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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med denna uppsats var att undersöka orsaker till varför människor söker sig till 

sjuksköterskeyrket samt att ta reda på sjuksköterskestudenters uppfattningar kring vad som är 

sjuksköterskans viktigaste egenskaper. Syftet var också att ta reda på studenternas 

föreställningar kring yrket.  

Metod: Studiens design var av en deskriptiv tvärsnittstyp. Data samlades in genom en 

enkätundersökning bland de sjuksköterskestudenter (n=94) i termin ett vid Uppsala 

Universitet som var närvarande under en helklassföreläsning i februari 2009. Svarsfrekvensen 

var hög (n=90). Resultatet sammanställdes deskriptivt i statistikprogrammet SPSS. 

Resultat: Resultatet visar att det som främst lockar dagens sjuksköterskestudenter till yrket är 

viljan att arbeta med människor och att utbildningen ger möjlighet till vidareutbildning inom 

yrket. Studenterna ansåg att sjuksköterskans viktigaste egenskap var att vara kunnig, 

samtidigt som hon ska vara empatisk och trygg. Studenterna trodde att en av de mest 

förekommande företeelserna för sjuksköterskan på en vårdavdelning var dokumentation. 

Slutsats: Resultatet visar att studenterna söker sig till utbildningen av olika orsaker och att 

deras uppfattningar om vad som är en bra sjuksköterska och vad yrket innebär är skiftande. 

Majoriteten är dock överens om att yrket är mångsidigt och kräver en bred kompetens samt 

en förkärlek till att hjälpa människor. 
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Abstract 

Aim: The aim of this study was to investigate the reasons for application to nursing school 

and to find out the students‟ perceptions about what the nurse characteristics are. The aim 

was also to examine nursing students‟ perceptions about the profession. 

Method: The study design was descriptive cross-sectional. Data were collected through a 

survey among nursing students (n = 94) in the first term at Uppsala University who attended 

at a whole class lecture in February 2009. The response rate was high (n = 90). The results 

were compiled in the descriptive statistics program SPSS. 

Findings: The findings show that the main attraction to the profession among nursing 

students today is the willingness to work with people, and the fact that the education provides 

opportunities for further studies in the profession. The students felt that the nurse's main 

characteristics was to be knowledgeable as well as empathetic and safe. The students‟ thought 

that one of the most common phenomenons in a ward was documentation.  

 

Conclusion: The findings show that students are applying to nursing school for various 

reasons and that their perceptions of what a good nurse is and what the profession entails is 

vary. The majority, however, agree that the profession is diverse and requires a broad 

expertise and a passion to help people. 
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1. Inledning  

Sjuksköterskan har genom århundradena uppfattats som en kvinna vilken av 

barmhärtighetsskäl och religiöst kall ägnat sig åt att vårda sjuka och svaga. Utbildningen har 

förändrats under årens lopp; från att vara endast ett par månader lång och utan teori till den 

nu treåriga akademiska utbildningen som innehåller en blandning av teori och praktiska 

moment. Vi vill med denna studie ta reda på hur dagens sjuksköterskestudenter ser på sitt 

blivande yrke och undersöka varför de vill utbilda sig till sjuksköterskor. Att ta hand om svårt 

sjuka människor kan ofta vara påfrestande såväl psykiskt som fysiskt samtidigt som lönen är 

låg och ansvaret stort i detta givande yrke. Uppsatsen önskar få fram en bild av hur 

studenterna uppfattar att en bra sjuksköterska ska vara genom att ta reda på vilka egenskaper 

de tror är viktiga att inneha som sjuksköterska.  

2. Bakgrund 

2.1 Sjuksköterskans historia 

Kristendomen nådde oss nordbor någon gång mellan åren 800-1000 och kom att prägla 

sjukvården med sin ideologi om att älska sin nästa, trots att kyrkan ansåg att sjukdom var ett 

straff från Gud. Tidigare hade människorna vårdat sina familjemedlemmar inom släktens 

gränser, men kristendomen gjorde vården till ett gemensamt ansvar där även den ensamme 

hade rätt att få hjälp. Efter en tid kom kloster att bildas, som fick i uppgift att ta hand om de 

sjuka. I klostren fanns särskilda sjuksalar där vården bedrevs av nunnor, som blev de första 

offentliga vårdarna (Holmdahl, 1997). Klostren har haft stor betydelse för sjukvården. I likhet 

med nunnorna som bär en speciell dräkt, har sjuksköterskan sin uniform som ett yttre 

kännetecken. Nunnorna avlade klosterlöften och förr fanns Florence Nightingale-löftet som 

innebar att sjuksköterskan lovade inför Gud att troget utöva sitt kall och avhålla sig från allt 

som ansågs orent och orätt. Kallet uppfattades som ett livsverk och för sjuksköterskan 

innebar detta att hon skulle leva avhållsamt och inte handla för egen vinnings skull (Erlöv & 

Petersson, 1992). 

Florence Nightingale är den mest kända sjuksköterskan genom tiderna och kvinnan som lade 

grunden till yrket. Blott 17 år gammal började hon intressera sig för sjukvård, då främst 

vårdhygien. Nightingale kom att bli en av Europas mest kompetenta inom området efter att 

ha studerat ämnet i hemlighet (Nationalencyklopedin, 2009). Hon upplevde sig kallad av Gud 
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att tjäna samhällets sjuka och svaga (Erlöv & Petersson, 1992). Hon åkte därför till den tyska 

staden Kaiserswerth för att skaffa sig en riktig sjuksköterskeutbildning. Nightingale studerade 

där i endast fyra månader, utöver det var hon självutbildad (Nationalencyklopedin, 2009). År 

1854 utbröt Krimkriget och Nightingale skickades till Krim av den brittiska regeringen, för 

att hjälpa till att vårda de skadade brittiska soldaterna. Trots misären som mötte henne på 

plats lyckades Nightingale styra upp situationen och skaffa fram det som behövdes för att 

kunna ge god vård till soldaterna (Kristoffersen, 2002). Hon löste de sanitära problemen med 

vatten och avlopp vilket bidrog till att mortaliteten bland de skadade soldaterna minskade 

dramatiskt från 50-60 procent till endast två procent (Nationalencyklopedin, 2009). Hemma 

från kriget sex år senare inrättade Nightingale en sjuksköterskeutbildning vid St. Thomas 

Hospital i London. I och med detta lade hon grunden för den professionella omvårdnaden 

(Kristoffersen, 2002).  

Sveriges första sjuksköterska med utbildning var Emmy Rappe (1835-1896). Hon åkte till 

London för att undervisas av Nightingale (Holmdahl, 1997). Åter i Sverige år 1867 

utnämndes hon till översjuksköterska på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Sjukhuset hade 

162 platser och 4,5 meter i takhöjd. Den väl tilltagna takhöjden krävdes för att man var av 

den uppfattningen att den smittsamma luften annars kunde skada patienterna. De första 

sjuksköterskorna i Sverige hade en månadslön på 7 ½ riksdaler och för de pengarna skulle 

även det som gick sönder på avdelningen bekostas. Sjuksköterskan var sämre betald än 

drängen och hade ungefär lika mycket i lön som kökspigan. Rappes viktigaste uppgift var att 

leda den nya sjuksköterskeskolan i Uppsala. Utbildningen var sex månader lång och innehöll 

ingen teori. De första sjuksköterskornas arbetsuppgifter var att dela ut medicin, ge lavemang, 

sätta blodiglar, använda den nya febertermometern, tömma klosetter och bädda de otympliga 

halmmadrasserna. Arbetsdagarna var långa och om nätterna sov sjuksköterskan så att hon 

kunde höra eller väckas om någon patient behövde hjälp på natten (Holmdahl, 1997). 

Under det senaste seklet har sjuksköterskeyrket och dess utbildning tack och lov förändrats 

mycket. År 1919 beslutade riksdagen att sjuksköterskeutbildningen skulle kontrolleras av 

staten. Då blev begreppet sjuksköterska definierat klart och tydligt för första gången; en giltig 

utbildning krävdes för att man skulle få titulera sig sjuksköterska. Året därpå beslutade staten 

att utbildningen skulle vara tvåårig, något som innan skiftat mellan sex månader och tre år, 

beroende på var i landet undervisningen ägde rum. Tio år senare blev samtliga 

sjuksköterskeutbildningar treåriga, precis som de är idag. Det dröjde dock ända fram till år 
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1957 innan yrket fick en legitimation. Legitimationen medförde en trygghet bland 

patienterna, som då kunde vara säkra på att de vårdades av personal med godkänd utbildning. 

Sjukvården har utvecklats med stormsteg under de senaste decennierna, som i sin tur lett till 

ökade krav på sjuksköterskans kompetens och utbildning. Detta har medfört reformer i 

utbildningen som lett fram till den skola vi har idag (Holmdahl, 1997).  

2.2 Sjuksköterskans kompetensbeskrivning och etiska kod 

Efter en historia av diffusa kunskapskrav och skiftande utbildningsstandard är 

sjuksköterskeyrket nu strikt reglerat enligt lagar och förordningar. För att klargöra 

sjuksköterskeyrkets innebörd har en kompetensbeskrivning arbetats fram. Den ska bidra till 

att ge patienten en god och säker vård. I kompetensbeskrivningen står det att en sjuksköterska 

bör ha ett etiskt förhållningssätt samt utföra sitt arbete med stöd av vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Detta innebär att sjuksköterskan kontinuerligt måste sträva efter ny kunskap och 

kvalitetsförbättring, då vård och kunskap är i ständig förändring. Sjuksköterskan ska arbeta 

självständigt och det ställs därför höga krav på ett mångkulturellt kunnande och professionellt 

ansvar. Till detta hör att bemöta patienter och anhöriga på ett lyhört och respektfullt sätt. Det 

är även viktigt att sjuksköterskan kan bedöma eventuella hälsorisker hos patienten och om det 

behövs motivera till förändring av patientens livsstil. Att förebygga smitta och smittspridning 

är en annan viktig punkt som nämns. Sjuksköterskan har en ledarroll i sitt team och måste 

därför kunna prioritera och samordna arbetet som ska utföras (Socialstyrelsen, 2005). 

År 1953 antogs den första etiska koden för sjuksköterskor av International Council of Nurses 

(ICN) och har sedan dess reviderats ett antal gånger, senast år 2000. Enligt denna har 

sjuksköterskan fyra huvudsakliga ansvarsområden: 

 Att främja hälsa 

 Att förebygga sjukdom 

 Att återställa hälsa 

 Att lindra lidande 

Inom dessa fyra ansvarsområden förekommer också fyra huvudområden, som belyser 

sjuksköterskans ansvar gentemot allmänheten, yrket och dess utövning samt mot sina 

medarbetare.  Den etiska koden tar även upp att mänskliga rättigheter ska respekteras, och att 

alla människor har rätt till liv och värdighet. Koden är en sammanfattning av riktlinjer för 
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etiskt handlande i vården och ska fungera som en vägledning för sjuksköterskan i hennes 

dagliga arbete (Socialstyrelsen, 2005). 

2.3 Orsaker bakom valet att bli sjuksköterska  

Genom historien har barmhärtighetsskälet varit en framträdande orsak till att människor har 

valt att ägna sitt liv åt att vårda de sjuka. Många studier har försökt finna anledningar och 

orsaker till att människor söker sig till vårdinriktade yrken, då främst sjuksköterskeyrket. 

Studier visar att barmhärighetsskälet lever kvar än idag. Enligt en engelsk studie (Miers, 

Rickaby & Pollard, 2005) är det studentens personliga intressen och värderingar tillsammans 

med en kärlek till människor och ett osjälviskt tankesätt som är de överhängande 

anledningarna till att hon/han sökt sig till en utbildning inom hälso- och sjukvård. En annan 

studie av Hemsley-Brown och Foskett (1998) talar för viljan att hjälpa andra människor som 

det största skälet till att välja omvårdnadsyrken. Studiedeltagarna är unga människor i 

åldrarna 11, 15 och 17 år, och det är intressant att se att anledningarna till att vilja söka sig till 

vårdyrken är de samma redan i unga år. Rognestad, Aasland och Granum (2004) bekräftar 

dessa orsaker i sin norska studie men kommer också fram till att 74 procent av 

sjuksköterskestudenterna som deltog i studien tyckte att det var viktigt att utbildningen gav 

möjlighet till vidareutbildning.  

Som nämnts har sjuksköterskor genom historien känt sig kallade av Gud att viga sitt liv åt att 

tjäna de sjuka och svaga (Erlöv & Petersson, 1992). I Sverige idag är religion inte en lika 

självklar del av samhället, och dess betydelse inom vårdyrket har minskat. Med denna 

uppsats önskar författarna bland annat ta reda på om några av dagens sjuksköterskestudenter 

sökt sig till utbildningen på grund av religiösa skäl. I en amerikansk studie (Prater & 

McEwen, 2006) har enkäter delats ut bland sjuksköterskestudenter för att ta reda på deras 

orsaker till sitt yrkesval. Studien fokuserar på kallets betydelse för dessa studenter och 

resultaten visade att 66 procent av de tillfrågade studenterna svarar ja på frågan om de kände 

sig kallade av Gud att bli sjuksköterskor.  

En taiwanesisk studie (Lai et al., 2008) ville undersöka om faktorer som personliga 

värderingar och utbildningens standard påverkade sjuksköterskestudenter i deras val av 

framtida karriär. Värderingar i stil med att yrket är hedervärt och att mötas med respekt från 

patienter och medpersonal fick studenterna att välja sjuksköterskeyrket som sitt 

förstahandsval. Den stress som många upplevde under utbildningens praktiska delar var 
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avskräckande och fick studenterna att känna att de kanske inte valt rätt. Slutligen var det 

hälften av studenterna som vid utbildningens avslut valde sjuksköterskeyrket som sitt 

självklara karriärsval.  

Kloster, Høie och Skår (2007) ville med sin norska studie identifiera vilka karriärsval som 

föredras av sjuksköterskestudenter i början och i slutet av sin utbildning. I resultatet framkom 

att vid utbildningens början var mödravård och förlossning den populäraste inriktningen, 

medan det vid utbildningens slut var kirurgisk och medicinsk vård som lockade allra mest. 

Med denna uppsats finns möjlighet att identifiera liknande val bland studenterna i Sverige 

under utbildningens början.   

2.4 Sjuksköterskans egenskaper  

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står att läsa om vissa egenskaper en sjuksköterska 

bör inneha. Några egenskaper som nämns är att sjuksköterskan bör vara lyhörd, respektfull, 

noggrann, självständig, ha en klinisk blick samt ha ett öppet tankesätt för alla individers olika 

värderingar och trosuppfattningar, även om det går emot de egna. Utöver detta ska 

sjuksköterskan ha en holistisk syn och ett etiskt förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2005). 

En svensk studie av Björkström, Johansson och Athlin (2005) ville ta reda på vad det innebar 

för sjuksköterskestudenter att vara en bra sjuksköterska. Detta gjordes genom att studenterna 

fick svara på en enkät under flera tillfällen. Resultaten delades in i kategorier, av vilka den 

mest förkommande var ”Att göra gott för andra”. Den egenskapen som starkt kopplades till 

denna kategori var att sjuksköterskan skulle vara lyhörd. I de andra kategorierna nämndes 

ytterligare egenskaper som att vara ärlig och rättvis, att vara flexibel och inneha den 

kompetens som krävs. Studenterna i studien av Prater och McEwen (2006) fick besvara vilka 

egenskaper hos dem själva som kunde vara till nytta för deras roll som sjuksköterska. De två 

mest förekommande svaren var omsorgsfull och medmänsklig.  

Khademian och Vizeshfar (2007) undersökte vad sjuksköterskestudenter i Iran tyckte var 

viktigast i ett vårdande beteende. Resultaten visade att studenterna tyckte att det viktigaste 

var att ge medicin och behandling i tid medan att skärma av och skyla patienten ordentligt 

under olika undersökningar hamnade längst ner i prioriteringen. De ansåg att det var viktigare 

att en sjuksköterska kunde lära ut hur övervakningsutrustning fungerade än att skapa en 

förtroendeingivande relation med sina patienter.  
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Anderson och Kiger (2007) intervjuade brittiska sjuksköterskestudenter som gjorde praktik 

inom äldrevården. En majoritet av studenterna uttryckte under intervjun att när de var hemma 

hos den gamle och hjälpte denne, så kände de sig som en riktig sjuksköterska. De kände att 

de fick vara självständiga, ta egna initiativ och visa sig sakkunniga. Detta gjorde att 

studenternas självförtroende i rollen som blivande sjuksköterska växte. 

2.5 Föreställningar kring sjuksköterskeyrket  

Det finns mycket forskning och ett stort antal studier att tillgå gällande 

sjuksköterskestudenter och deras blivande yrke. Det kan vara svårt att som 

sjuksköterskestudent föreställa sig hur det är att arbeta som sjuksköterska. Brodie et al. 

(2003) har i sin studie syftat till att ta reda på just sjuksköterskestudenters föreställningar 

kring yrket. Resultaten visade att studenterna blev förvånade över utbildningens höga 

akademiska nivå och de kunskapskrav som ställdes på dem. De var inte heller medvetna om 

det stora ansvar som yrkesrollen innebar. Studenterna upplevde att samhällets bild av 

sjuksköterskeyrket som ett lågavlönat yrke med tung arbetsbörda och låg status stämde väl 

överens med verkligheten. Detta påvisades även i en brittisk studie (Murrells, Robinson & 

Griffiths, 2007) som granskade färdigutbildade sjuksköterskor och hur pass bra de trivdes 

med sina arbeten. Det framkom att den låga lönen var en stark faktor till att sjuksköterskorna 

inte trivdes med sina arbeten. Detta bekräftas ytterligare i en norsk artikel av Bjørk, Samdal, 

Hansen, Tørstad och Hamilton (2006).  

Granum (2004) intervjuade studenter i termin ett och tre för att ta reda på studenternas 

uppfattningar om vilka arbetsuppgifter en sjuksköterska har. Svaren resulterade i två 

kategorier; direkt patientkontakt och indirekt patientkontakt. Med direkt patientkontakt 

menades den fysiska omvårdnaden och med indirekt patientkontakt menades uppgifter som 

dokumentation och läkemedelshantering.  

I en irländsk studie av O‟Brien, Mooney och Glacken (2007) var syftet att undersöka 

sjuksköterskestudenters uppfattningar om yrket innan de gick ut på sin första kliniska praktik. 

Majoriteten av studenterna uppgav att de hade en medfödd önskan om att ta hand om och 

vara ett stöd för andra människor, och ansåg därför att sjusköterskeyrket skulle passa dem. 

Samtliga studenter kände att den kliniska praktiken skulle komma att avgöra ifall det ville 

fortsätta att studera till sjuksköterska eller inte. Först då skulle de få veta om deras 

uppfattningar av yrket stämde överens med verkligheten. I Pearcey och Drapers studie (2007) 
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har sjuksköterskestudenterna redan varit ute på klinisk praktik. Resultaten visade att 

studenterna var besvikna över att deras förväntningar inte motsvarade verkligheten. De 

upplevde att den patientnära vården blev lidande på grund av administrativt arbete. 

Sjuksköterskeyrket innehöll inte så mycket omvårdnad som studenterna hade trott från 

början. En studie av Greenhalgh, Vanhanen och Kyngäs (1997) studerade färdigutbildade 

sjuksköterskor och deras vårdande beteenden. Det framkom att sjuksköterskorna prioriterade 

fysisk omvårdnad före känslomässig. Denna uppsats vill belysa hur pass förekommande 

studenter på Uppsala Universitet tror att bland annat fysisk och känslomässig omvårdnad är i 

vårdarbetet. 

Karaoz (2003) undersökte förändringar i sjuksköterskestudenters uppfattningar av omvårdnad 

under utbildningens gång. Under utbildningens första föreläsning, som författaren själv höll i, 

ombads studenterna skriva ned sina uppfattningar av omvårdnad. I slutet av terminen ombads 

de att ompröva sina första svar samt skriva nya. Resultaten visade att majoriteten av 

studenterna både före och efter första terminen uttryckte att omvårdnad är baserat på att 

hjälpa andra. Gällande vad en sjuksköterskas funktion var svarade 43 procent av studenterna 

att en sjuksköterska tar blodprover, delar mediciner och verkställer läkarens ordinationer. En 

annan studie (Murphy, Jones, Edwards, James & Mayer, 2008) undersökte också 

förändringar under utbildningens gång gällande uppfattningar om omvårdnad. Studenterna 

delades in i två grupper beroende på om de läste i den första eller den sista terminen. De fick 

sedan svara på ett antal påståenden om omvårdnad och värdera dem. Författarna fann av 

svaren att förstaårsstudenterna var mer motiverade och passionerade inför yrket jämfört med 

de som snart var färdigutbildade.  

2.6 Vad denna uppsats tillför 

Efter att ha tagit del av ovanstående studier har en nyfikenhet väckts över hur situationen ser 

ut bland sjuksköterskestudenterna i Sverige, på Uppsala Universitet. Det vore intressant att 

undersöka studenternas förväntningar på yrket eftersom kompetenskraven förändrats under 

årens lopp. Det mest givande vore att i likhet med O‟Brien, Mooney och Glackens (2007)  

studie ta reda på studenternas tankar i den första terminens utbildning, innan de hunnit ut på 

klinisk praktik och fått sitt synsätt präglat av verkligheten. Vi är intresserade av att ta reda på 

vad som lockar människor att söka sig till vårdyrket idag, då det kan vara både fysiskt och 

psykiskt påfrestande att arbeta med sjuka människor. Arbetsbelastningen är ofta hög och 
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tempot stressat på grund av ständiga sparkrav och överbeläggningar. Dessutom är lönen låg 

med tanke på det stora ansvar yrket kräver (Brodie et al., 2003). Vi tror att orsakerna till att 

människor väljer denna utbildning är många och individuella. Sjuksköterskans karaktäristiska 

egenskaper har genom historien präglats av vänlighet och trygghet. Är det samma egenskaper 

som värdesätts hos en sjuksköterska idag? Hur tänker de nya studenterna kring detta och vad 

har de för uppfattningar om vad som ingår i sjuksköterskeyrket? Mot denna bakgrund har ett 

syfte och ett antal frågeställningar utarbetats.   

2.7 Syfte  

Syftet med denna uppsats var att undersöka orsaker till varför människor söker sig till 

sjuksköterskeyrket samt att ta reda på sjuksköterskestudenters uppfattningar kring vad som är 

sjuksköterskans viktigaste egenskaper. Syftet var också att ta reda på studenternas 

föreställningar kring yrket.  

2.8 Frågeställningar 

- Vilka orsaker ligger bakom valet att bli sjuksköterska? 

- Vilka egenskaper är viktiga hos en sjuksköterska? 

- Vilka är de övergripande föreställningarna kring sjuksköterskeyrket? 

 

3. Metod 

3.1 Design 

Tvärsnittsstudie med kvantitativ deskriptiv design. 

3.2 Urval  

Urvalet var ett bekvämlighetsurval som bestod av samtliga sjuksköterskestudenter i termin 

ett, vårterminen 2009 (n=109) vid Uppsala Universitet. 94 studenter var närvarande vid 

utlämning av enkäterna, de frånvarande exkluderades (n=15). Av de utdelade 94 enkäterna 

var svarsfrekvensen 96 procent (n=90). Bortfallet var fyra procent, endast tre stycken avstod 

från att lämna in enkäten och en lämnade in blankt. Inget internt bortfall förekom, samtliga 

svarande (n=90) svarade på alla frågor. Av de svarande var 79 stycken kvinnor (88 %) och 11 

stycken män (12 %). Samtliga var födda mellan 1972 och 1990, varav en klar majoritet var 

födda på 1980-talet (82 %). Medelåldern var 24,5 år.  
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Hälften av de svarande hade tidigare vårderfarenhet (50 %). Av dessa var 39 stycken kvinnor 

och sex stycken män (43 % respektive 7%). Av de med tidigare vårderfarenhet (n=45) hade 

40 procent (n=18) arbetat inom vården under mindre än ett års tid. Nio stycken (20 %) hade 

arbetat 1-2 år och 12 stycken (27 %) mellan 3-5 år. Tretton procent hade mer än fem års 

vårderfarenhet, varav två stycken av dessa hade arbetat i mer än tio år inom vården. Av det 

totala antalet svarande var 16 stycken (18 %) utbildade undersköterskor och 10 stycken (11 

%) hade annan yrkesutbildning. Av dessa var två djurvårdare, en tolk, en ekonom, en 

barnskötare, en grafiker, en fotograf, en officer, en resesäljare samt en servitris.  

Närmare hälften, 43 stycken (48 %), har studerat efter gymnasiet. De eftergymnasiala studier 

som var mest förekommande var språk (14 %), psykologi (9 %), studier på lärarprogrammet 

(7 %), juridik (5 %), ekonomi (5 %) och matematik (5 %).  

3.3 Datainsamlingsmetod 

Data samlades in med hjälp av en enkät (Bilaga 1) som grundade sig på en inledande 

litteraturstudie. Enkäten var egenkonstruerad och bestod av 14 frågor. De flesta var 

flervalsfrågor men även ett par öppna frågor förekom. Enkätens två första frågor behandlade 

demografisk data, följt av sju frågor om utbildningsbakgrund och tidigare yrkeserfarenheter. 

Sedan följde tre rangordningsfrågor med tio till tolv olika svarsalternativ. Studenten ombads 

rangordna bland frågans svarsalternativ från ett till fem; de fem viktigaste orsakerna till att 

denne vill utbilda sig till sjuksköterska; fem egenskaper en bra sjuksköterska bör inneha 

samt; vilka fem arbetsuppgifter studenten tror är mest förekommande på en allmän 

vårdavdelning. Samtliga egenskaper och arbetsuppgifter som angavs som svarsalternativ till 

dessa frågor är relevanta för sjuksköterskeyrket. Även en fråga om studentens intresse för 

vidareutbildning togs med. Slutligen lämnades ett antal rader åt fria synpunkter och 

ytterligare tillägg rörande enkäten och studien. Ett informationsbrev lämnades med enkäten, 

där studiens syfte beskrevs samt att deltagandet var både frivilligt och anonymt. 

Kontaktuppgifter till ansvariga för studien fanns också med, liksom information kring 

behandlandet av insamlat data (Bilaga 1).  
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3.4 Procedur 

3.4.1 Enkätkonstruktion 

Litteratursökningen genomfördes i december 2008 i databasen Pubmed. Sökord som 

användes i olika kombinationer var ”nurses”, ”nursing”, ” student”, ”education”, 

”expectations”, ”perceptions”, ”caring”, ”professional role”, ”career choice”, ”caring  

behaviors” och ”career preferences”. Detta resulterade i 25-1803 träffar varav 18 valdes ut. 

Urvalet utfördes genom att artiklarna med passande rubrik för ämnet fick sitt abstract 

genomläst. Detta medförde att många studier föll bort. De som fortfarande verkade 

intressanta sparades för noggrannare läsning. Tillslut återstod 18 utvalda artiklar. De 

kategoriserades efter vilken av frågeställningarna de berörde. Sex artiklar tog upp orsaker till 

att människor väljer ett vårdande yrke (Hemsley-Brown & Foskett, 1998; Kloster et al., 2006; 

Lai et al., 2008; Miers et al., 2006; Prater & McEwen, 2006; Rognestad et al., 2004). 

Ytterligare sju artiklar berörde föreställningar kring yrket (Anderson & Kiger, 2007; Granum, 

2004; Karaoz, 2003; Khademian & Vizeshfar, 2007; Murphy et al., 2008; O‟Brien et al., 

2007). Slutligen beskrev fyra artiklar sjuksköterskans egenskaper (Anderson & Kiger, 2007; 

Björkström et al., 2005; Greenhalgh et al., 1997; Khademian & Vizeshfar, 2007; Prater & 

McEwen, 2006). Två C-uppsatser (Ekström & Nilsson, 2006; Berglund & Ragnarsson, 2008) 

inom ämnet lästes för att hämta inspiration till enkäten.  

 

Enkätens utformning grundade sig i ovan nämnda artiklar. Hänsyn togs till läst litteratur i 

böcker av Trost (2001) och Hansagi och Allebeck (1994) om enkätutformning. Frågorna 

tänktes igenom för att hållas relevanta mot syftet och för att kunna besvara frågeställningarna. 

Enkätens storlek begränsades till tre A4 exklusive informationsbrev för att den skulle vara 

relativt lätt och snabb att besvara, för att så många som möjligt skulle vilja delta i studien. 

Språket försökte hållas enkelt och lättförståeligt för att frågornas innebörd skulle uppfattas 

korrekt. En pilotstudie utfördes där 15 studenter i termin sex på sjuksköterskeprogrammet vid 

Uppsala Universitet fick besvara enkäten för att se att frågorna uppfattades korrekt. Därefter 

korrigerades enkäten efter studenternas synpunkter i form av tydliggörande av enkätens 

rangordningsfrågor. Den uppskattade tiden det tog för deltagarna i pilotstudien att besvara 

enkäten var ungefär tio minuter. 
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3.4.2 Datainsamling 

Enkäten delades ut under en två timmar lång helklassföreläsning i Dillneraulan, Uppsala 

Universitet, den 25 februari 2009. Föreläsaren, som även handlett denna uppsats, hade 

tillfrågats och givit sitt samtycke till utdelningen innan denna genomfördes. Enkäten och 

uppsatsämnet presenterades muntligt av författarna under föreläsningens början, varpå 

enkäten delades ut. Föreläsaren gav 15 minuter till förfogande i början av föreläsningen för 

att studenterna skulle få tid att fylla i enkäten. Under denna tid fanns författarna på plats i 

aulan för att kunna besvara eventuella frågor. En insamlingslåda ställdes vid aulans utgång 

där studenterna uppmanades att lämna enkäten efter att ha besvarat den. Insamlingslådan 

användes för att ytterligare försäkra studenterna om deltagandets anonymitet. Lådan 

lämnades kvar fram till föreläsningens slut utifall att de givna 15 minuterna inte räckte till för 

att besvara enkäten. Studenterna hade under föreläsningen en 15 minuter lång paus och gavs 

då möjlighet att slutföra enkäten. Efter föreläsningens slut och när studenterna hade lämnat 

aulan hämtades insamlingslådan. Enkäterna numrerades sedan med kodnummer (1-90) i den 

ordning de lagts ned i lådan.  

3.5 Etiska överväganden 

Den egna enkäten är etiskt neutral och anpassad för att kunna besvaras av samtliga 

tillfrågade. Deltagarna informerades i enlighet med forskningsetiska regler (Hansagi & 

Allebeck, 1994) om studiens syfte och metod samt att enkäten var anonym så tillvida att det 

inte gick att urskilja studentens identitet utifrån svaren.  

3.6 Analysmetod 

Det insamlade datamaterialet analyserades deskriptivt med hjälp av SPSS. Resultaten 

sammanställdes i figurer, tabeller och löpande text. För att skapa figurer och tabeller 

användes Excel. De öppna frågorna sammanställdes i beskrivande text.  
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4. Resultat 

4.1 Orsaker bakom valet att bli sjuksköterska 

För att mer grundligt ta reda på vad som motiverar en person att söka sig till 

sjuksköterskeutbildningen formades en enkätfråga som löd: “Varför vill du utbilda dig till 

sjuksköterska?” Studenterna ombads välja, bland elva svarsalternativ, sina fem viktigaste 

orsaker till att de vill bli sjuksköterskor. Bland dessa fem viktiga orsaker skulle en 

rangordning från ett till fem ske, där ett var den viktigaste och fem var den minst viktiga 

orsaken. Resultaten redovisas i texten efter hur många procent som markerat ett visst 

svarsalternativ, med det mest populära först. För att underlätta läsandet av resultaten har de 

alternativ som markerats av 50 procent eller fler beskrivits i löpande text. För utfall av övriga 

svarsalternativ hänvisas till Tabell 1. Svarsalternativet ”Jag vill ha möjlighet att vidareutbilda 

mig inom sjuksköterskeyrket” var viktigt för 83 procent (n=75) av studenterna. Majoriteten 

hade svarat att det var en av de mindre eller minst viktiga orsakerna (55 %) medan 19 procent 

tyckte att det var den viktigaste eller näst viktigaste orsaken, se Figur 1 nedan.  

 

 

Figur 1. Svarsfördelning över den mest förekommande orsaken till att studenterna (n=75) ville utbilda sig till 

sjuksköterskor. 

 

Detta följdes av ett alternativ som löd ”Jag vill arbeta med människor” och 80 procent (n=72) 

hade markerat detta alternativ som en viktig orsak. Av dessa var det 64 procent (n=46) som 

ansåg att det var den viktigaste eller näst viktigaste orsaken till att de ansökt till 

sjuksköterskeutbildningen. Svarsalternativet ”Jag vill hjälpa andra människor” valdes av 79 

procent (n=71). Nästan hälften av dessa, 47 procent (n=33), angav detta som den viktigaste 
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eller näst viktigaste orsaken till att de vill bli sjuksköterskor. Nästa svarsalternativ löd: ”Jag 

vill ha ett arbete som känns meningsfullt” och hade en svarsfrekvens på 77 procent (n=69). 

Av dessa tyckte 54 procent (n=37) att det var den viktigaste eller näst viktigaste orsaken för 

dem. Det femte mest valda svarsalternativet ”Jag är intresserad av människokroppen och 

dess sjukdomar” valdes av 73 procent (n=66) av de svarande. 29 procent (n=19) av dessa 

tyckte att det var den viktigaste orsaken till sitt utbildningsval. Detta kan sammanfattas som 

att orsaken att kunna vidareutbilda sig inom sjuksköterskeyrket visade sig vara populärast, 

följt av viljan att arbeta med människor och viljan att hjälpa andra människor. Intresse för 

människokroppen och dess sjukdomar samt att kunna arbeta över hela världen och var också 

populära orsaker. De minst förekommande orsakerna till att dessa studenter valt 

sjuksköterskeutbildningen var viljan att byta från ett tidigare yrke eller att förverkliga en 

barndomsdröm. Det var få som upplevde kallet från Gud. Resultaten förtydligas i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Svarsfrekvens på frågan om varför studenterna vill utbilda sig till sjuksköterska. 

 

Förekomst av 

respektive orsak 

n (%) av 90 

Rangordning* 

1 2 3 4 5 

Jag vill ha möjlighet att vidareutbilda 

mig inom sjuksköterskeyrket 75 (84) 6 (8) 8 (10) 20 (27) 24 (32) 17 (23) 

Jag vill arbeta med människor 72 (80) 27 (37) 19 (26) 12 (17) 10 (14) 4 (6) 

Jag vill hjälpa andra människor 71 (79) 12 (17) 21 (29) 16 (23) 15 (21) 7 (10) 

Jag vill ha ett arbete som känns 

meningsfullt 69 (77) 14 (20) 23 (33) 10 (15) 11 (16) 11 (16) 

Jag är intresserad av 

människokroppen och dess 

sjukdomar 66 (73) 19 (29) 9 (13) 14 (21) 13 (20) 11 (17) 

Jag vill ha möjlighet att arbeta över 

hela världen 42 (47) 6 (14) 4 (10) 8 (19) 7 (17) 17 (40) 

Jag vill vara garanterad ett arbete 32 (36) 

 

3 (9) 6 (19) 6 (19) 17 (53) 

Jag vill läsa vidare från min 

undersköterskeexamen/motsvarande 

vårdutbildning 6 (7) 

 

2 (33) 2 (33) 1 (17) 1 (17) 

Jag kom inte in på mitt 

förstahandsalternativ, som 

var:…..….. 5 (6) 5 (100) 

    Jag känner mig kallad av Gud 4 (4) 2 (50) 

 

1 (25) 

 

1 (25) 

Annan orsak:….…. 2 (2) 1 (50) 

   

1 (50) 
*Rangordning av orsakens betydelse = antal och (%) av de studenter som markerat alternativet 

*1 Viktigaste orsak 

*2 Näst viktigaste orsak 

*3 Viktig orsak 

*4 Mindre viktig orsak 

*5 Minst viktiga orsak 
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Författarna ville, förutom att undersöka om intresse för vidareutbildning fanns, ta reda på 

vilka specifika vidareutbildningar som lockade studenterna. En enkätfråga uppmanade 

samtliga som på frågan innan markerat svarsalternativet ”Jag vill ha möjlighet att 

vidareutbilda mig inom sjuksköterskeyrket” att markera de områden de var intresserade av. 

Nästan alla studenter fyllde i ett eller flera av vidareutbildningsalternativen. Åtta olika 

områden för vidareutbildning listades, samt ett alternativ benämnt ”Annat……”. På det sista 

alternativet kunde studenterna skriva om de var intresserade av något område som inte 

nämnts. Det var åtta studenter som utnyttjade denna möjlighet, varav fyra hade svarat barn, 

en hudvård, en akutsjukvård, en militärsjukvård och en ville vidareutbilda sig men visste inte 

inom vilket område. Genom svaren framkom att det populäraste vidareutbildningsområdet 

var mödravård/förlossning, följt av ambulans, operation och intensivvård, se Figur 2.  

 

 

Figur 2. Svarsfördelning över intresse för olika vidareutbildningsalternativ.  

 

4.2 Sjuksköterskans viktigaste egenskaper  

Deltagarna fick svara på frågan ”Hur anser du att en bra sjuksköterska bör vara?” för att få 

fram de egenskaper som studenterna uppfattade som viktigast hos en sjuksköterska. Detta var 

också en rangordningsfråga enligt samma princip som frågan ovan. Även här har de 

svarsalternativ som valts av 50 procent eller fler av studenterna beskrivits i löpande text. 

Övriga alternativ redovisas i Tabell 2. Den mest frekvent markerade egenskapen som 

markerades av 87 procent (n=78) av studenterna var ”Kunnig”. Av dessa uppgav 42 procent 
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(n=33) att de tyckte att det var den allra viktigaste egenskapen. Detta visas överskådligt i 

Figur 3 nedan.  

 

 

Figur 3. Svarsfördelning över den egenskap studenterna (n=78) trodde var viktigast att inneha som 

sjuksköterska. 

 

Vidare tyckte 75 procent (n=67) att det var viktigt att vara ”Empatisk”. Av dessa hade 49 

procent (n=33) markerat detta som den viktigaste eller näst viktigaste egenskapen hos en bra 

sjuksköterska. Att vara ”Trygg” markerades av 61 procent (n=55) och denna egenskap var 

mycket jämnt fördelad på rangordningsskalan. 59 procent (n=53) av studenterna hade 

markerat egenskapen ”Lyhörd”, som även denna var jämnt fördelad över rangordningsskalan. 

Egenskapen ”Noggrann” hade 52 procent (n= 47) av studenterna markerat. Sammantaget var 

kunnig och empatisk de två egenskaper som valts av flest studenter när de besvarade frågan 

om hur de anser att en bra sjuksköterska ska vara. Bestämd, vänligt och stresstålig var de 

minst valda egenskaperna. För en mer överskådlig bild över samtliga egenskaper se Tabell 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Tabell 2. Svarsfrekvens på frågan om hur studenterna anser att en bra sjuksköterska bör vara. 

 

Förekomst av 

respektive 

egenskap 

 n (%) av 90 

Rangordning *  

1 2 3 4 5 

Kunnig 78 (87) 33 (42) 16 (20) 9 (12) 9 (12) 11 (14) 

Empatisk 67 (74) 13 (19) 20 (30) 14 (21) 14 (21) 6 (9) 

Trygg 55 (61) 11 (20) 13 (24) 12 (22) 6 (10) 13 (24) 

Lyhörd 53 (59) 10 (19) 9 (17) 13 (24) 10 (19) 11 (21) 

Noggrann 47 (52) 7 (15) 10 (21) 11 (23) 13 (28) 6 (13) 

Pålitlig 38 (42) 6 (15) 9 (24) 9 (24) 9 (24) 5 (13) 

Fördomsfri 33 (37) 7 (21) 5 (16) 6 (18) 7 (21) 8 (24) 

Positiv 25 (28) 1 (4) 2 (8) 5 (20) 8 (32) 9 (36) 

Stresstålig 24 (27)  2 (8) 5 (21) 8 (33) 9 (38) 

Vänlig 20 (22) 3 (15) 3 (15) 3 (15) 3 (15) 8 (40) 

Bestämd 5 (6)   2 (40) 2 (40) 1 (20) 

Annat 1 (1)     1 (100) 

*Rangordning av egenskapens förekomst= antal och (%) av de studenter som markerat alternativet 

*1 Mest förekommande egenskap 

*2 Näst mest förekommande egenskap 

*3 Förekommande egenskap 

*4 Mindre förekommande egenskap 

*5 Minst förekommande egenskap 

 

4.3 Övergripande föreställningarna kring sjuksköterskeyrket 

Studenterna ombads att bland tolv svarsalternativ, samtliga kopplade till sjuksköterskeyrket, 

rangordna bland de fem företeelser de trodde var de mest förekommande i 

sjuksköterskearbetet på en vårdavdelning. I texten beskrivs de mest populära, som alla har 

valts av 50 procent eller fler av studenterna. Se Tabell 3 för svarsfördelning av övriga 

alternativ. ”Dokumentation” visade sig vara det mest frekvent markerade svarsalternativet då 

80 procent (n=72) av studenterna trodde att detta till stor del förekom i arbetet, se figur 4.  
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Figur 4. Svarsfördelning över vad studenterna(n=72) trodde var den mest förekommande företeelsen inom 

sjuksköterskeyrket. 

 

Det var 62 studenter (69 %) som trodde att ”Läkemedelshantering” fanns med bland de fem 

mest förekommande företeelserna. 37 procent (n=23) hade uppskattat detta som mest eller 

näst mest förekommande. Svarsalternativet ”Medicintekniskt utövande” markerades av 68 

procent (n= 61) varav 39 procent (n=24) av dessa trodde att det var det mest eller näst mest 

förekommande i sjuksköterskans arbete. Svarsalternativet ”Ansvarstagande” markerades av 

63 procent (n=57) av studenterna. Av dessa trodde 65 procent (n=37) att denna företeelse var 

den mest eller näst mest förekommande. Nästa alternativ var ”Fysisk omvårdnad” som valts 

av 50 procent (n=45) av studenterna. Av dessa trodde 47 procent (n=21) att det var mest eller 

näst mest förekommande i arbetet. Som en sammanfattning av svarsfördelningen kan nämnas 

att dokumentation och läkemedelshantering är vad studenterna trodde var de två mest 

förekommande företeelserna i sjuksköterskans dagliga arbete på en vårdavdelning. 

Studenternas minst valda företeelser var inflytande och självständighet. Se Tabell 3 för en 

överskådlig bild av resultatet över samtliga företeelser. 
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Tabell 3. Svarsfrekvens på frågan om föreställningar kring företeelser inom sjuksköterskeyrket på en vanlig 

vårdavdelning. 

 

Förekomst av 

respektive 

företeelse 

 n (%) av 90 

Rangordning * 

1 2 3 4 5 

Dokumentation 72 (80) 9 (13) 16 (22) 19 (26) 15 (21) 13 (18) 

Läkemedelshantering 62 (69) 9 (15) 14 (22) 21 (34) 16 (26) 2 (3) 

Medicintekniskt utövande 61 (68) 6 (10) 18 (30) 15 (25) 13 (21) 9 (14) 

Ansvarstagande 57 (63) 28 (49) 9 (16) 7 (12) 3 (5) 10 (18) 

Fysisk omvårdnad 45 (50) 13 (28) 8 (18) 7 (16) 10 (22) 7 (16) 

Känslomässig omvårdnad 44 (49) 8 (18) 6 (14) 5 (11) 8 (18) 17 (39) 

Högt tempo 39 (43) 9 (23) 3 (8) 6 (15) 9 (23) 12 (31) 

Beslutsfattande 22 (24) 2 (9) 8 (36) 3 (14) 4 (18) 5 (23) 

Administrativa uppgifter 22 (24) 2 (9) 3 (14) 3 (14) 6 (27) 8 (36) 

Självständighet 15 (17) 4 (27) 3 (20) 3 (20) 2 (13) 3 (20) 

Inflytande 6 (7) 

 

1 (17) 

 

3 (50) 2 (33) 

Annat 1 (1) 

 

1 (100) 

   *Rangordning av företeelsens förekomst= antal och (%) av de studenter som markerat alternativet 

*1 Mest förekommande företeelse 

*2 Näst mest förekommande företeelse 

*3 Förekommande företeelse 

*4 Mindre förekommande företeelse 

*5 Minst förekommande företeelse 

 

4.4 Synpunkter på enkäten 

Som en avslutande fråga lämnades några rader där studenterna fritt kunde skriva ner 

synpunkter och funderingar kring enkäten och studien. Detta resulterade i diverse 

kommentarer. 15 studenter hade på dessa rader uppgett att det var svårt att rangordna 

svarsalternativen på de två sista frågorna, dels för att det var många alternativ och dels för att 

alla alternativ tycktes stämma överens med sjuksköterskerollen. Vidare kommenterade fem 

studenter att det var en bra enkät med relevanta och konsekventa frågor. Två angav att det 

hade varit kort om tid att besvara enkäten.  

 

5. Diskussion 

5.1 Sammanfattning 

De orsaker som lockar dagens sjuksköterskestudenter till yrket är viljan att arbeta med 

människor, samt att utbildningen ger möjlighet till vidareutbildning inom yrket. En klar 

majoritet av studenterna angav att vidareutbildningsmöjligheterna var ett av de fem viktigaste 

skälen bakom ansökan till sjuksköterskeutbildningen. Kallet från Gud har under 
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århundradena varit en stark influens i yrket och för fyra studenter var detta fortfarande skäl 

till yrkesvalet. En majoritet av studenterna tyckte att en av sjuksköterskans viktigaste 

egenskaper var att vara kunnig. Drygt 40 procent av dessa ansåg att det var den absolut 

viktigaste egenskapen. Detta tyder på att professionens akademiska kunskap värdesätts högt. 

Enligt studenternas åsikter ska sjuksköterskan vara empatisk och trygg. Egenskaper som inte 

ansågs särskilt högt prioriterade var bestämd, vänlig och stresstålig. Studenterna trodde att en 

av de fem mest förekommande företeelsen på en vårdavdelning var dokumentation, följt av 

läkemedelshantering och medicintekniskt utövande.  

5.2 Resultatdiskussion 

Genom historien har sjuksköterskan beskrivits som en kvinna som av barmhärtighets- och 

religiösa skäl vigt sitt liv åt att vårda sjuka och behövande. Det kristna budskapet är 

återkommande under yrkeshistoriens gång (Erlöv & Petersson, 1992). Det finns ett stort antal 

studier som undersökt orsaker till att människor väljer vårdinriktade yrken i det moderna 

samhället. Studierna visar att barmhärighetsskälet lever kvar än idag, med kärlek till 

människor och en vilja att hjälpa andra som framträdande orsaker att välja omvårdnadsyrken 

(Miers et al., 2005; Hemsley-Brown & Foskett, 1998; Rognestad et al., 2004). Bland de högst 

rankade orsakerna till att vilja utbilda sig till sjuksköterska återfanns i denna studie viljan att 

hjälpa och att arbeta med människor. Prater och McEwen (2006) kom i sin studie fram till att 

en klar majoritet av studenterna vid en sjuksköterskeutbildning i USA uppgav Guds kall som 

främsta orsak till yrkesvalet. Vår studie undersökte om svenska sjuksköterskestudenter vid 

Uppsala Universitet kände samma kall och det var ett fåtal studenter som uppgav att kallet 

var bland de fem viktigaste orsakerna till att de sökt sig till utbildningen. Detta är mycket 

intressant då författarna inte förväntat sig att det skulle förekomma som orsak i dagens 

Sverige. 

 

Denna studie visar att möjlighet till vidareutbildning är en viktig orsak till att vilja utbilda sig 

till sjuksköterska, vilket stämmer väl överens med resultat från Norge (Rognestad et al., 

2004). De vidareutbildningar som, enligt studien, lockar många studenter var barnmorska, 

ambulans, operation och intensivvård. Det är känt att barnmorskeutbildningen är populär och 

det var därför väntat att många studenter skulle välja detta alternativ, vilket nästan hälften av 

studenterna gjorde. Det framkommer vidare att psykiatri rankas högre än anestesi. Att 

anestesi inte valdes av så många studenter kan ha berott på att författarna valt att använda 
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ordet anestesi istället för narkos, som kanske är en mer allmänt känd benämning. Alla 

vidareutbildningar listades inte heller som valmöjligheter. De vidareutbildningar som av 

misstag ej fanns med var de inom barn och ungdom, onkologi, kirurgi och äldrevård, vilket 

kan ha medfört missvisande svar.   

 

Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (2005) bör sjuksköterskan vara lyhörd, 

respektfull och ha ett öppet tankesätt för människors olikheter. Sjuksköterskan ska även se 

hela människan och arbeta efter ett etiskt förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2005; Björkström 

et al., 2005; Prater & McEwen, 2006). Resultaten i vår studie stämmer ganska väl överens 

med detta. Det visade sig att studenterna tyckte att sjuksköterskans viktigaste egenskap var att 

vara kunnig, tätt följt av empatisk. Att egenskapen stresstålig inte prioriterades fann 

författarna förvånande, då de av egen erfarenhet under utbildningen stött på detta som en 

nödvändig egenskap för att klara av sjukvårdens höga tempo. Dock ej att förglömma är att 

endast hälften av studenterna hade tidigare vårderfarenhet och ingen student hade varit ute på 

klinisk praktik som sjuksköterskestudent ännu. Att vara positiv och vänlig är egenskaper som 

de tidiga sjuksköterskorna förknippades med (Erlöv & Petersson, 1992), men dessa 

egenskaper förekom inte bland de fem viktigaste enligt studenterna.  

 

Tidigare resultat visade att studenterna inte var fullt medvetna om sjuksköterskans ansvar och 

de höga krav som ställdes på henne (Brodie et al., 2004). Vidare poängterar flera studier 

vikten av klinisk praktik för att studenterna på allvar ska förstå vad yrket går ut på (O‟Brien 

et al., 2007; Pearcey & Draper, 2007; Murphy et al., 2008). På enkätens fråga om vilka 

företeelser studenterna trodde var mest förekommande på en vanlig vårdavdelning var 

svarsalternativet dokumentation det mest frekventa. Detta var inte något förvånande resultat, 

inte heller att majoriteten av studenterna hade skattat läkemedelshantering och 

medicintekniskt utövande som mer förekommande företeelser på en vanlig vårdavdelning 

eftersom det är lätt att förknippa detta med sjuksköterskerollen. Studenterna tror inte att 

beslutsfattande och självständighet förekommer bland de fem mest förekommande 

företeelserna. Författarna tror av egna erfarenheter att denna syn kommer att förändras då 

studenterna genomfört sin första praktikplacering. 
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5.3 Metoddiskussion 

Det vi är mest kritiska mot i vår uppsats är enkätutformningen som vi i efterhand känner att 

vi hade kunnat förtydliga ytterligare. Särskilt tydliggörande hade behövts angående 

rangordningsfrågorna, då vi exempelvis hade bett deltagarna att rangordna de fem viktigaste 

egenskaperna enligt följande: ”1= mest förekommande, 2= näst mest förekommande osv”. 

Detta gjorde att någon enstaka student rangordnade även fler än fem alternativ och andra 

rangordnade alla alternativ. I dessa fall togs bara de fem första alternativen med. Vi borde ha 

skrivit ut hela rangordningsskalan och eventuellt även påpekat detta muntligt vid utdelandet 

av enkäten.  

Studenterna ansåg att de svarsalternativ som gavs var sådana som samtliga förekommer inom 

sjuksköterskeyrket. Dessa var därför enligt studenterna svåra att välja mellan då samtliga 

kunde uppfattas som lika viktiga/förekommande. Vi var medvetna om likheten mellan 

svarsalternativen men ville i och med detta få fram de egenskaper och företeelser som 

uppfattades vara de allra viktigaste/mest förekommande. Det var av denna orsak som ett 

svarsalternativ på varje rangordningsfråga lämnades öppet för studenterna att framföra ett 

eget förslag om de tyckte att vi missat något väsentligt. Dock var det inte många studenter 

som utnyttjade denna möjlighet.  

Det framkom att två studenter tyckte att de fått för kort tid på sig att besvara enkäten.  Detta 

trots att de fick 15 minuter på sig att enbart koncentrera sig på enkäten och muntlig 

information att om denna tid inte räckte till så stod svarslådan kvar tills föreläsningens slut 

om studenterna ville fortsätta besvara enkäten i föreläsningspausen. Tidspressen kan ha 

påverkat resultatet, då det kan ha varit svårt för studenten att rangordna korrekt om denne 

känt sig stressad. Troligast är dock att det inte gjorde någon större skillnad eftersom det 

endast rörde sig om två studenter och att resultatet överlag visade på en samstämmig 

studentgrupp med förhållandevis likvärdiga åsikter kring enkätens frågor. Många av 

svarsalternativen markerades av en enhällig majoritet och därmed styrks resultatets 

trovärdighet i dessa frågor. Studiens styrkor ligger i den höga svarsfrekvensen som gör 

resultaten tillförlitliga och möjliga att generalisera på en större grupp. Få svårigheter har 

stötts på under arbetets gång. Detta kan med stor sannolikhet anses bero på att en väl 

utarbetad och genomtänkt projektplan legat till grund för studien. Redan i projektplanen 

gjordes en tidsplan över arbetes gång. Tidsplanen har vi sedan sett till att hålla vilket har 
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resulterat i att varje del av studien har kunnat ges tillräckligt med tid. Detta gör att studiens 

styrkor väger tyngre än dess svagheter.   

Denna studie kan användas av utbildningsansvariga för sjuksköterskeutbildningen för att 

tydliggöra studenternas förväntningar på utbildningen. För att kunna utforma en bra 

utbildning är det nödvändigt att ta reda på vad det är som lockar studenter att söka till 

utbildningen, precis som denna studie har gjort. Det är viktigt att utbildningen lever upp till 

studenternas förväntningar på yrket. Utbildningen ska också förbereda och uppmuntra till att 

locka fram de viktiga egenskaper hos sjuksköterskor som studien visar på. Den fråga som 

väckts under studiens gång är om resultaten skulle se annorlunda ut om några terminer, efter 

att studenterna genomfört praktikperioder och avklarat ett antal kurser och tentor. Författarna 

tror att så skulle vara fallet, eftersom de själva känner sig starkt påverkade av utbildningens 

olika delmoment. Det skulle därför vara intressant med en uppföljande studie av samma 

studentgrupp innan deras examen.  

5.4 Slutsats 

Studien visar att första terminens sjuksköterskestudenter vid Uppsala Universitet söker sig till 

utbildningen av olika orsaker. De mest förekommande är att det finns möjligheter till 

vidareutbildning och att de vill arbeta med människor. Uppsatsen visar också att majoriteten 

av studenterna idag inte söker sig till sjuksköterskeyrket av religiösa skäl. De söker sig dit för 

att de vill hjälpa andra människor av olika orsaker, inte nödvändigtvis religiösa. 

Tidigare studier tyder på att sjuksköterskeutbildningen med dess praktikdelar under 

terminernas gång ändrar studenternas sätt att se på yrket och ger dem en uppfattning som 

stämmer bättre överens med verklighetens arbete. För att denna studie ska kunna påstå 

detsamma krävs en uppföljning. Studenterna i studien har sagt att det de uppfattar som det 

viktigaste för en sjuksköterska är att hon är kunnig, och därför måste utbildningen förse 

studenterna med nödvändig kunskap. Att studentens förväntningar kan vara något helt annat 

än vad som ingår i utbildningen är också en aspekt att ha i åtanke.  
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Härmed tillfrågas Du som går första terminen på sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet 

att delta i en enkätstudie om studenters föreställningar kring sjuksköterskeyrket. 

Varför görs undersökningen? 

Vi är två studenter i termin sex på sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet som, inom 

ramen för vårt examensarbete, vill ta reda på hur dina föreställningar kring sjuksköterskeyrket ser ut, 

varför Du valt utbildningen samt vilka egenskaper Du tycker är viktiga att en legitimerad 

sjuksköterska har. 

Vilka får vara med och hur går studien till? 

Samtliga studenter i första terminen på sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala Universitet tillfrågas 

att svara på vår enkät. Deltagandet är helt frivilligt och det kommer inte att gå att identifiera dig 

utifrån dina svar.  Det tar endast några minuter att fylla i enkäten och vi önskar att Du besvarar 

enkäten så noggrant som möjligt. Dina svar är mycket värdefulla för oss.   

Hur behandlas insamlade data? 

De data vi får in från enkäterna kommer att sammanställas med hjälp av ett statistikprogram och 

redovisas i beskrivande text och diagram. Enkäterna kommer inte att sparas efter att de 

sammanställts. 

Vilken betydelse har studien? 
För att kunna utforma en bra utbildning är det nödvändigt att ta reda på vad det är som lockar 
studenter att söka till utbildningen. Det är viktigt att utbildningen lever upp till studenternas 
förväntningar på yrket. Utbildningen ska också förbereda och uppmuntra till att locka fram de viktiga 
egenskaper hos sjuksköterskor som vi hoppas att arbetet kommer belysa. 

Om Du undrar över något är du välkommen att kontakta oss. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Ansvariga för undersökningen: 
Michaela Tollin: michaela.tollin@telia.com  
Marie Karlund: mariekarlund@hotmail.com  

Ansvarig lärare:  
Ulrika Pöder: ulrika.poder@pubmed.uu.se 

Bilaga 1 
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1. Är du kvinna eller man?    

 Kvinna 

 Man 

2. Vilket år är du född?      19……… 

3.  Har du arbetat inom vården tidigare? 

 Ja 

 Nej 

4. Om Ja, hur länge? 

 < 1 år 

 1-2 år 

 3-5 år 

 5-10 år 

 > 10 år 

5. Är du utbildad undersköterska eller har motsvarande utbildning? 

 Ja 

 Nej 

6. Har du någon annan tidigare yrkesutbildning? 

 Ja  

 Nej  

7. Om Ja, i så fall vilken?........……………………………………………………………………………………………………. 
 

8. Har du studerat inom något annat område efter gymnasiet? 

 Ja 

 Nej 

Sjuksköterskestudenters föreställningar kring yrket och orsaker till 

yrkesvalet samt huvudsakliga sjuksköterskeegenskaper 

 

(2 av 4) 
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9. Om Ja, i så fall vad har du studerat?..…………………………………………………………………………………….. 

10. Varför vill du utbilda dig till sjuksköterska? Rangordna på den streckade linjen de FEM 
orsaker som är viktigast för dig (1 = viktigast, 2 = näst viktigast osv.). 

……..         Jag vill arbeta med människor 

……..         Jag känner mig kallad av Gud 

……..         Jag vill läsa vidare från min undersköterskeexamen/motsvarande           

                 vårdutbildning 

……..         Jag vill kunna arbeta över hela världen 

……..         Jag vill ha möjlighet att vidareutbilda mig inom sjuksköterskeyrket 

……..        Jag vill vara garanterad ett arbete  

……..        Jag är intresserad av människokroppen och dess sjukdomar 

……..        Jag vill hjälpa andra människor 

……..        Jag vill ha ett arbete som känns meningsfullt 

……..        Jag kom inte in på mitt förstahandsalternativ, som var:…………………………………      

……..        Annan orsak:…………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Om du kryssat i rutan ”Jag vill ha möjlighet att vidareutbilda mig inom sjuksköterskeyrket”, 
vilket/vilka område/områden är du då intresserad av? 

 Intensivvård 

 Operation 

 Anestesi 

 Ambulans 

 Mödravård/förlossning 

 Psykiatri 

 Primärvård 

 Forskning 

 Annat:……………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Hur anser du att en bra sjuksköterska bör vara? Rangordna på den streckade linjen de FEM 
egenskaper du tycker är viktigast. (1 =viktigast, 2 = näst viktigast osv.). 

……..        Lyhörd 

……..        Empatisk 

……..        Noggrann (3 av 4) 
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……..        Fördomsfri 

……..        Kunnig 

……..        Stresstålig 

……..        Positiv 

……..        Vänlig 

……..        Bestämd 

……..        Trygg 

……..        Pålitlig 

……..        Annat:………………………………………………………………………………………………………………. 

 

13. Följande företeelser är kopplade till sjuksköterskeyrket. Rangordna på den streckade linjen 
de FEM företeelser du tror är mest förekommande i sjuksköterskerollen på en vanlig 
vårdavdelning (1= mest förekommande, 2 = näst mest förekommande osv.). 

……..        Ansvarstagande 

……..        Beslutsfattande 

        ……..       Självständighet  

……..        Inflytande 

……..        Högt tempo 

……..        Medicintekniskt utövande (t.ex ta blodprov, sätta nål, ge injektioner) 

……..        Läkemedelshantering (t.ex dela mediciner, blanda antibiotika, sätta dropp) 

……..        Fysisk omvårdnad (t.ex personlig hygien, såromläggning, matning) 

……..        Känslomässig omvårdnad (t.ex tröstande, stödjande)  

……..        Dokumentation 

……..        Administrativa uppgifter (t.ex samordning mellan olika instanser 

                /yrkeskategorier) 

……..        Annat:…………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Till sist, har du något att tillägga? Kommentarer på enkäten/studien eller annat du vill att vi 
ska ta del av?  Skriv ned dina synpunkter här:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………   Stort tack för din medverkan! (4 av 4) 


