningar och tidigare erfarenheter ................................................................... 13 

DISKUSSION .......................................................................................................................... 16 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 16 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 17 

SLUTSATS .............................................................................................................................. 19 

IMPLIKATIONER ................................................................................................................... 19 

Klinisk betydelse .................................................................................................................. 20 

Förslag på fortsatt forskning................................................................................................. 20 

REFERENSER ......................................................................................................................... 21 



BILAGOR ................................................................................................................................... i 

Bilaga 1. Artikelmatris ............................................................................................................ i 

Bilaga 2. Sökmatris ............................................................................................................... iv 

 



 

1 

INTRODUKTION 

Bakgrunden till det syfte som getts föreliggande uppsats består utav ett intresse och en 

nyfikenhet huruvida det är en specifik grupp människor som väljer sjuksköterskeyrket samt 

om olika personlighetsdrag har en påverkan i valet. Intresset för medberoendeproblematik har 

legat bakom valet av ämne då personer med sådan problematik eventuellt kan ha ett större 

behov av att ta hand om andra vilket skulle kunna komma att bidra till en ohälsosam 

hängivenhet som sjuksköterska. Motivet bakom valet av yrket är varierande men har visat sig 

i stora drag vara en möjlighet att få ta hand om andra.  

Författarna har under sjuksköterskeutbildningens gång reflekterat över vilka personligheter 

och bakgrunder som kan bidra till yrkesvalet, vilket i sin tur kan ha grund i att vi har 

personliga erfarenheter av ämnet i form av viss dysfunktionell uppväxt.  
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BAKGRUND 

Inledningsvis presenteras en översikt av sjuksköterskeprofessionen, därefter följer stycken 

som sammanfattar bilden av sjuksköterskeyrket, definitionen av personlighet samt 

medberoende inom omvårdnad. 

Sjuksköterskeprofessionen 

Den globala etiska koden för sjuksköterskor av International Council of Nurses (2014) 

beskriver förhållningssätt i sjuksköterskeprofessionen inom fyra områden: Sjuksköterskan och 

allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt 

sjuksköterskan och medarbetare. Den etiska koden för sjuksköterskor ger riktlinjer för 

sjuksköterskans handlande i yrket. Att förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa och 

lindra lidande är sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden. Varje sjuksköterska får 

utveckla sin egen inställning till den etiska koden och ett sätt att tillämpa koden är att utgå 

från egna erfarenheter för att begrunda svåra etiska situationer. 

Sjuksköterskeutbildningen i Sverige omfattar 180 högskolepoäng och ger en 

sjuksköterskeexamen och kandidatexamen. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen. När 

man arbetar som sjuksköterska är det viktigt att ge patienter en god omvårdnad i livets alla 

skeenden. Att se patienters olika behov, få patienten att känna trygghet och att de får känna 

sig sedda och omhändertagna. För att utbilda sig till sjuksköterska krävs det att man har en 

humanistisk livssyn, en teoretisk grund och praktiska kliniska kunskaper. Sjuksköterskan har 

ansvar för patientens omvårdnad genom att använda sina kunskaper från medicinsk 

vetenskap, omvårdnadsvetenskap och samhälls- och beteendevetenskap utifrån ett 

humanistiskt och etiskt förhållningssätt (Westunger, 2014). 

I Sverige 2014 fanns cirka 107.900 legitimerade sjuksköterskor enligt Socialstyrelsens 

statistikdatabas, varav 96.000 av dem var kvinnor. I Stockholms län 2014 fanns det cirka 

21.500 sjuksköterskor. En rapport från Socialstyrelsen visar att de som utbildat sig till 

sjuksköterska tenderar att stanna kvar inom hälso- och sjukvården under hela sitt yrkesliv, att 

91 procent kvarstannar upp till fem år efter examen och 87 procent efter tio år. Enligt 

Socialstyrelsen kommer det vara fortsatt efterfrågan av nyexaminerade sjuksköterskor 

framöver samt att arbetskonkurrensen för sjuksköterskor kommer att vara fortsatt låg 

(Socialstyrelsen, 2016). 

Bilden av sjuksköterskeyrket 

Price, McGillis Hall, Angus och Peter (2013a) har i sin studie undersökt hur studenter födda 

mellan år 1980–2000 uppfattar sjuksköterskeyrket. De presenterar resultaten i teman; att göra 

skillnad, karaktärisera sig själv som sjuksköterska, se sjuksköterskeyrket som det ideala yrket 

och ett kall. Studenter nämner att de vill göra en skillnad och att de ser yrket som något 

hedrande och ståtligt. Deltagarna porträtterade yrket som hjälpande, omtänksamt och 

människocentrerat. 



3 

Genom tiderna har bilden av sjuksköterskan varit någon som är omtänksam, känner 

medlidande och är betjänande. En förståelse för vilka typer av personlighetsdrag som väljer 

sjuksköterskeyrket kan bidra till att lättare kunna rekrytera sjuksköterskor till olika områden i 

sjukvården och hjälpa studenter i deras karriärsval (Eley, Eley, Young & Rogers-Clark, 

2010).  

Bilden av sjuksköterskeyrket ses som något som har allt, är nobelt, givande, tryggt och 

omväxlande enligt Price et al. (2013a). Deltagarna betonar att de från familj och vänner, 

speciellt föräldrar, fått intrycket av att sjuksköterskeyrket är tryggt och flexibelt. Att se 

sjuksköterskeyrket som ett kall eller sitt öde, att det är något man är menad till att göra eller 

ska göra är något återkommande hos studenterna. 

Ytterligare anledningar till att många var lockade till sjuksköterskeyrket enligt Price et al. 

(2013a) var att deltagarna inte ville jobba med något som de kunde känna sig uttråkade av, en 

vilja av att utvecklas och växa är enligt tidigare forskning kopplat till just de som är födda 

kring 1980-2000 talet, så kallade millenniebarnen. Att jobba som sjuksköterska porträtterades 

som något deltagarna kunde arbeta med hela livet, då det finns chans för utveckling och 

ombyte inom flera inriktningar i vården, samt chansen att jobba utomlands. Andra 

uppfattningar som studenter har om sjuksköterskeyrket är att det kan ge en god inkomst, att 

det är en professionell yrkesroll och att man som sjuksköterska kan fatta egna beslut (Katz, 

2005). 

Sjuksköterskestudenter ser sjuksköterskan som meningsfull och osjälvisk, många associerar 

sjuksköterskan till en ”moderlig” person som är kärleksfull, vårdande och medlidande. Ett 

flertal tar upp det faktum att utbrändhet är en oro för det framtida yrket, men genom att 

fokusera på de positiva aspekterna som yrket ger kan de överkomma detta (Price et al., 

2013a). 

Price, Doucet och McGillis Hall, (2013b) skriver om den sociala positionen och samarbetet 

mellan sjuksköterskan och läkaren, de ville med sin studie förstå den historiska bakgrunden 

mellan dessa professioner samt valet man gör när man väljer sitt yrke. Media porträtterar idag 

sjuksköterskan som lägre positionerad, mindre intelligent, mindre rationell, mindre centrerad 

runt patienten och mindre populär än läkaren. Sjuksköterskans historia har en kamp om att få 

respekt och handha autonomi. Millenniebarnen som idag väljer att studera har en vilja att göra 

det bästa möjliga utav livet och framtida yrket, och dagens sjuksköterskestudenter har även 

de, precis som sjuksköterskans historia, en strävan om att få respekt och autonomi när de 

kommer ut i arbetslivet (ibid.). 

Personlighet 

Personlighet är enligt Cervone och Pervin (2015) ett ord som kan ha flera betydelser. 

Psykologer använder ordet för att beskriva psykologiska kvaliteter som medverkar till en 

individs mönster att tänka, känna och bete sig. Människor förändras över tid och beter sig 

olika vid olika situationer. Ordet personlighet är omfattande och hänvisar till en persons 

mentala liv, sociala beteende och emotionella erfarenheter. Genetiken påverkar vilken 
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personlighet man har i form av temperament, emotionellt och beteendemässigt som visat sig i 

tidig barndom. Vidare menar Cervone och Pervin (2015) att personlighetsdrag beskriver hur 

en person tenderar att handla utifrån känslor eller beteenden som visar sig i olika situationer, 

exempelvis en person som tenderar att vara öppensinnad och handlar utefter det.  

Medberoende inom omvårdnad 

Det är vanligt att personer med en problematisk uppväxt väljer ett yrke inom omvårdnad 

(Braunstein-Bercovitz, Cohen, Geller och Benjamin, 2014; Hopkins och Jackson, 2002). 

Orsaken är oftast är kopplat till ett behov av att ta hand om andra på grund av en uppväxt i 

dysfunktionella familjer (Martsolf, 2002; Hopkins & Jackson, 2002). Vid brist på självaktning 

finns risk att sjuksköterskan lägger fram sina egna behov och söker bekräftelse via patienten, 

där en vilja av att bli omtyckt av sin patient leder till ett medberoende och en form av vänskap 

istället för patient-vårdpersonal relation (Wiklund Gustin, 2014). Skillnaden mellan att visa 

medkänsla istället för att vara medberoende gentemot en patient är att du ska vara genuin och 

skapa en bra relation och samtidigt vara professionell. (ibid.) 

Medberoende kan ses som ett dysfunktionellt personlighetsdrag och kan påverka 

professionella relationer och möten med andra människor negativt (Hopkins & Jacksson, 

2002). En person som är medberoende kan ha kontrollbehov, vara överdrivet högpresterande 

på arbetet, vara perfektionist eller ha en tendens att sätta sina egna behov åt sidan. Vidare 

beskriver Parker, Faulk & Lobello (2003) att forskning om medberoende hos 

sjuksköterskestudenter finns i begränsad mängd och ämnet behöver forskas mer om. 

Det har föreslagits att sjuksköterskor är attraherade av yrket för att de har ett behov av att ta 

hand om andra, ett behov som kan ha uppstått från barndomen med en uppväxt i 

dysfunktionella familjer (Martsolf, 2002). I tidigare forskning belyser även Parker, et al., 

(2003) att individer med behov av att ta hand om andra verkar attraheras av 

sjuksköterskeyrket.  

Personlighetsdraget kan vara ett ohälsosamt överdrivet behov av att känna sig behövd och att 

tillfredsställa andra vilket i sin tur kan skada sjuksköterskan genom exempelvis utbrändhet. 

Sjuksköterskestudenter med en problematisk bakgrund kan eventuellt ha ouppklarade 

personliga problem från uppväxten vilket kan påverka mötet med kurskamrater, patienter och 

skolan (Parker, et al., 2003). Ursprungligen har begreppet medberoende använts i relation 

mellan en alkoholist och en familjemedlem. Sjuksköterskor med medberoendeproblematik 

kan ha växt upp i dysfunktionella familjer eller ha upplevt jobbiga händelser tidigare i livet 

som ej är bearbetade, denna typ av medberoende menar man bildas i det inre. Dessa 

sjuksköterskor kan ha valt yrket grundat på fel motiv om de tror att de ska få sina behov av 

kärlek och en känsla av tillhörighet tillfredsställda. En annan typ av medberoende hos 

sjuksköterskan är den som uppkommer vid stressfulla miljöer, alltså att det uppkommer av 

yttre orsaker (Allison, 2004). 

Hopkins och Jackson (2002) beskriver att personlighetsdrag hos sjuksköterskor som bryr sig 

för mycket och vill hjälpa mer än nödvändigt, möjligtvis har kvaliteter som kan associeras till 
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medberoende. Samband mellan olika bakgrunder och medberoende kan ses hos de med 

uppväxt i familjer där någon av föräldrarna eller syskonen har haft ett missbruk, högst 

prevalens var de med en missbrukande fader och de som är det äldsta barnet (ibid.). 

Allison (2004) anser att begreppet medberoende är något som kopplats ihop med 

sjuksköterskor mer än någon annan yrkeskategori. Medberoende är ett dysfunktionellt 

levnadssätt och uppkommer till följd av upprepade stressiga förhållanden. Begreppet 

medberoende ur ett sjuksköterskeperspektiv har beskrivits som att sjuksköterskan ger en oäkta 

omvårdnad. Att identifiera medberoende hos sjuksköterskor med hjälp av screening skulle 

vara användbart och forskning behövs för att fastställa faktorer som påverkar medberoende 

hos sjuksköterskor. Detta kan komma att ge vägledning samt bidra till att ett tidigare 

ingripande kan göras (ibid.). 

Vidare menar Allison (2004) att begreppet medberoende hos sjuksköterskor innebär att den 

professionella rollen består av ett beroende av att hjälpa andra för att själv få en bättre 

självkänsla. En person som är medberoende tenderar att vara osjälvständig, värderar sig själv 

utifrån hur andra tros uppfatta en, osäkerhetskänsla i vem man är samt en rädsla av att bli 

avvisad. Dessa personer prioriterar andra i sin omgivning på bekostnad av sig själv (ibid.).  

PROBLEMFORMULERING 

Tidigare forskning visar att det finns olika orsaker till att välja sjuksköterskeyrket. Det har 

uppmärksammats att personer med en problematisk uppväxt väljer ett yrke inom omvårdnad 

på grund av ett inre behov av att ta hand om andra. Begreppet medberoende och behovet av 

att ta hand om andra skulle kunna komma att leda till en ohälsosam hängivenhet i yrkesrollen.  

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur olika personlighetsdrag och motiv har 

inflytande på yrkesvalet till att bli sjuksköterska med fokus på medberoendeproblematik. 

BÄRANDE BEGREPP 

Polit och Beck (2017) menar att när du har en problemformulering, ett syfte och ett ämne, är 

det väsentligt att se över begrepp och sammanhang i tidigare studier med liknande ämne. I 

omvårdnadsstudier kan begrepp användas. I detta examensarbete lyfts nedanstående bärande 

begrepp fram, vilka diskuteras i förhållande till resultatet i diskussionsdelen. 

Medberoende 

En definition av medberoende är en ohälsosam hängivenhet eller tillgivenhet i relationer till 

andra. Begreppet har sina rötter från litteratur som kan läsas från 1940-1950 talet då man 

beskrev att medberoende utformas om man lever med någon, eller uppväxt i en miljö av 

alkohol eller drogmissbruk (Parker et al., 2003; Knudson & Terrell, 2012).  
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De med ett medberoende har en image av att vara den goda som ständigt tar hand om dem 

omkring sig (Knudson & Terrell, 2012). Medberoende är en spegling av smärta och 

hjälplöshet hos en person som visar sig i en ständig hängivenhet att ta hand om andra (ibid.) 

Parker et al. (2003) menar på att medberoende har en bred definition i olika sammanhang 

inom vården. Det kan vara kopplat till att vara den klassiska goda vårdgivar-karaktären eller 

också till en ohälsosam hängivenhet. Enligt Hellsten (1993) kan medberoende beskrivas som 

ett sjukdomsliknande tillstånd som kan komma att uppstå när någon lever i en nära relation till 

någon med problem av något slag och då ignorerar sin egen personlighet och anpassar sig till 

den andra personen och dess problem. 

För att definiera begreppet medberoende kommer orden ”beroende” och “med” förtydligas. 

Prefixet “med” till ”beroende” betyder att du lider, eller är med någon - som i sin tur har ett 

beroende. Ett beroende klassificeras av Socialstyrelsen (2015) som någonting kopplat till 

missbruk av droger eller alkohol, termerna till beroende och missbruk kategoriseras olika 

beroende på verksamhet och yrkesgrupp (ibid.). Enligt Hjärnfonden (u.å) är ett beroende ett 

kroniskt tillstånd som lagrats i hjärnans belöningssystem, en beroendesjukdom är kopplat till 

cigaretter, alkohol, droger, tabletter och spel. Andra beroenden som ännu idag inte klassas 

som en sjukdom, utan endast som ett beroende är exempelvis sex- och relationsberoende 

(ibid.). 

Vidare beskriver Johnson (2015) olika symtom för ett medberoende. Dessa symtom kan 

uppvisas i att en person har ostabila och intensiva relationer, gör allt i sin makt för att inte 

vara ensam, kronisk känsla av att vara uttråkad och har en tomhetskänsla, sätter sina egna 

behov sist och prioriterar alla andras, bekräftelsesökande, har negativa föreställningar av sitt 

yttre, är oärlig, förnekande och har en låg självkänsla. 

Caring 

Karlsson, Bergbom och Nyström (2013) beskriver begreppet caring som kan översättas till att 

bry sig om. Begreppet förklaras som en grund för att ta hänsyn, ta hand om och ha andra 

människor i åtanke samt lyssna, trösta och hålla löften. Durgun Ozan, Okumus och Aytekin 

Lash (2015) beskriver caring som det moraliska idealet som innebär ett engagemang till en 

annan människa utifrån hens sinne, kropp och själ. 

Olika kännetecken för caring hos en sjuksköterska beskrivs av Baughan och Smith (2009) 

som någon med en vårdande närvaro för både patient och anhöriga, deltar i sociala utbyten, 

någon som lyssnar och använder tyst kommunikation. Vidare menar de även att 

sjuksköterskan skall skapa ett band mellan sin patient och dennes närstående, känna igen 

viktiga förbindelser och effekten av hens svar. En vilja att lära sig genom samtal och 

uppmärksamma effekten av samverkan, detaljer och signaler från sin patient på ett försiktigt 

sätt. Samt arbeta känslosamt när det behövs, vara äkta och inte låta arbetsrutiner komma före 

individanpassad vård (ibid.). 
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METOD 

Arbetets metod presenteras under rubrikerna design, urval, dataanalys, datainsamling och 

etiska aspekter.  

Design 

Detta examensarbete är en allmän litteraturöversikt som består av 10 kvalitativa studier. I en 

allmän litteraturstudie genomförs inte en djupgående analys av resultat (Friberg, 2012b). En 

litteraturöversikt är enligt Polit och Beck (2017) en sammanställning av forskning som 

presenterar helheten av tidigare forskning, det är väsentligt att främst använda sig av 

originalstudier då de är grundmaterial. Detta examensarbete grundades i tidigare forskning 

som associerades till arbetets syfte och problemformulering. 

I denna litteraturöversikt ingår kvalitativa studier på grund av att de studierna har en 

beskrivande design och en trovärdighet (Friberg, 2012a). Genom att använda sig av 

kvalitativa forskningar kan man lättast sammanställa forskning som redan finns och 

sammanknyta det till syftet med studien, och genom detta ge en ny vinkel på forskningsfrågan 

(ibid.). 

Urval 

Databaser som användes var PubMed och CINAHL. Artiklar som söktes skulle omfatta vårt 

ämne och syfte som är väsentligt för ett examensarbete enligt Friberg (2012b). Sökningarna 

genomfördes i databaser där kunniga inom ämnet granskat, analyserat och bedömt kvaliteten 

på dokumenten innan de blir sökbara i databaserna (Östlundh, 2012).  

I inklusions processen valdes kvalitativa studier ut som svarade på författarnas syfte, var 

publicerade mellan år 2002-2017 och skrivna på engelska. Vidare var studierna peer reviewed 

och fanns i Academic journals. Studier som valdes att exkluderas var de som höll en låg 

kvalitét enligt SBU´s granskningsmall och som inte var relevanta för valt ämne. I val av 

studiernas geografiska område prioriterades Skandinavien i första hand men globala studier 

inkluderades under processen. 

Datainsamling 

Studier söktes via CINAHL och Pubmed (se bilaga 2). Sökorden som valdes passade ihop 

med ämnet och arbetets syfte och har används vid sökningen till funna studier som redovisas i 

resultatet (se tabell 1), vilket enligt Friberg (2012b) är en bra metod när man väljer sökord. I 

första sökningen användes sökorden nursing och career choice, då vi i början fick upp stora 

mängder artiklar valdes flera sökord ut, så som character, nurse student, career choice, 

helping behaviour, nurse*, nursing, why, courage, nurses, motivations, factors, student nurse, 

nursing student, students, image, qualitative, perception, qualitative study, personality traits. 

Dessa sökord kombinerades med varandra och booleska termer användes (AND, OR, NOT). 

Att använda booleska termer i sin sökningsmetod är enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandström (2016) ett effektivt sätt att hitta den bästa passande litteraturen till 

forskningsämnet. 
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För att kontrollera sökorden har varje ord slagits upp i ämnesordlistor i Svensk MeSh 

(https://mesh.kib.ki.se) och Cinahl Headings 

(http://web.a.ebscohost.com.till.biblextern.sh.se/ehost/mesh?sid=7ba8da25-48f9-415b-9db0-

e64fd239dc9d%40sessionmgr4009&vid=2&hid=4114) för att utföra en korrekt sökning (se 

tabell 1).  

 

Databasen CINAHL prioriterades i artikelsökandet och PubMed, Söderscholar och Medline 

användes för att bredda sökresultaten. En översikt av relevant litteratur gjordes i början av 

arbetets gång, den litteratur som inte passade ämnet och syftet var ej relevant och 

exkluderades. För att underlätta upplägget av examensarbetet användes litteratur från Friberg 

(2012), Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström (2016) och Polit & Beck (2017), dessa 

författare gav i sin litteratur en vägledning och stöd i upplägg av ett examensarbete. 

 

Enligt Friberg (2012b) görs en litteraturöversikt genom att se över det valda ämnet, få ihop en 

struktur för att sedan sammanställa tidigare forskning. För att kunna skapa en 

problemformulering krävs tidigare litteratur eller forskning inom det valda området och 

genom sökning och insamling av litteratur skapas en grundpelare för syfte och 

problemformulering (ibid.). Detta har gjorts av författarna genom en artikelmatris (se bilaga 

1) för att granska materialet med kritiska ögon och kunna se likheter samt skillnader. 

 

Urval av studierna gjordes genom att läsa samtliga rubriker. Sedan lästes utvalda abstracts och 

de artiklar som ansågs vara relevanta och uppfyllde författarnas inklusionskriterier, vilket 

enligt Friberg, 2012b är väsentligt för att öppna upp ögonen och bidra till ett kreativt arbete. 

Studierna diskuterades och därmed gjordes övervägningar och hänsyn togs till inklusion- och 

exklusionskriterierna som valts.  

Tabell 1. Sökord 

Valt ord på svenska Cihnal Headings Mesh-term 

Att välja Choosing - 

Faktorer Factors - 

Karaktär Character Character 

Hjälp-beteende Helping behaviour - 

Karriärval Career choice Career choice 

Kvalitativ studie Qualitative, study Qualitative Research 

Mod Courage Courage 

Motivationer Motivations - 

Personlighetsdrag Personality traits - 

Sjuksköterska Nurse* Nurses 
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Sjuksköterskeprofessionen Nursing Nursing 

Sjuksköterskestudent Nurse student Students, nursing 

Sjuksköterskor Nurses Nurses 

Studenter Students Students 

Uppfattningar Perception Perception 

Varför Why - 

Vård/Bry sig om Care Care 

 

Dataanalys 

För att granska studiernas kvalitet har författarna tittat på metodbeskrivningar, resultat, 

problemet som forskats om samt antal deltagare i intervjustudier. Samtliga studier lästes 

flertal gånger och under detta moment kunde likheter och skillnader mellan de olika studierna 

uppmärksammas vilket resulterade i olika teman i arbetet (se tabell 2), detta är enligt Friberg 

(2012b) väsentligt för att göra en trovärdig litteraturöversikt.  

Under processen då studierna lästes och analyserades markerades relevant information som 

svarade på examensarbetets syfte med hjälp av färgkodning. För att finna ett överskådligt 

resultat var det önskvärt att finna olika teman. Dessa hittades under processen och författarna 

kunde jämföra studier med varandra i form av olikheter- och likheter.  

Vid analysen av studiernas resultat hade författarna i åtanke att de skulle kunna besvara motiv 

till att välja sjuksköterskeyrket, olika personlighetsdrag och/eller medberoendeproblematik. 

För att analysera och diskutera studierna gjordes teman av det huvudsakliga som hittats efter 

genomgång av alla utvalda studier. 

Utvalda artiklar granskades enligt Statens Beredning För Medicinsk Och Social Utvärdering 

(SBU, 2014) granskningsmall, som innefattar bedömning av syfte, urval, datainsamling, 

analys och resultat och sammanlagt 21 punkter att checka av. I föreliggande studie har 

kvaliteten benämnts som hög, medelhög eller låg, varav hög skulle innefatta minst 18 

godkända punkter, medelhög 12-18 och låg under 12. 

Etiska aspekter 

Vid datainsamling av studier har författarna granskat om de har haft ett etiskt godkännande, 

detta har varit ett krav i val av resultatstudier då vi använt oss av kvalitativa ansatser som 

berör personens integritet. Polit & Beck (2017) nämner att de flesta länder har utformat egna 

etiska koder inom sjuksköterskeprofessionen och att studier som innefattar intervjuer måste 

tas med respekt för att undgå att skada eller kränka en människa. 

För att undvika bias har varje studie granskats objektivt, en korrektion av översättningar från 

engelska till svenska gjordes samt en diskussion mellan författarna, detta för att undvika 

förutfattade meningar och att resultaten har uppfattats likartat. Författarna har haft i åtanke att 
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inte låta egna uppfattningar, erfarenheter och intresse för ämnet styra eller förvränga urvalet 

från studierna. 
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RESULTATREDOVISNING 

Resultatet redovisas nedan i form av fyra huvudteman om motiv till yrkesvalet, att bli 

sjuksköterska. I tabellen visas relationen till litteraturöversiktens inkluderade tio studier 

(tabell 2). 

Tabell 2. Studiernas huvudteman  

Tema 

 

 

Artikel 

Vilja att 

hjälpa 

andra 

Påverkan 

från andra 

Olika 

personlighets- 

drag 

Praktiska 

anledningar 

och tidigare 

erfarenheter 

Başkale & 

Serçekuş 

(2015) 

X 

 

X  X 

Eley et al. 

(2012) 

X  X X 

Karabacak et 

al., (2012) 

X X  X 

Liaw et al., 

(2016) 

X 

 

X X X 

 

Marcinowicz 

et al., (2016) 

X 

 

X 

 

 X 

 

Mooney et 

al., (2008) 

X   X 

 

Neishabouri 

et al., (2016) 

X    

Newton et al., 

(2009) 

X  X X 

Thorup et al., 

(2012) 

   X 

Zamanzadeh 

et al., (2015) 

X  X  

 

Vilja att hjälpa andra 

Flera studier visar att majoriteten av studenter väljer yrket för att de vill hjälpa andra och ser 

yrket som omtänksamt, humanitärt och utmanande (Başkale & Serçekuş, 2015; Marcinowitcz, 

Owlasiuk, Slusarska, Zarzycka & Pawlikowsa, 2016). Viljan att hjälpa andra motiverade de 

flesta, en deltagare uttrycker en känsla av lycka när hen får hjälpa andra och att det var största 

faktorn till valet av yrket (Başkale & Serçekuş, 2015). 
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Mooney, Glacken och O’Brien (2008) nämner att majoriteten i deras studie hade valt att 

studera till sjuksköterska på grund av en dragning för att få hjälpa andra. Alla studenter 

menade på att de ville ha ett jobb som involverade caring, vilket enligt dom var deras starka 

sida. En deltagare nämner att hen valde yrket för att få andra att må bra. “I decided to do 

nursing because of the caring aspect of making people more comfortable and making them 

feel better” (ibid.). Studenterna menar på att sjuksköterskeyrket är ett belönande och 

tillfredsställande jobb (Mooney et al., 2008).  

Flera studier styrker att de vanligaste orsakerna till att välja sjuksköterskeyrket är en vilja att 

hjälpa, bry sig om och ta hand om andra människor (Price, 2008; Liaw, Wu, Holroyd, Wang, 

Lopez, Lim, & Chow, 2016; Newton, Kelly, Kremser, Jolly & Billett, 2009; Eley, Bertello, & 

Rogers-Clark, 2012; Karabacak, Uslusoy, Alpar & Bahçecik, 2012). Eley et al. (2012) visar i 

sin studie att flera deltagare anser att yrket är givande och deras kall- och att valet kom 

naturligt för dem. Att få hjälpa andra och förändra liv var en dragning till yrket. Enligt 

deltagare kännetecknas en bra sjuksköterska genom att vara omtänksam. 

Sjuksköterskestudenter beskriver att de känner sig kompetenta när de använder sin kunskap 

för att hjälpa andra. En student säger att självförtroendet växer när patienter förlitar sig på 

henne. “I can help those people who are around me and relieve their suffering. Patients trust 

“what I say” and that greatly boosts my self-confidence”. (Neishabouri, Ahmadi, & 

Kazemnejad, 2016).  

Zamanzadeh, Jasemi, Valizadeh, Keogh och Taleghani (2015) menar att ju mer emotionell en 

sjuksköterska är desto mer kan hen känna sympati för patienter vilket leder till att 

sjuksköterskan känner ansvar för patienten och vill tillfredsställa patientens behov. En 

deltagare menar att hen är emotionell och tycker om att hjälpa andra, göra sina patienter nöjda 

och mår själv bra genom att göra det. 

Well, I’m quite emotional and love to help others if I can. I help my family too 

and enjoy being a comfort. That´s why I feel good when my patients are 

satisfied. Satisfying my patients´ needs gives me a feeling of pleasure; the 

feeling is so strong that I believe my best moments are when I’m with my 

patients and helping them (Zamanzadeh et al., 2015, s 220). 

Påverkan från andra 

Ett flertal studier nämner att familjetraditioner är en av anledningarna till varför man väljer att 

bli sjuksköterska. Deltagarna som ser utbildningsvalet som familjerelaterat uttrycker att de 

någon gång har haft en sjuk anhörig, att det är en förälders dröm eller att någon av föräldrarna 

alternativt nära vän är sjuksköterska (Marcinowitcz et al., 2016; Başkale & Serçekuş, 2015). 

En deltagare beskriver hur påverkan från sin mor bidragit till yrkesvalet. ”My mom used to 

work at the hospital. I’ve always had contacts with the hospital and I liked it.” (Marcinowitcz 

et al., 2016) 

Vidare beskriver andra studier att familj och närstående har haft en påverkan till valet av 

utbildning. Vissa studenter menar att de har haft en familjemedlem som behövt vård. Det kan 
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även vara en vilja att hjälpa sin familj, släktingar och personer i sin närhet (Liaw et al., 2016; 

Karabacak et al., 2012). En orsak att välja sjuksköterskeyrket är påtryckningar från föräldrar, 

eller att släktingar och familj arbetar inom sjukvården och att det kan vara en betydande faktor 

till valet (Karabacak et al., 2012). 

Flera studenter antyder att familj och vänner påverkat till valet av utbildning, att de sett 

sjuksköterskeyrket som en god jobbmöjlighet för dem. Några turkiska studenter nämner att de 

blivit eller känt sig tvingade att söka in till skolan av deras föräldrar, men de har efter 

betänkande velat det själva (Başkale & Serçekuş, 2015). 

Olika personlighetsdrag 

Newton et al. (2009) menar att det varit naturligt för deltagarna att studera till sjuksköterska 

då de ansåg att de varit en omhändertagande person sedan barndomen. Många nämner att en 

del av deras personlighet var att bry sig om andra. Singaporianska studenter som väljer 

sjuksköterskeyrket på grund av personligt intresse förklarar sitt val med att de ser sig själva ha 

en personlighet som passar yrket och att de vill möta människor dagligen Liaw et al. (2016). 

Eley et al., (2012) beskriver olika personlighetsdrag hos sjuksköterskestudenter, vilka är 

exempelvis; bekräftelsesökande (Reward dependence), lojala (Cooperativeness), överlägsna 

(Self transcendence) och nyhetssökande (Novelty seeking). De som har en bekräftelsesökande 

personlighet ses hos studenter med en uppväxt där de behövt söka uppmärksamhet och 

uppskattning för det de gör. Dessa individer har en tendens till att bry sig om andra, vara 

känsliga, beroende av andra och sociala (ibid.). 

Lojala individer ser sig själva som viktiga för samhället. Deras personlighetsdrag har en hög 

samarbetsvilja, tolerans, hängivenhet, stöttande, empatisk och är principlagd. Karaktärsdraget 

“överlägsna”, varierade hos studenter i form av låg eller hög överlägsenhet. Få deltagare hade 

en hög överlägsenhet och såg sig själva som viktiga för hela universum. Individer med dessa 

drag är karaktäristiskt spirituella, anspråkslösa/blyga och nöjda med tillvaron. De med låg 

överlägsenhet är beskrivna som praktiska, rationella och objektiva, men kan dock ses ha 

svårigheter vid förändringar som att anpassa sig till svåra situationer (Eley et al., 2012). 

Nyhetssökande personlighetsdrag ses hos många studenter och kopplas oftast till uppväxten. 

De med hög prevalens av att vara nyhetssökande har personlighetsdrag som visas i 

nyfikenhet, blir lätt uttråkade, impulsivitet och uppmärksamhetssökande (Eley et al., 2012). 

Olika personlighetsdrag identifierades i Zamanzadeh et al., (2015)s studie som var en av 

motivationsfaktorerna till valet av sjuksköterskeyrket. De som sågs sociala och geniala har en 

större chans att skapa en bra relation med sin patient och se hens behov. Att vara 

personlighetstypen som är känslig och omtänksam är oftast de med en holistisk syn, som 

innebär att hänsyn tas till hela människan och inte bara sjukdomen (ibid.) 

Praktiska anledningar och tidigare erfarenheter 

Ett flertal studier visar att många studenter väljer sjuksköterskeyrket för möjligheten till 

arbete efter utbildningen, att vetskapen om garanti att få arbete skapar en trygghet (Liaw et 
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al., 2016; Eley et al., 2012; Karabacak et al., 2012). En grupp deltagare i studierna förklarade 

sitt val med att deras betyg varit för låga för att komma in på annan önskvärd utbildning och 

att de därför valt att påbörja sjuksköterskeutbildningen (Karabacak et al., 2012; Liaw et al., 

2016). 

Orsaker som att kunna jobba utomlands, att inte komma in på andra universitetsprogram, låga 

intagningspoäng, trygg inkomst och en garanti att få arbete var orsaker som sågs hos många 

studenter (Marcinowitcz et al., 2016; Başkale & Serçekuş, 2015). Sjuksköterskeyrket sågs 

som något som erbjöd en bred variation av möjligheter och tillfället att få resa i jobbet 

(Mooney et al., 2008). Många studenter anser att yrket känns tryggt i och med 

arbetsmarknaden som tillför en jobbgaranti. Vissa studenter i studien hade inte 

sjuksköterskeyrket som förstahandsval, men på grund av låga betyg resulterade det i det 

slutgiltiga valet (ibid.). 

De som valt att utbilda sig till sjuksköterska av en slump eller medvetet felval gav ofta 

negativa uttalanden om yrket. Vissa deltagare nämner att de inte skulle göra om valet och att 

de inte kände sig nöjda att arbeta som sjuksköterska. Någon nämner att de skäms för yrket för 

att de anser yrket vara underminerat (Marcinowitcz et al., 2016). 

Bilden som sågs av professionen var baserade på deras tidigare erfarenheter eller 

observationer av sjuksköterskor, en deltagare nämner att hen såg sjuksköterskan framför sig 

som någon som sitter och dricker kaffe och ler till folk, och någon gång ibland gick iväg för 

att ge en injektion eller ta ett blodtryck. Yttranden från yngre deltagare visade en väldigt 

felaktig bild av yrket när de började studera, när de senare kommit in i arbetet uppfattades det 

som ett hårt och underskattat jobb (Marcinowitcz et al., 2016). Studenter var ovetandes vilken 

kunskap och kompetens som krävs från en sjuksköterska, det var under sin tid på utbildningen 

de förstod hur mycket jobb som krävdes för att klara av yrket (ibid.).  

Mooney et al. (2008) nämner att många valt att utbilda sig till sjuksköterska på grund av 

personliga erfarenheter som exempelvis att de själva blivit omhändertagna eller att de tagit 

hand om någon annan. Vidare beskriver Thorup, Rundqvist, Roberts och Delmar (2012) hur 

färdigutbildade sjuksköterskor uppfattar egna erfarenheter av sårbarhet och lidande, hur 

vidare det påverkar deras etiska förhållningssätt och kapacitet att ge professionell omvårdnad 

när de möts av lidande och sårade patienter. Sjuksköterskor uttrycker att deras egna lidande 

och sårbarhet är något väldigt känsligt och undangömt, vilket beskrivs av en deltagare att det 

handlar om att kunna distansera sig från sina egna behov (ibid.). 

Thorup et al. (2012) menar att mod visar sig genom sjuksköterskans vilja och förmåga att 

hjälpa patienter och möta deras egna lidande och sårbarhet, att det är individens sårbarhet som 

skapar den professionella omvårdnaden och modet att handla. Sårbarhet och lidande formar 

sjuksköterskan och ger mod att vårda vilket innebär att hjälpa patienten att möta sårbarhet och 

lidande samt att sjuksköterskan vågar lita på sina intentioner och stå upp för professionell 

vård. Mod är ett viktigt fenomen i det etiska formandet hos en sjuksköterska, vissa patienter 

måste bli konfronterade för att kunna diskutera sitt välmående och vidta åtgärder. En av 
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deltagarna nämner att det krävs mod för att inta patient-sjuksköterska relationen när de anar 

att det kommer komma en situation de inte vet om de kan klara av att möta och att detta 

kommer genom erfarenhet (ibid.). 

I have been thinking a lot about courage. I have been a coward, but I have 

worked on my courage and I think that I have developed courage over the 

years… I kind of need to get a firm basis before I dare do something, and now I 

feel that I have found my feet, I’m more daring now - I feel I know what I’m 

talking about (Thorup et al., 2012, s. 431) 

Sjuksköterskorna i studien av Thorup et al., (2012) menar att en etisk formation i yrket är att 

kunna möta sig själv i rollen som professionell sjuksköterska, personen man är och våga ha 

eget tungt bagage. De menar även på att livserfarenheter hos sjuksköterskan kan bidra till 

bättre vård och omsorg. Några deltagare nämner att de gärna gömmer sina egna känslor och 

beskriver att vid vissa patientmöten så kan det komma att bli smärtsamt och svårt. Andra 

deltagare menar på att yrket handlar om att du som sjuksköterska är ”räddningen” för 

patienter i nöd och att man måste kunna distansera dig själv från dina egna behov (ibid.).  

Det positiva i eget lidande är enligt sjuksköterskorna i Thorup et al., (2012) studie att det är 

lättare att förstå patienter och att de möjligtvis hade förstått sina patienter annorlunda om de 

inte kunde associera till dessa känslor själva. De negativa aspekterna är att det finns risker 

med att gömma sina egna problem och ignorera patientens då problemen kan kopplas till sig 

själv, vilket i sin tur gör det svårt avgöra om det är patientens eller egna känslor som uppstår. 

Sjuksköterskorna i studien menar att professionell vård baseras på medlidande och ödmjukhet 

och att erfarenheter och intuition krävs för att kunna ge professionell vård på ett ömsint sätt 

utan att vara för beskyddande (ibid.). 
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DISKUSSION 

Här presenteras litteraturöversiktens metod och resultat i form av en diskussion där 

författarnas metod kritiskt granskats och övervägts, därefter diskuterades studiernas resultat 

och jämförs med varandra. 

Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en allmän litteraturstudie för att belysa området inom medberoende, 

personlighetsdrag och karriärsval kopplat till sjuksköterskeyrket, då författarna ansåg detta 

vara ett intressant och relevant ämne att utforska inom ett examensarbete. Då förförståelse 

inom ämnet medberoende fanns hos författarna, har detta resulterat i ett intresse att fördjupa 

sig ytterligare inom området. Även huruvida personlighetsdrag har en bidragande faktor som 

implementeras i valet – att bli sjuksköterska. 

De studier som valdes ut var alla skrivna på engelska och gav ett svar på litteraturstudiens 

syfte. Alla studier som ingår i resultatet är etiskt godkända och författarna har 

kvalitetsgranskat dem enligt SBUs granskningsmall (SBU, 2014). Genom att kvalitetsgranska 

studierna gavs ytterligare tillfälle att se om resultaten tolkats rätt, genom detta kunde de som 

misstolkats för föreliggande studie exkluderas. 

Enligt Friberg (2012) får man en god översikt av ämnet och ett större värde av 

litteraturöversikten ju fler studier som inkluderas, vilket ger detta examensarbete en 

reliabilitet då vi använt oss av tio kvalitativa studier. Genom att använda endast kvalitativa 

ansatser har det bidragit till ett innehåll som ger personliga inblickar till varför man väljer att 

bli sjuksköterska och även vad som kan ligga bakom valet i form av känslomässiga aspekter. 

En svaghet skulle kunna ses i att inte ha inkluderat kvantitativa studier i föreliggande studie 

vilket eventuellt hade kunnat bidragit till en bredare översikt av ämnet och kunnat gett ett 

annat slutresultat, då studierna har fler deltagare samt att de troligtvis hade varit baserade på 

frågeformulär och skalor och då gett en annan information.  

Syftet har besvarats med en viss begränsning då kvalitativa studier om personlighetsdrag och 

medberoende hos sjuksköterskor fanns i begränsad mängd, dock anses de valda studierna vara 

trovärdiga och relevanta till examensarbetet då intervjuer gjorts med få deltagare och pågått i 

cirka 60 minuter, vilket var en anledning till att allmän litteraturöversikt med kvalitativ ansats 

gjordes. Då första ansatsen var att hitta forskning från kvalitativa studier gjorda i 

Skandinavien eller i angränsande område fanns i begränsad mängd så inkluderades studier 

från hela världen som passade ämnet och syftet. Studier som inkluderades gav ett annat svar i 

vissa anseenden än förväntat då vissa länder har andra traditioner som skiljer sig från de 

skandinaviska, men anses vara bra enligt författarna då det gett en bredare vy av ämnet i 

fråga. Författarna hade en något förutfattad mening om vad svaren skulle komma att ge från 

studierna gjorda utanför Skandinavien, men blev efter sin datainsamling överraskade av att 

resultaten inte frånskilde sig särskilt mycket. 
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Metoden för att redovisa resultatet var att sammanfatta studierna i olika kategorier för att få 

det överskådligt. Teman som blev funna var; en vilja att hjälpa andra, påverkan från andra, 

olika personlighetsdrag, praktiska anledningar och tidigare erfarenheter. Författarna sökte 

likheter och skillnader i studierna och gjorde en översiktstabell och funna likheter sorterades 

in under rubriker vilket gav de temana, för att öka förståelsen inom det valda området enligt 

Friberg (2012) är denna metod väsentlig. Metoden förenklade skrivprocessen och 

dataanalysen när resultatet tog form vilket ansågs vara det bästa sättet för att besvara syftet, 

vissa funna subteman exkluderades då författarna ansåg att de ej var relevanta kopplat till 

ämnet. De som exkluderades var; synen på sjuksköterskan som ett kvinnoyrke, ökad 

självförmåga (self-efficacy) och att arbeta ”under” läkaren. 

För att motverka bias har regelbundna diskussioner och övervägningar förts under arbetets 

gång kring studierna då en förförståelse av ämnet finns hos författarna. Lexikon har använts 

vid översättningar av vissa fraser för att innehållet i studierna inte skulle misstolkas och 

förvrängas då engelska inte är modersmålet hos författarna. 

Då det forskade ämnet har en stor bidragande faktor för just sjuksköterskestudenter och 

personal inom omvårdnad på grund av en ökad medvetenhet om bidragande faktorer till 

varför man väljer yrket, kan detta bidra till en större självkännedom och därmed ge en bättre 

omvårdnad. Att uppmärksamma olika personlighetsdrag och ”riskfaktorer” som kan komma 

att skada individen i vårdyrket på grund av en stor hängivenhet kan komma att ge en 

möjlighet till tidiga interventioner eller uppmärksammande. Då personalen skulle kunna 

komma att få hjälp att bearbeta sina egna känslor och sköra brister kan detta leda till färre 

sjukskrivningar relaterat till utbrändhet och psykisk ohälsa. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur olika personlighetsdrag och motiv har 

inflytande på yrkesvalet till att bli sjuksköterska med ett fokus på medberoendeproblematik. 

Tidigare forskning har visat att det finns olika anledningar till att många väljer att bli 

sjuksköterska men väldigt få studier finns om huruvida personlighetsdrag påverkar valet.  

En av de vanligaste orsakerna till att välja sjuksköterskeyrket var viljan att hjälpa andra. 

Andra orsaker var påverkan av andra, praktiska orsaker som tillgång till arbete, låga betyg, en 

möjlighet att arbeta utomlands och tidigare erfarenheter inom omvårdnad eller en uppväxt 

som implementerat valet. Teman har sammanvägts med begreppen caring och medberoende 

som har genomsyrat arbetet. 

 

Resultatet visar att i studier gjorda i Turkiet och Polen grundar sig valet att bli sjuksköterska 

delvis på en press från föräldrar och inte på egen drivkraft. Däremot menar andra deltagare att 

de blivit inspirerade av sin omgivning som arbetar inom sjukvården, vanligast är föräldrar 

eller vänner. 

 

Sanders, Szymanski och Fiori, 2014; Verdiano, 1987 menar att barn som växer upp i en familj 

där det finns psykiska sjukdomar eller substansberoende intar en av fyra roller. ”Hero child” 
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kopplas till att prestera, ”lost child” har en emotionell känslighet, ”scapegoat” är den 

rebelliska och ”mascot” som är underhållaren i familjen. “Hero child” som har en hög 

prestationsprevalens kan kopplas samman med en bekräftelsesökande personlighet som har en 

tendens till att bry sig om andra, vara känsliga, beroende av andra och sociala (Eley et al., 

2012). Lojala individer som ser sig själva som viktiga för samhället har en hög samarbetsvilja, 

tolerans, hängivenhet, är stöttande, empatiska och är principlagda. Även “lost child” med den 

emotionella känsligheten kan tänka sig ha mycket empati och dras till ett yrke där man får rå 

om andra och kan kopplas till någon som är en lojal individ (ibid.). 

 

En av grundidéerna i detta examensarbete var att studera olika personlighetsdrag som kan ha 

påverkat yrkesvalet. Dock fann författarna en brist på kvalitativa studier som svarade på detta, 

vilket påverkat studiens slutresultat då hela syftet inte blir uppfyllt och ses som en negativ 

aspekt. Istället svarar kvantitativa studier på detta varpå Hopkins och Jackson (2002) 

beskriver personlighetsdrag hos sjuksköterskor som innefattar ett överdrivet behov av att 

hjälpa andra människor, vilket kan associeras till ett medberoende hos sjuksköterskan som 

uppkommit under uppväxten på grund av att någon familjemedlem haft ett missbruk. Hopkins 

& Jackson (2002) menar att medberoende kan kopplas till de sjuksköterskor som har 

personlighetsdraget att bry sig mycket och hjälper mer än nödvändigt. Allison (2004) 

beskriver vidare att sjuksköterskan kopplas ihop med medberoende mer än någon annan 

yrkesgrupp. 

 

Martsolf (2002) menar att personer som har ett behov av att ta hand om andra söker sig till 

sjuksköterskeyrket och att orsaken kan vara en uppväxt i en dysfunktionell familj. Parker et 

al., (2003) förklarar att behovet av att ta hand om andra är ett personlighetsdrag som kan 

komma att bli negativ om hängivenheten till andra blir för stor och den bakomliggande 

orsaken är att må bättre själv. Wiklund-Gustin (2014) nämner att en sjuksköterska med 

medberoendeproblematik kan få en dysfunktionell relation till patienten. Patientlagen 

(2014:821), (7 §) säger tydligt att ”Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och 

sjukvård som är av god kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och 

beprövad erfarenhet”. Om sjuksköterskan har ett behov av att hjälpa andra genom att 

tillfredsställa patientens behov på ett överdrivet sätt i form av att skapa en mer vänskaplig 

relation än sjuksköterska-patientrelation kan detta leda till ett oprofessionellt förhållningssätt 

gentemot patienten (Wiklund-Gustin, 2014).  

 

Flera studiers resultat visade att en av de vanligaste praktiska anledningarna till att man väljer 

att studera till sjuksköterska var den goda möjligheten till ett arbete efter utbildningen, det 

ansågs vara en trygghet och kunna ge en fast inkomst. Detta styrks av tidigare forskning där 

studenter har uppfattningar om att man i sjuksköterskeyrket kan få en bra lön (Katz, 2005). 

Däremot är det känt av media att lönen för sjuksköterskor inte är tillräckligt hög, detta kan 

vara en av orsakerna att sjuksköterskor vill söka sig till en tjänst utomlands. Exempelvis till 

Norge där lönen är högre och arbetsförhållanden är känt bättre än i Sverige 

(http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=416059). 
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Vårt resultat av studierna visar att hos majoriteten är motivationsfaktorn till valet av 

sjuksköterskeyrket- att få hjälpa andra och hade ett genuint intresse för caring, detta har 

genomsyrat resultatredovisningen. Svensk sjuksköterskeförening (2016) menar att 

omvårdnaden innefattar stöd, lindra lidande, förebygga ohälsa, främja hälsa och 

välbefinnande. Omvårdnad har sin grund i humanism där människan ses som en del i ett 

sammanhang (ibid.). Ett ord eller begrepp som författarna har stött på under många studier är 

caring- som betyder omtänksam. Översättningen av ordet har berott på kontexten och de 

översättningar som gjorts i föreliggande studie är- bry sig om, ta hand om andra och 

omhändertagande. Då ordet caring inom ämnet omvårdnad är ett bärande begrepp så har det 

situationsanpassats efter vad författarna i studierna ville framföra. 

En attraktiv egenskap som förvärvas av reflektion och erfarenhet är mod och detta krävs av 

sjuksköterskan för att ge en god omvårdnad, lindra lidande och främja hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Det viktiga moraliska modet kommer till följd av erfarenhet av 

andras lidande varpå en känsla uppkommer att enda alternativet är att handla. Att bedöma om 

en person visar mod beror på varje unik situation och person, om personen har erfarenhet och 

är van i situationen eller inte - kan ha betydelse (ibid.). Thorup et al. (2012) anser att modet 

skapar den professionella omvårdnaden. Personliga erfarenheter kan vara positivt beroende på 

vilken typ av erfarenhet man har och hur man använder sig utav dem i yrket. Beroende på om 

det handlar om livserfarenheter eller praktiska erfarenheter kan utgångspunkten vara 

annorlunda för olika individer. Thorup et al. (2012) menar att egna livserfarenheter kan bidra 

till en god omvårdnad. Om sjuksköterskan bär på känslomässigt bagage kan det eventuellt 

påverka omvårdnaden och beroende på hur hen handskas med sina känslor kan det resultera i 

positivt eller negativt handlande i form av bemötande och hur omvårdnaden ges. 

SLUTSATS 

Examensarbete har svarat på syftet om varför man väljer att bli sjuksköterska och vad som 

kan influera valet, och huruvida olika personlighetsdrag har påverkat valet har besvarats till 

viss begränsning. Författarna anser att studien möjliggör en inblick i vilka faktorer som 

påverkar individers motiv att välja yrket, detta kan komma att ge vårdpersonal och patienter 

en bättre förutsättning att mötas i en god vårdrelation. En sjuksköterska som är medveten om 

sina känslomässiga aspekter kan därefter utvecklas i sig själv och i sin yrkesroll, vilket ökar 

chansen för professionalitet och självsäkerhet, som i sin tur gynnar patienten. 

IMPLIKATIONER 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur olika personlighetsdrag och motiv har 

inflytande på yrkesvalet till att bli sjuksköterska med ett fokus på medberoendeproblematik. 

Några nya forskningsfrågor som har uppstått under arbetets gång gäller främst olika 

personlighetsdrag och hur de har en betydande roll i yrkesvalet. Frågan kvarstår om en 

ohälsosam hängivenhet kan komma att skada och påverka individen eller omvårdnaden då 

studier om detta finns i begränsad mängd. 
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Klinisk betydelse 

Författarna ville med denna studie uppmärksamma vilka orsaker som bidrar till viljan att 

arbeta som sjuksköterska och belysa begreppet medberoende och de med en personlighet som 

tenderar att välja yrket. Ämnet är relevant att forska kring då det kan påverka omvårdnaden 

och individen i fråga. 

Som sjuksköterska är det viktigt att ge en god omvårdnad i form av att se patientens behov 

och kunna ge trygghet. Genom att ha i åtanke att personlighetsdrag skulle kunna ha en 

betydande roll i valet av yrke och inkludera dess betydelse i sjuksköterskeutbildningen skulle 

det kunna bidra till en medvetenhet hos sjuksköterskestudenter som har ett tungt bagage och 

ge en möjlighet till verktyg för att eventuellt kunna distansera sig på hälsosamt sätt i mötet 

med patienter. 

Förslag på fortsatt forskning 

Vidare forskning om personlighetsdrag och dess koppling till sjuksköterskeyrket anser 

författarna vara önskvärt då detta kan möjliggöra en större förståelse för vilka individer som 

tenderar att välja yrket. Antalet vetenskapliga artiklar om just medberoende och 

personlighetsdrag är idag begränsat mot vad som kunde- och borde finnas enligt författarna.  

Ämnet är relevant då det råder brist på sjuksköterskor inom vissa sektorer och nya 

rekryteringsstrategier behövs då media idag porträtterar yrket som stressfyllt och tungt. 

Genom att implementera en typ av intervention för nya sjuksköterskor och studenter med mål 

att kunna hantera sina egna känslor skulle kunna leda till en ökning av antalet sökanden till 

sjuksköterskeutbildningen och arbetsvillkoren skulle kunna komma att bli bättre.   
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