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Abstract: The main purpose of this study is to investigate how student 

nurses seek and use information and libraries. Furthermore, I 
want to know how they think information can be used in 
their future occupation.  

  
 Seven student nurses were included in the study. A 

qualitative method with personal interviews was used. The 
analysis of the empirical material was made according to a 
socio-cultural perspective. 

 
 The conclusion of the study is that despite the fact that the 

education is academical and the base of knowledge 
theoretical, the students still regard their future occupation as 
practical. The students consider their practical training to be 
more important than their theoretical education when they 
determine what is important to learn. During their training in 
hospital environments they observe the information 
behaviour of the nurses and copy them. This means that the 
student nurses do not use information and information 
sources to a greater extent during their practical training. 
They rely on the same information sources as practising 
nurses, such as PM, FASS and colleagues. The theoretical 
education does not offer a user education that is incorporated 
in the education and little emphasis is given to information 
seeking skills. This implies that the student nurses mainly  
use course literature and only seek additional information if 
the teachers demand it.     

 
Nyckelord:   sjuksköterskestuderande, informationsanvändning, 
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1 Inledning 
 
Under kursen “informationssökning och kunskapssociologi“ på Bibliotekshögskolan i 
Borås utförde jag en intervju med en sjuksköterska. Intervjun rörde sig kring hennes 
informationsbehov och informationsanvändning. Det visade sig att hon hade 
informationsbehov men att hon sällan sökte information aktivt. Hon kände till flera 
ämnesdatabaser inom omvårdnad och menade att hon använde dem när hon studerade, 
men inte i sitt yrkesliv. När jag undersökte litteraturen kring sjuksköterskors 
informationsanvändning visade det sig att denna bild inte var ovanlig. Resultat från 
andra studier har pekat i samma riktning och visat att sjuksköterskor inte är flitiga 
informationssökare och informationsanvändare, detta trots att sjuksköterskeutbildningen 
fick en mera akademisk inriktning 1993. De stora förändringarna i utbildningen gjorde 
att den gick från att vara praktiskt inriktad till att vara mer teoretisk. Meningen var att 
de färdiga sjuksköterskorna skulle ha möjligheten att göra akademisk karriär och tillföra 
vården en större kompetens inom området omvårdnad. Detta fick mig att reflektera över 
sjuksköterskeutbildningen och hur de studerandes inställning till informationssökning 
och informationsanvändning såg ut.  
 
I Tidskrift för dokumentation skriver Olof Sundin, som är fil.dr och verksam vid 
institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, att 
sökande och användning av forskningslitteratur har blivit en del av 
sjuksköterskeprogrammet sedan den blev en akademisk utbildning. Vidare menar han 
att de flesta sjuksköterskestuderande i Sverige idag får utbildning gällande hur de ska 
använda databaser och andra biblioteksresurser på bästa sätt. Sundin inflikar emellertid 
att han inte undersökt detta (Sundin 1999, s. 92) och jag undrar om det verkligen 
stämmer. Det som får mig att tvivla på Sundin är de praktiserande sjuksköterskornas 
låga informationsökning och informationsanvändning. Sjuksköterskeutbildningen har 
ändå varit akademisk sedan 1977.  
 
Jag anser att det bör finnas ett samband mellan yrkesutbildningen och yrkesutövningen i 
fråga om sökning och användning av information. Eftersom sjuksköterskor inte är 
frekventa och kompetenta informationsanvändare antar jag att det bland annat finns 
något problem i själva sjuksköterskeutbildningen när det gäller informationssökning och 
informationsanvändning. Det kan eventuellt bero på att sökning och användning av 
information inte framhålls som något av större betydelse för utbildningen. Det kan 
också bero på att lärarna inte pekar på den potential som informationssökning och 
informationsanvändning kan ha i yrkeslivet. Men jag tror inte att det enbart är inom 
utbildningen som problemet kan ligga, det kan även ha sin grogrund i sjuksköterskornas 
stressade arbetsmiljö. 
 
För att undersöka de sjuksköterskestuderandes relation till informationssökning och 
informationsanvändning vill jag dels studera huruvida de sjuksköterskestuderande tagit 
del av biblioteksundervisning och dels försöka se om biblioteket och 
informationssökning har en naturlig del i sjuksköterskeutbildningen. I studier som 
behandlar högskolebibliotek framhålls att biblioteksanvändning ger utbildningen större 
bredd och studenterna kunskaper som är viktiga för framtiden. Studierna pekar även på 
att det inte räcker med enstaka undervisningstillfällen i informationssökning för att 
studenterna ska ta till sig informationssökning och användning. Det är framförallt 
lärarna och de utbildningsansvariga som måste arbeta aktivt för att integrera biblioteken 
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och informationssökning i utbildningen. Det är först då som informationssökning 
kommer att få en mera grundläggande betydelse för studenterna. Därför tycker jag det 
vore intressant att studera om undervisningen innehållit självständiga studier och om 
lärarna uppmuntrar studenterna till självständig informationsanvändning.  
 
Socialstyrelsen menar att en legitimerad sjuksköterska ska kunna “följa, utnyttja och 
medverka i forsknings- och utvecklingsarbete/…/söka, kritiskt granska och i det dagliga 
arbetet använda relevanta rön som dokumenterats från forsknings- och 
utvecklingsarbete“ (Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor 1997, 
s. 9, 12).  Jag undrar om de blivande sjuksköterskorna ser informationssökning och 
användning som en del av sitt blivande yrke. Därför ska jag försöka få de studerande att 
reflektera över informationens roll i det praktiska sjukvårdsarbetet. Jag anser att det är 
intressant eftersom det sannolikt påverkar hur de ser på informationsanvändning. 
 
Sjuksköterskestuderande har undersökts tidigare men främst med avseende på hur de 
studerande ser på yrkesrollen som sjuksköterska. Även själva utbildningen har varit 
föremål för ett flertal studier. Med denna uppsats hoppas jag kunna belysa en liten del 
av ett ämne som inte behandlats i någon större utsträckning. Det jag är intresserad av att 
undersöka är hur de sjuksköterskestuderande förhåller sig till informationsanvändning 
och informationssökning. 
 

1.1 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att teckna en bild av hur blivande sjuksköterskor söker och 
använder information och hur de tror att information kan användas i sin blivande 
profession. Jag vill även belysa gruppens biblioteksanvändning i relation till detta. Min 
mening är att det är intressant att se på studenternas nuvarande inställning till 
informationssökning, då jag tror att det kommer att påverka hur de förhåller sig till 
informationssökning i sin framtida yrkesroll. Det sociokulturella angreppssätt som jag 
använder i uppsatsen menar att en yrkesidentitet skapas redan vid utbildningen och 
således även vad yrkesgemenskapen ser som viktigt. I och med detta menar jag att det är 
tänkvärt att undersöka om informationsanvändning och informationssökning ingår som 
en naturlig och viktig del i sjuksköterskeutbildningen. 
 

1.2 Problemformulering  
  
Min övergripande frågeställning och mina delfrågor är: 
 
1. Hur har sjuksköterskestudenternas relation till informationsökning och informations- 

och biblioteksanvändning sett ut under studietiden?  
a. Hur har de sjuksköterskestuderandes undervisning i informations- och   
      biblioteksanvändning sett ut?    
b. Vad använder de sjuksköterskestuderande biblioteket till? 
c. Var och hur söker de den information de behöver? 
d. Hur påverkar institutionerna och lärarna gruppens informationsanvändning? 
e. Hur påverkar den kliniska praktiken gruppens informationsanvändning? 
f. Vilken roll anser de sjuksköterskestuderande att informations- och 

biblioteksanvändning kan ha i det praktiska sjukvårdsarbetet? 
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1.3 Disposition 
 
I mitt inledande kapitel introducerar jag läsaren för ämnet genom att presentera 
bakgrunden till mitt ämnesval, uppsatsens syfte och problemområde. Kapitel avslutas 
med denna beskrivning av uppsatsens fortsatta disposition. 
Kapitel 2: I detta kapitlet redovisar jag uppsatsen bakomliggande teoretiska ansats och 
den metod jag har valt att genomföra min studie med. Här har jag även valt att 
presentera begrepp som jag ser som centrala för uppsatsen och slutligen gör jag en kort 
presentation av min litteratursökning. 
Kapitel 3: Detta kapitel utgörs av uppsatsens bakgrund mot vilken analysen vilar. 
Kapitlet inleds med en beskrivning av högskolebibliotek och studenternas användning 
av det. Efter detta följer en redogörelse av sjuksköterskornas informationsanvändning. 
Därefter går jag in på min målgrupp, sjuksköterskestuderande, och börjar med en kort 
historik kring utbildningen för att sedan beskriva sjuksköterskans huvudämne, 
omvårdnad. Sedan följer en redogörelse av bland annat utbildningens styrdokument och 
övriga innehåll. Bakgrundskapitlet fortsätter med en beskrivning av studenternas syn på 
sjuksköterskeutbildningen och en kort beskrivning av vilka som läser till sjuksköterskor. 
Det hela avslutas med ett avsnitt om de sjuksköterskestuderandes 
informationsanvändning. 
Kapitel 4: Innehåller resultatredovisningen och inleds med en presentation av 
utbildningsplanerna vid de tre sjuksköterskeprogrammen som mina respondenter 
studerar vid och därefter presenterar jag mina sju respondenter. Efter detta går jag in på 
resultaten av mina intervjuer och jag presenterar dem i enlighet med mina inledande 
frågeställningar a - f. 
Kapitel 5: I detta kapitlet diskuterar jag uppsatsens slutsatser med hjälp av min 
teoretiska ansats, bakgrundskapitlet och intervjuerna.  
Kapitel 6: Utgörs av en sammanfattning av hela uppsatsen. 
 

2 Teori och metod 
 
Nedan kommer jag att redogöra för min teoretiska och metodologiska utgångspunkt. Jag 
redovisar hur jag kommer att tolka materialet och hur jag gått till väga för att samla in 
det. 
 

2.1 Teori 
 
Den teori som jag ser som mest användbar i samband med detta uppsatsarbete är ett 
sociokulturellt perspektiv som sätter yrkesident itet och dess utveckling i centrum. Mina 
förhoppningar är att denna teori kan hjälpa mig belysa de sjuksköterskestuderandes syn 
på information i förhållande till sin utbildning och yrke. Jag har inspirerats av Olof 
Sundins avhandling Informationsstrategier och yrkesidentiteter, en studie av 
sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen. I avhandlingen använder 
Sundin inte bara sociokulturell teori utan även professionsteori och biblioteks- och 
informationsvetenskaplig teori. Jag kommer dock att endast använda den sociokulturella 
teorin. För att introducera läsaren för denna kommer jag att presentera teorin och även 
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kort Sundins avhandling i vilken den ingår. Sundin redovisar sin teoretiska grund även i 
vissa artiklar, dessa använder jag mig av om jag anser att något är tydligare formulerat 
där. Dessa artiklar är också kopplade till hans avhandling.  
 
Olof Sundin vill i sin avhandling skapa en förståelse för den sociala roll som 
professionell fackinformation (se vidare s. 16) har i sjuksköterskors yrkesliv. Han gör 
det genom att studera vilken betydelse som sjuksköterskor ger informationssökning och 
användning i relation till utveckling av en yrkesidentitet som sjuksköterska. Sundin är 
även intresserad av övergången från en praktisk sjuksköterskeidentitet till en mera 
akademisk identitet och på de informationsstrategier som medlemmarna av 
yrkesgemenskapen använder för att möta denna övergång. För att undersöka detta 
intervjuade Sundin tjugo sjuksköterskor på deras arbetsplats, han intervjuade de flesta 
av dem tre gånger. Intervjuerna kompletterade han med en beskrivning och analys av 
utvecklingen av det kunskapsområde inom vilket sjuksköterskorna verkar och 
fältstudier vid deltagarnas arbetsplatser. Sundin valde att intervjua sjuksköterskor som 
var anställda som avdelningslärare. Det innebär att de har ett särskilt ansvar för 
utvecklingsfrågor på sina avdelningar. De ansvarar bland annat för fortbildning, nya 
rutiner och vårdformer. Sundins deltagare har i de flesta fallen en tvådelad tjänstgöring, 
de är dels avdelningslärare men också vanliga sjuksköterskor. Författaren ser detta som 
en fördel eftersom han anser att han bättre kan studera mötet mellan den praktiska 
verksamheten och fackinformation (Sundin 2003, s. 16-17, 60-61).            
 
Sundin menar att tidigare “information needs, seeking and use“ (INSU) forskning visat 
att sjuksköterskan bara i en väldigt begränsad utsträckning söker och använder formell 
professionell information, de förlitar sig istället på muntliga källor från sina 
avdelningar. Tidigare studier har även visat att sjuksköterskor använder sig av 
medicinska bibliotek mindre än andra yrkeskategorier inom vården. Men Sundin menar 
att dessa studier bara till en liten del tar hänsyn till den sociala roll som formell 
information har i det professionella yrkeslivet. I sin avhandling ser författaren 
informationssökning och informationsanvändning som mer än instrument för 
problemlösning. Han tar även hänsyn till professionell informations symboliska 
funktion, genom vilken en professions intressen, maktrelationer och yrkesidentiteter kan 
upprätthållas, utmanas och förändras (Sundin 2003, s. 14, 16, Sundin 2002, s. 3-4).         
 
I avhandlingen använder Sundin ett sociokulturellt angreppssätt som en av 
avhandlingens tre teoretiska utgångspunkter. Enligt sociokulturell kunskapsteori 
framhålls kunskapens sociala karaktär i motsats till att se kunskap som en spegling av 
verkligheten. Det sociokulturella perspektivet innebär att en social praktik, som 
exempelvis en profession, utvecklas på en kollektivnivå genom en social konstruktion 
av intellektuella och fysiska redskap som hjälper yrkesgruppen att förbättra sin förmåga 
att lösa problem. Ett viktigt redskap inom alla områden är språket och de olika medier 
som finns att förmedla det igenom. Inom sjukvården kan fysiska redskap vara 
undersökningsinstrument, journalsystem eller bibliografiska databaser, medan 
intellektuella verktyg kan vara olika teorier och begrepp eller värderingar. De fysiska 
och intellektuella redskapen är ofta integrerade med varandra, en databas är i grunden 
ett fysiskt redskap men den innehåller principer för informationsåtervinning. Redskapen 
förmedlar även ett visst perspektiv på verkligheten. Biblioteken kan ses som ett redskap 
och exempelvis sjukhusbibliotek förmedlar en bild av vad som är viktigt eller inte. 
Dessa bibliotek domineras av medicinsk litteratur (i sammanhanget sedda som 
yrkesgruppers redskap för lärande) och förmedlar ett perspektiv till bibliotekets 
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användare. Inom sociokulturell teoribildning kallas detta redskapens medierande roll 
(Sundin 2003, s. 38-39, Sundin 2002, s. 4, Sundin 2001a, s. 3, Sundin 2001b, s. 4-5). 
 
Länken mellan en yrkesutveckling på kollektiv nivå och individens professionella 
lärande bibehålls genom olika former av kommunikation med områdets redskap för 
lärande. För professionens enskilda medlemmar är möjligheten att delta i 
kommunikationen beroende av den fysiska tillgången till redskapen, arbetsgivarens 
intresse för dem och individens eget intresse, kunskap och vana att använda dem. I ett 
sociokulturellt perspektiv ska lärande ses som individens möjligheter att ta till sig 
områdets redskap och genom dem vara delaktig i den professionella kommunikationen. 
Länken mellan den enskilda sjuksköterskan och kunskapsutvecklingen på en kollektiv 
nivå etableras genom kommunikation via samtal, möten, tidskrifter, föreläsningar, 
databaser m.m. (Sundin 2003, s. 39, 41,  Sundin 2002, s. 4, Sundin 2001a, s. 3, Sundin 
2001b, s. 5). 
 
I ett sociokulturellt perspektiv är en yrkesidentitet en social identitet och något som en 
individ tillägnar sig särskilt under utbildningen, men även under yrkeslivet. Under 
utbildningen kommer de blivande yrkesmedlemmarna i kontakt med områdets redskap 
för första gången. Till viss del sker denna kommunikation genom föreläsningar, men 
även genom att utnyttja databaser och tidskrifter. Att lära sig en yrkesidentitet innebär 
medlemskap i en gemenskap, detta medlemskap innebär att den enskilda individen 
introduceras för och tar till sig speciella normer, värderingar och förväntningar vilka i 
större eller mindre utsträckning påverkar individens handlande och sätt att förhålla sig 
till sitt yrke (Sundin 2003, s. 43, Sundin 2002, s. 4, Sundin 2001a, s. 3, Sundin 2001b, s. 
2, 5). 
 
En yrkesidentitet skapas i samspel mellan hur gruppen identifierar sig själva och hur 
den definieras av andra grupper. Sundin anser att det är viktigt att förstå att 
yrkesidentiteten upplevs olika av dess medlemmar och att man kan skilja mellan en 
nominell identitet och en verklig identitet. Den nominella identiteten kan sägas vara en 
etikett, dess innehåll formuleras av yrkesgruppen på officiell nivå. Den verkliga 
identiteten är vad etiketten betyder för de enskilda medlemmarna (Sundin 2001b, s. 3, 
Sundin 2002, s. 6). 
 
Sundin skriver att inom det sociokulturella perspektivet så är ett centralt tema hur den 
kollektiva kunskapsutvecklingen utgör grunden för individers lärande. Inom detta 
perspektiv kan skolor ses som lärandets institutionalisering. När utbildningar 
institutionaliseras så tas själva lärandet ut ur den verksamhet där kunskapen ska 
användas. Enligt sociokulturell teori så lär sig individer genom att ta till sig redskapen i 
en specifik verksamhet. Det innebär att lärandet är situerat till just den verksamheten. 
Konsekvensen blir att studenterna lär sig just att vara studenter. De lär sig skolans och 
institutionens redskap. En viktig fråga blir då hur en förmåga som är inlärd i ett 
sammanhang kan användas i ett annat sammanhang. Det kallas inom det sociokulturella 
perspektivet för transferproblematik (Sundin 2003, s. 39-41).     
 
Sundin ser det sätt som sjuksköterskorna agerar och talar om informationssökning och 
informationsanvändning som en aspekt av deras yrkesidentitet. Han anser att 
professionell informationssökning och informationsanvändning inte bara medierar 
kunskap kring problemlösning utan även professionella normer, värderingar och 
förväntningar bland dess användare. Sundin anser att sökning och användning av 
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formell professionell information kan ses som en kommunikation inom 
yrkesgemenskapen, det kan i sin tur skapa mer eller mindre homogena gemenskaper 
genom konferenser, tidskrifter, föreläsningar, böcker, databaser och webbsidor. 
Kommunikation ses i Sundins projekt som en länk mellan sjuksköterska och yrke, 
mellan individ och kultur och mellan användare och kontext. Författaren framhåller att i 
detta teoretiska ramverk ses värdet av professionell information som socialt konstruerat 
mellan medlemmarna i yrkesgemenskapen (Sundin 2002, s. 5). 
   
I sin studie analyserar Sundin resultaten av sitt material i något som han kallar för 
dimensioner. Han placerar utsagorna från sina intervjuer på en skala med två 
”ytterlighetspoler”. Han har valt denna framställning eftersom han inte vill framhålla 
enskilda individer, utan visa på spännvidden i respondenternas utsagor. Jag väljer att 
presentera tre av Sundin dimensioner eftersom det är de som jag kommer att använda 
mig av. Dessa är 1) Kunskapssyn, 2) Autonomi och 3) Kontextöverskridning (Sundin 
2003, s. 71, 207-210, 213-216, 219-222, Sundin 2002, s. 10).  
 
Sundin skapade dimensionen “Kunskapssyn“ eftersom han anser att den nominella 
yrkesidentiteten har ändrat fokus från praktisk kunskap och praktik med muntlig 
kommunikation, till en mera akademisk yrkesverksamhet med formell professionell 
kommunikation. De sätt som respondenterna upplever denna förändring i 
yrkesidentiteten skiljer sig åt mellan de som är positiva till den och de som är negativa. 
Sundins dimension blev således: 
 
                   
                          Kunskapssyn 
 
   Medicin <-----------------------------> Omvårdnad 
 
  
Fig. 1. Dimensionen kunskapssyn hämtad ur Sundin 2003, s. 208.  
 
 
På den vänstra sidan återfinns de som håller fast vid de gamla praktiska idealen, där de 
negativa aspekterna av den nya utvecklingen framhålls. De nya sjuksköterskorna 
används ofta för att visa deras syn, en av respondenterna säger: “/…/dom har alldeles 
för lite medicinska kunskaper med sig. Dom är inte alls lika duktiga sjuksköterskor som 
innan” (Sundin 2003, s. 209). På denna sida av skalan har medicinsk kunskap 
fortfarande överhöghet gentemot omvårdnadsforskning (Sundin 2003, s. 209-210, 
Sundin 2002, 11-12).   
 
I den andra änden av skalan finns de sjuksköterskor som har fortsatt med akademiska 
studier efter sjuksköterskeutbildningen. De förhåller sig överlag positiva till den nya 
inriktning som sjuksköterskeyrket utvecklas mot (Sundin 2003, s. 209-210, Sundin 
2002, s. 12).  
  
Den andra dimensionen som Sundin skapat är “Autonomi”, denna framkom eftersom ett 
tema i forskningslitteraturen är professioners självständighet i arbetet och deras 
möjligheter att använda sin egen kunskap i praktiken. Sjuksköterskor och läkare arbetar 
inom samma organisation och sjuksköterskor är i hög grad underordnad den mera 
prestigefyllda medicinska professionen (det vill säga läkarnas kunskapsområde). Den 



 10 

riktning som sjuksköterskornas informationssökning och användning har kan därför ses 
som reglerad av läkarna. Denna reglering kan upplevas olika av sjuksköterskorna och 
strategier för att handskas med det kan också se olika ut (Sundin, 2003, s. 214, Sundin 
2002, 16-17). Därför skapade Sundin följande analys modell: 
   
 

Autonomi 
  
           Underordning <------------------------> Motstånd 
 
 
Fig. 2. Dimensionen “Autonomi“ hämtad ur Sundin 2003, s. 215. 
 
 
De utsagor som återfinns under “underordning” kommer ifrån de som inte ifrågasätter 
den medicinska kunskapens dominans och sin egen underordning i arbetet. Sundin 
menar att när ett yrke inte har jurisdiktion över de kunskaper som används, så ses inte 
behovet av formell informationssökning och användning som ett problem. De 
sjuksköterskor som uttryckte denna mening talar om att hålla sig uppdaterade genom att 
få information från läkarna. De talar sällan om aktiv informationssökning (Sundin 2003, 
s. 215, Sundin 2002, s. 17-18).    
 
De deltagare som integrerats i den nya yrkesidentiteten har insett vikten av formell 
professionell informationssökning och de har i många fall tvingats att utveckla 
informationssökningsstrategier för att klara av ett professionellt oberoende i arbetet. 
Dessa personer återfinns till höger på skalan. Sundin menar att formell information 
snarare har en symbolisk funktion i arbetet för de sköterskor som återfinns här. 
Forskningsartiklar är en kognitiv auktoritet1 och denna typ av formell information kan 
användas som en strategi för professionellt motstånd mot medicinsk underordning. 
Även förmågan att använda redskapen för informationsökning kan vara ett sätt för 
sjuksköterskor att föra en diskussion med läkare. Den formella professionella 
informationen kan bli ett symboliskt redskap för den professionella rivaliteten på 
arbetsplatsen. En anledning till att sjuksköterskorna på denna sida skalan söker 
information är för att få jurisdiktion över sitt arbete (Sundin 2003, s. 215-216,  
Sundin 2002, s. 18-19). 
 
Den tredje dimensionen jag har intentionen att använda är ”Kontextöverskridning”. 
Sundin har skapat denna dimension för att studera hur hans respondenter använder 
informationssökning och informationsanvändning som de tagit till sig i ett akademiskt 
sammanhang. Författaren har under studien insett att det är i akademiska sammanhang 
som flertalet av respondenterna fått kunskap om informationssökning och 
informationsanvändning. Han anser att det kan vara ett problem för sjuksköterskorna att 
använda det de lärt sig under utbildningen i den kliniska verksamheten (Sundin 2003, 
219-220). Dimensionen han skapade ur detta blev således: 
 
 
 

                                                                 
1 Kognitiva auktoriteter är de personer eller institutioner och texter som vi litar på. Patrick Wilson menar 
att kunskap och dess auktoritet skapas på en samhällig arena genom den betydelsen omgivningen ger 
kunskapsanspråken (Wilson 1983, s. 129).    
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    Kontextöverskridning 
 
 Begränsning <------------------------> Överskridning 
 
 
Fig. 3. Dimensionen “Kontextöverskridning“ hämtad ur Sundin 2003, s. 220. 
 
 
På den vänstra sidan finner vi de utsagor som ger uttryck för att formellt orienterad 
informationssökning är begränsad till den akademiska sfären, som exempelvis 
uppsatsskrivning i samband med utbildning. Många av de medverkande fick sin 
användarundervisning långt tillbaka i tiden och upplever att det finns ett glapp mellan 
deras kunskap och vad som finns tillgängligt idag, exempelvis databaser. Sundin tror att 
ett hinder för denna grupps informationsanvändning är den traditionella bilden av 
sjuksköterskan. De anser inte att de arbetar om de går ned på biblioteket, som en 
respondent uttrycker det. I den andra änden av dimensionen finner vi dem som använder 
informationssökning i yrkeslivet. De använder både tidskrifter och databaser 
kontinuerligt. En respondent anser att hon får idéer och inspiration från olika 
facktidskrifter (Sundin 2003, s. 221-222). 
 
I sin konklusion till en av sina artiklar skriver Sundin att sjuksköterskornas utbildare, 
ledare och även forskare trycker på vikten av en teoretisk kunskapsbas och behovet av 
formell informationssökning och användning, men detta välkomnas inte av alla 
sjuksköterskor. Sundin menar ändå att analysen pekar på att professionellas 
“information need, seeking and use“ är en naturlig del av den nya yrkesidentiteten 
gällande sjuksköterskor. Det stämmer också väl överens med den officiella synen på 
kunskap vilken trycker på sjuksköterskornas egen kunskapsbas på bekostnad av 
medicinsk kunskap och praktik. Författaren menar att professionell kommunikation och 
formell informationssökning kan användas som motstånd i rådande maktstrukturer. 
Exempelvis kan sjuksköterskor använda sig av läkarnas kunskapskällor för att hävda sin 
rätt. Han ser också att en självständig informationssökning kan vara ett sätt för 
sjuksköterskorna att höja sin professionella status. Sundin urskiljer också ett mönster i 
de dimensioner han tagit fram, dessa pekar på att det i stor utsträckning är samma 
personer som hamnar till höger, respektive vänster, i de olika dimensionerna (Sundin 
2002, 19-20).     
 
Mot denna teoretiska bakgrund vill jag studera de sjuksköterskestuderandes 
informationssökning och deras syn på sin framtid som sjuksköterskor och 
informationens roll i den kontexten. Jag utgår ifrån att de redan ingår i en slags 
yrkesgemenskap och att de håller på att formas in i en mer eller mindre gemensam 
yrkesidentitet. Jag kommer att i likhet med Sundin se de studerandes 
informationssökning som ett uttryck för en yrkesidentitet. Jag kommer även att tolka de 
sjuksköterskestuderandes syn på informationen i sin framtid i ljuset av detta. Med 
begreppen kommunikation, redskap och yrkesidentitet kommer jag att närma mig de 
sjuksköterskestuderande.  
 
Mina intentioner är att använda Sundins dimensioner för att placera in mina 
respondenters åsikter och upplevelser. Jag kommer att göra om dimensionerna något så 
att de passar mina respondenter. Jag tror att det är rimligt att anta att de har en syn på 
kunskap och information som kan placeras in i “kunskapssyn“ (fig. 1.). Utbildningen 
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och praktik på arbetsplatser bör ha satt en prägel på dem angående vad som är viktigt att 
kunna, det vill säga praktisk eller teoretisk kunskap. Även dimensionen “autonomi“ (fig. 
2.) tycker jag är intressant. Det jag vill belysa i denna dimension är hur fria de 
sjuksköterskestuderande är i sin informationssökning och användning. Jag anser att det 
är intressant att se var de får sin information ifrån. Jag undrar om de överhuvudtaget 
ställer sig kritiska till det material de tilldelas av lärarna. Den tredje dimensionen som 
jag tog upp var ”kontextöverskridning” (fig. 3). Jag tycker den är intressant eftersom 
den visar på ett problem som jag tror finns i övergången mellan skolan och yrkeslivet, 
det så kallade transferproblemet.   
 

2.2  Metod 
 
För att undersöka de sjuksköterskestuderandes uppfattningar om informationssökning 
och informationsanvändning har jag dels gjort en litteraturstudie och dels genomfört 
intervjuer. Litteraturstudien har jag använt som bakgrundskapitel och mot den vilar  
intervjuanalysen. Jag valde inledningsvis att göra vissa begränsningar i min sökning för 
att hitta så relevant material som möjligt. Därför bestämde jag mig för att främst söka 
efter svenskt material. Jag gjorde denna bedömning eftersom det är svenska 
förhållanden som jag vill beskriva. Jag ansåg dessutom att källorna inte fick vara hur 
gamla som helst. Eftersom den nya sjuksköterskeutbildningen startade 1993 och 
datorerna gjorde sitt intåg i biblioteket ett par år senare, så har jag valt att använda detta 
som en bakre gräns i tiden. Men jag har gjort undantag då jag har tyckt att materialet har 
varit intressant och relevant trots ursprung och ålder.  
 
Jag har även använt mig av utbildningsplanerna för de program som mina respondenter 
har gått eller går. Utbildningsplaner är styrdokument som används och utformas av 
respektive skola för att ange målsättningar, innehåll, krav och arbetsmetoder i 
utbildningen. Jag har valt att ta med dem eftersom jag tror de kan kasta ytterligare ljus 
på vissa aspekter av intervjuresultatet. 
 
Att finna källor till uppsatsen har inte varit svårt. Mycket har skrivits kring 
sjuksköterskors och studenters informationssökning. Men däremot har jag inte funnit 
särskilt mycket material om sjuksköterskestuderande. Det såg jag som en utmaning och 
en signal om att min uppsats är relevant. 
 
Martyn Denscombe går igenom olika övervägande som forskaren bör göra innan hon 
beslutar att genomföra en kvalitativ intervjuundersökning. Det första forskaren bör ta 
ställning till är om undersökningen behöver en så detaljerad information och om det 
räcker med ett litet antal informanter. En annan aspekt som man bör ta hänsyn till är om 
det finns respondenter tillgängliga och om tiden räcker för att utföra intervjuer. Ett 
tillfälle då intervjuer är meningsfulla är om forskaren vill undersöka något mer än 
okomplicerade faktafrågor. När frågeställningen rör känslor och erfarenheter kan 
intervjuer lämpa sig, menar Denscombe (Denscombe 2000, s. 132-133).    
 
Om jag utgår ifrån dessa överväganden så finner jag det fullt rimligt för mig att göra en 
intervjuundersökning. Jag anser att jag behöver specifik information angående de 
sjuksköterskestuderandes informationsvanor och att ett mindre antal respondenter kan 
hjälpa mig svara på mina frågor.  
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Pål Repstad tar upp flera aspekter av intervjuer i Närhet och distans: kvalitativa 
metoder i samhällsvetenskap. Vad angår intervjuer menar han att det kan vara en fördel 
med löst formulerade intervjufrågor eftersom intervjun kan få prägeln av ett naturligt 
samtal. Intervjuaren kan ha en mall med ämnesområden att utgå ifrån, men den ska inte 
följas till punkt och pricka. Om respondenten svarar på punkt 8 samtidigt som han 
svarar på punkt 2, så gör det inget. Färdiga frågor kan hämma respondenten och göra 
denna passiv, speciellt om personen är tystlåten från början. Repstad anser att en fördel 
med intervjumallar är att de kan justeras under ett projekts fortskridande. En del frågor 
kan visa sig överflödiga, medan andra kan visa sig saknas. Därför bör intervjumallen ses 
över och ändras om det behövs. Men det är viktigt att resultaten från de olika 
intervjuerna kan jämföras och därför är det betydelsefullt att intervjuaren vet vad hon är 
ute efter. Det kan även vara bra att klargöra ramen för respondenten så denna håller sig 
till ämnet (Repstad 1999, s. 64-65).      
 
Martyn Denscombe vill varna för att intervjuers likhet med vanliga samtal kan “ge ett 
sken av enkelhet“ (2000, s. 131). Han syftar på att det finns en fara i att forskaren 
känner sig trygg och avslappnad, då det kan leda till bristfälliga förberedelser inför 
intervjuerna. Denscombe anser att intervjuer inte är en enkel metod och att det krävs 
noggrann planering för att det hela ska lyckas (Denscombe 2000, s. 131).     
 
Mina intentioner var att använda intervjumallen som intervjumetod (se bilaga s. 84). Jag 
tänkte utgå från en lista med frågor/ämnen som jag ville ta upp och samtala kring dessa, 
men intervjuerna utvecklades inte på detta sätt. I stället fick mötena med respondenterna 
mer formen av intervjuer, det vill säga jag ställde frågor som de svarade på. Jag är inte 
helt säker på varför det blev så. Det kan bero på att jag vid första telefonkontakten 
använde mig av ordet intervju och det var vad respondenterna förväntade sig av vårt 
möte.  
 
Repstad rekommenderar att man använder sig av bandspelare vid intervjuer eftersom 
fördelarna är många. Intervjuaren kan lyssna uppmärksamt på vad respondenten säger 
och även se på hans mimik och gester. Dessutom är det lättare att engagera sig och 
ställa följdfrågor om man inte antecknar samtidigt. Intervjusituationen kan bli spänd när 
den spelas in, men ofta glöms bandspelaren bort menar Repstad (Repstad 1999, s. 70).  
 
Jag följde Repstads råd och använde en liten bandspelare med inbyggd mikrofon. Alla 
respondenterna ställde upp på att bli inspelade och enligt min mening hämmades inte 
intervjun av den. När intervjuerna var genomförda skrev jag ut dem i dess helhet. Både 
Denscombe och Repstad rekommenderar det, eftersom det leder till en närhet till 
materialet. Repstad anser att intervjuaren bör skriva ut intervjun så fort som möjligt och 
då lägga till sådant som bandspelaren inte fått med, exempelvis reaktioner och gester. 
Det kan även vara så att något på bandet inte hörs så bra och då har man chansen att 
fylla i det (Denscombe 2000, s. 155-156, Repstad 1999, s. 85-86).  
 
Repstad behandlar även svenska etikregler. Han tar upp tre punkter; 
• Information, vilket innebär att de personer som deltar ska känna till undersökningens 

syfte och att de deltar frivilligt. 
• Konfidentialitet, uppgifterna som respondenterna lämnar ska behandlas så 

konfidentiellt som möjligt och hållas i säkert förvar. 
• Nyttjande, den insamlade informationen får bara användas till undersökningens syfte 

(Repstad, 1999, s. 68).    
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Jag informerade mina respondenter om dessa tre punkter eftersom det gav både dem och 
mig trygghet i vad som gäller vid vårt samarbete. Jag informerade dem om att jag inte 
tänker spara inspelningarna, men att jag kommer att skriva ut dem i dess helhet. Jag 
erbjöd dem att läsa utskriften för att korrigera eventuella fel. Jag har även diskuterat hur 
konfidentiellt de vill att materialet ska vara och att jag inte kommer att använda deras 
riktiga namn. Bara två av respondenterna valde att ta del av intervjuerna, men de hade 
inget att invända emot eller att tillägga. Samtliga önskade att deras identitet skulle vara 
okänd för läsarna.      
 
Denscombe tar upp för - och nackdelar med intervjuer som metod. De fördelar han ser 
är bland annat att forskaren kan nå djupgående och specifik information. Dessutom kan 
frågor preciseras och följas upp även efter intervjutillfället är slut. En annan fördel är att 
det är en flexibel metod, forskaren kan ändra frågorna om de visar sig vara inadekvata. 
Det som talar till intervjuernas fördel är även hög svarsfrekvens och att validiteten kan 
kontrolleras. Möten med respondenterna gör att informationens relevans och riktighet 
kan kontrolleras under insamlingen av materialet (Denscombe 2000, s. 161-162).       
 
De nackdelar Denscombe ser med intervjuer är bland annat att det är väldigt 
tidskrävande. Forskaren ska finna respondenter, utföra intervjuerna, skriva rent dem och 
till sist analysera dem. Han pekar även på resultatets tillförlitlighet och menar att det är 
svårt att uppnå objektivitet. Den som utför intervjustudier måste vara medveten om sin 
egen roll, både vid intervjutillfällena och vid analysen av dem. Martyn Denscombe 
säger att forskar-jaget är en stor del i produktionen och tolkningen vid kvalitativa 
undersökningar. Han menar att forskarens erfarenheter och värderingar spelar in vid 
analysen av materialet och att de flesta kvalitativa forskare är medvetna om detta. 
Denscombe ser två sätt som kvalitativa forskare kan hantera “jagets inblandning“ på. 
Den första innebär att forskaren försöker att förhålla sig neutral och ta avstånd från sina 
vardagliga normer. Men detta förutsätter att forskaren har kontroll över sina 
övertygelser och attityder. Den andra vägen forskaren kan gå är att presentera sina 
erfarenheter, sin sociala bakgrund och hur det kan ha påverkat forskningen. Vidare 
säger han att ett stort problem är att det människor säger att de gör inte alltid stämmer 
med vad de faktiskt gör (Denscombe 2000, s. 162-163, 244-245).  
 
I likhet med Denscombe anser jag att en kvalitativ forskningsansats är subjektiv och att 
en forskare aldrig kan bortse ifrån sina erfarenheter. Det man som forskare kan göra är 
att försöka vara medveten om dem.  
 
Ur ett sociokulturellt perspektiv har intervjuer blivit kritiserade för att dekontextualisera 
människans handlingar genom att separera handling från den praktik där den utövas, 
men Olof Sundin menar att intervjuer ändå är användbara och att de kan analyseras på 
tre nivåer och i viss mån avslöja kunskap om: 
1)  Den sociala verklighet som respondenten beskriver. 
2)  Tolkningar av det som beskrivs bortom vad som faktiskt sägs. 
3)  Kunskap om diskurser och deras kulturella resurser och begränsningar som 

deltagarna i viss mån är bundna till.  
(Sundin 2003, s. 57, Sundin 2002, s. 7-8) 
 
I en av sina texter beskriver Olof Sundin hur han analyserar sina intervjuer. Han säger 
att han börjar med en noggrann genomläsning av intervjuerna där han skriver 
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kommentarer och reflexioner i marginalen. Därefter jämför han respondenternas utsagor 
kring ett specifikt problem med varandra. Denna analysmetod kallas 
dekontextualisering och rekontextualisering. Det innebär att forskaren tar ut 
(dekontextualiserar) ett visst passage ur intervjun, för att sätta in det i 
(rekontextualiserar) en ny text tillsammans med passage från andra intervjuer som 
handlar om samma problem. Därefter kan likheterna och skillnaderna i utsagorna tolkas 
mot bakgrund av den teoretiska ramen för undersökningen (Sundin 2001a, s. 7 av 9). 
 
Eftersom jag använder vissa delar av Sundins teoretiska ramverk anser jag att det kan 
vara lämpligt att använda en liknande analysmodell för intervjuerna. Sundin har även 
gjort fallstudier och observationer för varje intervjuperson, det kommer inte jag göra då 
det är för tidskrävande.  
 

2.2.1 Urval 
  
Totalt sju individer intervjuades, men att hitta informanter till min uppsats var lättare 
sagt än gjort. Jag började med att vända mig till institutionen för vårdvetenskap vid 
högskolan i Borås. Jag ville att de skulle ge mig e-postadresser till 
sjuksköterskestuderande på andra eller tredje året. Tyvärr kunde de inte bistå mig med 
det. Istället sökte jag på högskolan i Borås hemsida på kontakter och hittade då e-
postadresser till 50 sjuksköterskestudenter. Jag skickade ut ett e-postbrev till samtliga, 
men tyvärr var det ingen som nappade. I stället har jag fått hjälp av mina medstudenter 
som känner sjuksköterskestuderande och förmedlat kontakt mellan mig och dem. På 
detta sätt fick jag till slut tag i studerande som var intresserade av att ställa upp som 
respondenter. Av dessa studerade två stycken i Borås, två i Göteborg och tre i Halmstad, 
samtliga var kvinnor. Respondenterna gick andra eller tredje året på sin utbildning. En 
närmare presentation av respondenterna finns i resultatredovisningen.   
 
Angående urval säger Repstad att intervjupersonerna bör vara så olika varandra som 
möjligt. Han menar att det ger en bred bild utifrån intervjuerna (Repstad 1999, s. 67). 
Tyvärr kunde jag inte välja intervjupersoner fritt, men jag ville att mina respondenter 
skulle ha fått chansen att skaffa sig erfarenheter kring informationssökning, både i sin 
studiemiljö och genom praktik på arbetsplatser. Därför ville jag intervjua studerande 
som gick andra eller tredje året på sjuksköterskeutbildningen. Repstad menar att det inte 
finns någon standard när det gäller hur många intervjuer som krävs för att genomföra en 
kvalitativ studie. Han tar upp ett kriterium som kallas “mättnad“, det vill säga att när 
forskaren känner sig “mätt“ på information så är det dags att avsluta undersökningen. 
Repstad menar att det innebär att forskaren inte får reda på något nytt eller att 
respondenterna säger samma sak (Repstad 1999, s. 70).  
 
Jag anser att det kan vara intressant med studerande från flera högskolor då underlaget 
blir bredare. Jag har inga intentioner att jämföra utbildningarna med varandra, utan det 
är de studerandes utsagor som jag är intresserad av. Men jag kommer att redovisa 
respektive programs utbildningsplan eftersom jag anser att det kan ge ytterligare djup åt 
respondenternas utsagor. 
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2.3 Centrala begrepp 
 
Det finns några begrepp som bör klarläggas innan uppsatsen fortskrider. Dessa är 
information, informationssökning, informationsanvändning och informationsbehov. Jag 
använder även mycket av Olofs Sundins terminologi och där förekommer begreppen 
formell och informell information, dessa bör också belysas.  
 
Jag instämmer med Sundin när han säger att det är omöjlig och inte heller önskvärt att 
finna en entydig definition av information och Michael Buckland presenterar tre sätt att 
se på begreppet information. Dessa är: ”information as knowledge”, ”information as 
process” och ”information as thing”. Med information som kunskap menar Buckland 
kunskap som vi kan ta del av. Sundin exemplifierar det med kunskap om vårdande eller 
informationssökning. Information som föremål innebär dokument eller data. De kallas 
för information eftersom de ses som informativa. Med information som process menar 
Buckland att vår kunskap förändras genom möte med information som föremål 
(Buckland 1991, s. 3-4, Sundin 2003, s. 19). Min uppsats kommer i huvudsak att röra 
sig om information som föremål och kunskap. Jag är ute efter hur de 
sjuksköterskestuderande förhåller sig till och använder informationskällor som 
bibliotek, databaser och föreläsningar.  
 
I uppsatsen används även begreppet informationssökning och när jag talar om det menar 
jag, i likhet med Sundin, den process där informell eller formell information anskaffas 
genom en persons mer eller mindre aktiva handlande. Detta är en vid definition och 
inkluderar både aktiv sökning i databaser eller liknande, och mer indirekt 
informationssökning som exempelvis möten och föreläsningar (Sundin 2003, s. 21). 
 
Själva bruket av informationen är det som kallas informationsanvändning. Sundin 
använder det som att läsa ett dokument för att öka sin förståelse eller lösa ett problem, 
men samma dokument kan även användas i en diskussion där det snarare är 
dokumentets symboliska potential än dess innehåll som är viktigt (Sundin 2003, s. 21). I 
föreliggande uppsats används begreppet främst i den förstnämnda formen, men jag 
håller men Sundin om att dokument även kan ha symbolisk betydelse. 
 
Informationsbehov är ett begrepp som det skrivits mycket om. Robert Taylor menar att 
informationsbehovet utvecklas i fyra steg från Q1 till Q4. Q1 (viscerial need) är ett vagt 
behov som inte kan beskrivas med ord. Q2 (conscious need) är ett medvetet behov, men 
man kan inte formulera det tydligt. Q3 (formalized need) är ett bestämt behov och Q4 
(compromised need) uttrycker behovet som en sökfråga. Det Taylor beskriver är en 
mental förändring av informationsbehovet, det sker inne i huvudet på en individ (Taylor 
1968, enligt Limberg 2001, s. 45). Taylors teori har varit föremål för kritik bland annat 
från Birger Hjørland som anser att det inte bara är i huvudet som ett informationsbehov 
uppstår. Han menar att informationsbehovet även påverkas av individens samspel med 
omvärlden och den kunskap som individen får (Hjørland 1993, enligt Limberg 2001, s. 
46).  
 
Carol Kuhlthau säger att informationsbehov startar med en vag förståelse att något 
saknas för att sedan kulminera i att försöka finna information som bidrar till förståelse. 
Vidare säger Kuhlthau: 
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An information search begins with the useŕ s problem. The gap between the user´s 
knowledge about the problem or topic and what the user needs to know to solve the 
problem is the information need. The user´s state of knowledge is dynamic rather than 
static, changing as he or she proceeds in the process. They describe a scale of levels in the 
ability to specify an information need as beginning with a new problem, in a new situation, 
in witch connection can be made with existing knowledge, and as ending with a defined 
problem in a well understood situation with an identifiable gap in knowledge.    
(Kuhlthau, 1993, s. 5-6) 

    
 
När jag använder mig av informationsbehov så är det i samma bemärkelse som 
Kuhlthau. Ett behov uppstår när det finns ett glapp mellan det jag vet och det jag 
behöver veta. I studiesammanhang är situationen en aning annorlunda. Limberg menar 
att då användarna är studenter eller elever är deras informationsbehov uppenbara. 
Studenterna får uppgifter av sin lärare som de ska lösa och då även hitta information för 
att klara av uppgiften. Limberg säger att informationsbehovet även i dessa situationer 
varierar mellan olika individer beroende på deras förkunskaper och erfarenheter 
(Limberg 2001, s. 48).  
 
Sundin tar hjälp av Höglund och Perssons modell och utvecklar den vidare så den passar 
hans syfte. I sin avhandling är Sundin i huvudsak intresserad av formell 
fackinformation, det vill säga skriftlig information i tryckta eller digitala dokument. Han 
behandlar även informell fackinformation vilket avser muntlig information vid 
personliga möten, föreläsningar och konferenser (Sundin 2003, s. 19-20). När jag 
använder begreppen så använder jag dem på samma sätt, utifrån Sundins modell. Men 
mest frekvent kommer jag endast att använda information.  
 
 
Intern                     Extern 
 

 
 
Formell 
 
 
 
Informell 

 
 

(Fig. 3. Olika typer av sjuksköterskors fackinformation. Hämtad ur Sundin 2003, s. 20)  
 
Information som begrepp är egentligen ett trubbigt verktyg på grund av dess vidd. Men 
jag hoppas att detta avsnitt har begränsat tolkningsmöjligheterna något och dessutom 
belyst min egen syn på begreppet.  
 
 
 
 

Interna dokument, 
skriftliga 
rutiner, intranät 

Tidskrifter, böcker, 
rapporter, 
Databaser, Internet 
 

Interaktion med 
kollegor och patienter, 
möten, interna 
föreläsningar 

e-post, brev, 
konferenser, kurser, 
kollegor utanför 
organisationen  
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2.4 Litteratursökning 
 
Jag inledde min litteratursökning med att undersöka vilka uppsatser kring 
sjuksköterskor som producerats vid Bibliotekshögskolan i Borås mellan åren 1995-
2003. Mitt syfte med det var att se om det fanns någon uppsats med liknande inriktning 
och för att förhindra att jag skulle göra en likadan. Jag fann inga som överensstämde 
med mitt ämne, men flera som tangerade det, bland annat Distriktsköterskors 
informationsanvändning av Olof Sundin. 
 
Jag valde därefter att gå vidare till högskolans bibliotekskatalog, “Voyager“  för att se 
vad högskolans bibliotek kunde erbjuda mig. Jag fick flera relevanta träffar, bland annat 
The information needs and information seeking of nurse practitioners av Keith Wilson 
Cogdill, Som ringar på vattnet  av Birgitta Hansson, Mellan kaos och kosmos- om eget 
ansvar och självständighet i lärande av Charlotte Silén, Styrning och visioner: 
sjuksköterskeutbildningen i förändring av Carina Furåker och Ny 
sjuksköterskeutbildning en rapport från Landstingsförbundet.          
 
Därefter ville jag se om det fanns artiklar och tidskrifter kring mitt problemområdet och 
började med att söka i databaser som tillhör vårt ämne, biblioteks- och 
informationsvetenskap. Först vände jag mig till Nordisk BDI – index och fann några 
intressanta titlar, bland annat  En teoretisk diskussion kring några aspekter av sökning 
och användning av information i professionella yrken utifrån en socialkonstruktionistisk 
ansats av Olof Sundin och Information seeking from the work place av Olof Sundin och 
Harriet Berthold.  
 
Jag valde att gå vidare till databasen LISA och även här fick jag några relevanta träffar, 
men de flesta artiklarna handlade om sjuksköterskor och inte om min målgrupp 
studenter.  
 
Eftersom mitt ämne inte bara rör biblioteks- och informationsvetenskap så valde jag att 
även söka i omvårdnadsdatabaser. Jag sökte i Cinahl och Medline och hittade några 
intressanta artiklar och tidskrifter, men sökningarna i databaserna visade att 
sjuksköterskestudenter inte är en grupp som forskats mycket kring.  
 
Eftersom min uppsats är skriven under en lång period så har jag kontinuerligt 
kontrollerat databaserna och gjort nya sökningar, detta med magert resultat. Vidare så 
har jag utnyttjat de artiklar och den litteratur som jag använt i uppsatsen för att finna 
andra relevanta källor.   
 

3 Uppsatsens ramar  
 
För att ge uppsatsen en ram kommer jag nedan att presentera de kontexter som är 
aktuella för föreliggande uppsats. Eftersom uppsatsen behandlar en grupp studenter som 
utbildas mot ett professionellt yrke finner jag några miljöer som relevanta att beskriva. 
Inledningsvis kommer jag att ta upp litteratur som behandlar högskolebibliotek. Det jag 
främst är intresserad av att beskriva är bibliotekets betydelse och hur studenterna 
använder högskolebibliotek. Längre fram i kapitlet tar jag  upp hur yrkesutövande 
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sjuksköterskors informationssökning och användning ser ut. Jag avslutar detta kapitel 
med en beskrivning av sjuksköterskeutbildningen.    
 

3.1 Studenter och högskolebibliotek 
 
I detta stycke kommer jag att ge en bild av högskolebibliotek, dels för att ge 
sjuksköterskestudenterna en kontext och dels för att skapa en förståelse kring 
högskolebiblioteket när jag talar om det i den fortsatta studien. När jag använder 
begreppet högskolebibliotek så inkluderar jag även universitetsbibliotek om jag inte 
uttryckligen skriver universitetsbibliotek. 
 

3.1.1 Högskolebibliotek 
 
Det finns en uppsjö av material som behandlar högskolebibliotek och dess faktiska eller 
möjliga användningsområde. Nedan beskrivs endast ett begränsat urval av alla dessa 
texter. Det material som tas upp är det som jag har ansett vara relevant framförallt på 
grund av undersökningarnas omfattning och betydelse. Jag har även valt att ta med en 
text som behandlar biblioteksintegration i sjuksköterskeutbildningen eftersom det är 
denna grupp som intresserar mig.  
 
Högskolebibliotekets funktion finns angiven i högskoleförordningens 16 kap. 1 §: 
 

Tillgång till bibliotek skall finnas vid alla högskoleenheter. En högskoleenhet skall inrätta 
ett bibliotek eller på annat sätt sörja för biblioteksservice. Högskolebiblioteket skall inom 
de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskoleenheten svara för 
biblioteksservice inom högskoleenheten och i samverkan med landets biblioteksväsen i 
övrigt ge biblioteksservice  (Högskoleförordningen, enligt Högskoleutredningen 1991, s. 
17).  

 
Det betyder att det ska finnas tillgång till ett bibliotek vid högskolorna och att lärarnas 
och studenternas litteraturbehov och informationsbehov ska understödjas. Men det finns 
stora skillnader mellan biblioteken vid olika lärosäten och därmed blir villkoren för 
studenternas informationsförsörjning olika. Variationerna kan vara kvantitativa eller ha 
med bibliotekets policy att göra. Somliga bibliotek har fler volymer per student. De 
gamla universitetsbiblioteken har byggt upp sina samlingar under flera hundra år, 
medan de nya högskolorna endast varit verksamma under något eller några decennier. 
Ett stort problem som alla högskole- och universitetsbibliotek möter är stora 
prishöjningar på vetenskaplig litteratur och tidskrifter. Det har haft som följd att 
inköpen av litteratur och tidskrifter har minskat. Mindre högskolebibliotek drabbas i 
högre utsträckning än större och studenterna uttrycker missnöje och oro med avseende 
på tillgången till exempelvis kurslitteratur. Vissa högskolebibliotek tar betalt för tillgång 
till olika IT tjänster, exempelvis sökningar på Internet, även fjärrlån är i vissa fall belagt 
med avgifter och när det är gratis så är det ofta de mindre högskolorna som bjuder på 
dessa tjänster (Harnesk 1995, s. 5, 17-19).  
 
I En kreativ studiemiljö: högskolebiblioteket som en pedagogisk resurs lägger 
högskoleutredningens arbetsgrupp för högskolans biblioteksfunktioner fram sina 
synpunkter. Arbetsgruppen framhåller inledningsvis att rapporten vill peka på vikten av 
att lärarna inom högskolan integrerar högskolebiblioteket i undervisningen och utnyttjar 
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dess tjänster. Författarna menar i utredningen att högskolebiblioteket är en outnyttjad 
resurs och att ett bättre utnyttjande av tillgångarna skulle leda till en högre kvalité på 
högskolans utbildning. De hävdar att biblioteksanvändning skulle ge undervisningen en 
större bredd och även göra studenterna självständigare. Det viktigaste, anser författarna, 
är att den färdigutbildade studenten får kunskaper och färdigheter som är viktiga för 
framtiden. Detta innefattar att kunna söka, använda och utvärdera vetenskaplig 
information. Utredningen menar att detta borde vara ett av högskolelagens centrala mål 
för högskoleutbildning. Författarna anser att det är högskolans uppgift att förbereda 
studenterna för det nya kunskapssamhället, dit den växande informationsfloden hör. 
Studenterna bör därmed inte fastna i en inlärning av fakta, utan istället lära sig metoder 
och redskap som kan ge ett livslångt lärande. En “kreativ studiemiljö“ måste skapas, där 
de studerande inte enbart förlitar sig på lärarledda föreläsningar (Högskoleutredningen, 
1991, s. 7-9, 12-13, 22).  
 
Ett sätt att göra studenterna mer aktiva är att tidigt i utbildningen introducera dem för 
biblioteket. De flesta högskolebibliotek erbjuder frivillig användarundervisning vilken 
kan rikta sig till både studenter på grundnivå och till mer kvalificerade 
informationsbehov. Det grundläggande för användarundervisningen är att deltagarna 
ska få redskap för sina individuella syften. I vissa utbildningar ingår bibliotekskunskap 
som ett obligatoriskt moment i kursen (exempelvis för läkare). Utredningen vill dock 
påpeka att användarundervisning bara har en begränsad effekt. Den kan vara nyttig för 
de studenter som vill använda kunskaperna i sin utbildning, men den påverkar inte 
utbildningen i sig och lärarna vad gäller bibliotekets integration i utbildningen. 
Användarundervisningen gör inte informationshantering till en självklar del av studierna 
för elever och lärare (Högskoleutredningen, s. 13-15, 19).   
 
Det är relativt få studenter på grundutbildningsnivå som använder biblioteket till mer än 
referens- och låneärenden. Det är först vid uppsats- eller examensarbeten som 
biblioteken används på ett bredare och självständigare sätt. Högskoleutredningen 
påpekar att biblioteket till stora delar är en outnyttjad resurs och att det undermåliga 
nyttjandet speglar “de utbildningsansvarigas/…/men i praktiken lärarnas, uppläggning 
och målsättning med utbildningen“ (Högskoleutredningen 1991, s. 27). Författarna 
menar att det inte räcker med en introduktion i biblioteksanvändning för att förändra 
studenternas studievanor. Biblioteksanvändningen måste ingå som en medveten 
pedagogisk del av undervisningen och därför behöver lärarna mera kunskap kring 
högskolebiblioteket. Det som krävs är att lärarpersonalen får utbildning i att integrera 
biblioteket i utbildningen (Högskoleutredningen 1991, s. 19, 29-30). 
 
Arbetsgruppen sammanfattar sina förslag till högskolans biblioteksverksamhet i tre 
huvudrubriker;  
1.  “Gör informationshantering till ett av målen för högskolans utbildning!“ Vilket 

innebär att de studerande ska lära sig att söka och kritiskt granska information och 
litteratur.  

2.  “Gör högskolebiblioteket till en pedagogisk resurs!“ Vilket betyder att studenterna 
ska använda biblioteket som en del i sina studier. Det innebär också att lärare och 
bibliotek bör samverka för att integrera biblioteksanvändning i undervisningen. 

3.  “Rusta upp högskolebiblioteken!“ Biblioteken bör kunna tillgodose elevernas behov 
vad gäller litteratur- och biblioteksservice. Det gäller snabbhet och tillgänglighet, 
urvalet i litteraturen och tillgång till relevanta databaser.  

(Högskoleutredningen, 1991, s. 9-10). 
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Studien Högskolebiblioteket i en lärande miljö fokuserar på högskolebibliotekets 
integration i utbildningen och bygger vidare på En kreativ studiemiljö: 
högskolebiblioteket som pedagogisk resurs. Författarna, Krister Hansson som är 
bibliotekschef och Kerstin Simberg som är förste bibliotekarie vid lärarhögskolan i 
Stockholm, menar att En kreativ studiemiljö har påverkat arbetet kring 
informationsförsörjning vid universitet och högskolor. De anser att det är betydelsefullt 
för högskolebiblioteken att ha centrala dokument att luta sig mot och att biblioteken tas 
med i olika styrdokument vid högskolan. Det är många högskolor och universitet som 
inte har med informationshantering i sina måldokument. Men biblioteksverksamheten 
får alltmer plats och författarna tycker sig se en positiv trend, där högskoleledningarna 
inser informationsförsörjningens betydelse (Hansson & Simberg 1995, s. 11-12, 30)   
 
Ett annat hinder i biblioteksintegrationen som Hansson och Simberg ser är att 
biblioteket inte informeras i tid. När en ny kurs eller utbildning ska skapas krävs ett stort 
planeringsarbete och frekvent hamnar biblioteket vid sidan om. Det beror på att 
biblioteket inte ses som en naturlig del av högskolans verksamhet. En förutsättning för 
att högskolebiblioteket ska bli delaktig i utbildningen är att ett samarbete mellan lärare 
och bibliotek skapas. Det är ovanligt att lärare och bibliotekarier har en organiserad 
kontakt och i texten framhålls att det är viktigt att skapa möten mellan bibliotekarier och 
lärare. Informella kontakter (exempelvis vid lunch eller kaffet) är lika viktiga som 
organiserade möten (som lärarkonferenser eller utbildningsdagar). För att grupperna ska 
kunna inleda ett samarbete anser författarna att båda behöver utbildning. 
Bibliotekarierna behöver utbildas inom informationsteknologi och pedagogik, medan 
lärarna behöver få kunskaper kring informationssökning och en höjning av 
informationskompetensen (Hansson & Simberg 1995, s. 18-19, 23, 30). 
 
I Högskolebiblioteket i en lärande miljö menar författarna att användarundervisningen 
är utbredd och att de flesta grundstuderande får någon form av biblioteksundervisning. 
Ofta anpassas undervisningen så att den kommer vid en tidpunkt då studenterna finner 
den relevant. Men användarundervisningens utseende och omfattning skiftar och är inte 
alltid integrerad i undervisningen. I texten pläderar man för att införa ämnet 
“informatik“. Författarna menar att de flesta utbildningar har en gemensam bas, 
exempelvis grundkurser i början av studierna. I dessa grundläggande kurser anser 
Hansson och Simberg att en “informatik kurs“ skulle passa. Den kunde till exempel 
innehålla teknik, sökning och hantering av databaser, kritik och etik. Även Hansson och 
Simberg framhåller lärarnas ansvar och anser att det behövs en användarutbildning 
också för dem (Hansson & Simberg 1995, s. 20, 24, 31).  
 
I rapporten Som ringar på vattnet från 1991 framhålls bibliotekets roll för 
sjuksköterskeutbildningen. Syftet med rapporten är att utveckla en biblioteksintegration 
av utbildningen på institutionen för omvårdnad vid vårdhögskolan i Örebro. Författarna 
av rapporten, Birgitta Hansson och Lena Strand kommer från var sin av de olika 
sfärerna som behandlas. Hansson är bibliotekarie och Strand är lärare vid vårdhögskolan 
i Örebro. De menar att en biblioteksintegration av utbildningen skulle öka kvalitén på 
undervisningen och ge de blivande sjuksköterskorna redskap för att klara av ett arbetsliv 
fyllt av förändring. Rapporten tar sin utgångspunkt hos lärarna vid 
omvårdnadsinstitutionen och den kommer fram till att lärarna inte använder sig av 
biblioteket i någon större utsträckning. Lärarna är positiva till biblioteket och använder 
sig av det privat, men de vet inte hur de ska integrera det i undervisningen. Författarna 
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avslutar rapporten med att presentera åtgärder de ser som nödvändiga att vidta. Dessa är 
bland annat utbildning för lärarna i biblioteksanvändning, utrymme för lärarna att bygga 
upp en biblioteksintegrerad undervisning och tid för bibliotekarier att ägna sig åt 
institutionen för omvårdnad (Hansson & Strand 1991, s. 14-15, 22-23).  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att de texter jag tagit upp har en likartad syn på 
högskolebiblioteket. De pekar på vikten av biblioteksverksamheten i 
högskoleutbildningen och menar att biblioteket kan ge utbildningen bredd och eleverna 
kunskaper för framtiden. De ser informationssökning som en viktig kunskap att ge till 
studenterna. Texterna framhåller att lärarna och de utbildningsansvariga har en viktig 
roll att spela för att få till stånd en biblioteksintegration inom de olika utbildningarna på 
högskolan.   
 

3.1.2 Studerande och biblioteksanvändning 
 
Studerandes biblioteksanvändning har varit föremål för flera studier, nedan tar jag upp 
två av dessa, dels BIBSAM- rapporten Tusen studenter om bibliotek: vanor attityder 
och krav och dels Magnus Peterssons studie. Jag vill att genomgången ska ge en bild av 
studerandes användning av bibliotek. Jag tar även upp en undersökning där 
sjuksköterskestuderande ingår, eftersom denna gruppen är fokus för denna uppsats.  
 
I Studenten och biblioteket: en användarundersökning av fyra högskolebibliotek gör 
Magnus Petersson som arbetar inom BIBSAM, en jämförande studie av fyra 
högskolebibliotek (Borås, Kalmar, Växjö och Örebro). Syftet är att försöka se 
studenternas användning av högskolebiblioteket och deras attityder till 
informationssökning och biblioteksutnyttjande. Studien grundar sig på en 
enkätundersökning som innefattar 909 studenter. En majoritet av enkätens frågor har 
tagits ur BIBSAM- rapporten Tusen studenter om bibliotek: vanor, attityder och krav. 
Respondenterna ingår i tre ämnestillhörigheter: maskinteknik, engelska och ekonomi 
(Petersson 1998, s. 6-10).  
 
Petersson säger att de flesta studenter har fått tillfälle till utbildning i 
informationssökning och biblioteksanvändning men inte tagit chansen. Många har 
framhållit tidsbrist i början av terminen som en orsak. På frågan om studenterna fått 
någon utbildning av biblioteket i biblioteksanvändning och informationssökning 
fördelade sig svaren som följer; 
 
Nej    51 % 
Kortare biblioteksvisning   24 % 
Instruktioner i användning av bibliotekskatalogen  16 %   
Utbildning i datorbaserad informationssökning 21 % 
(Petersson 1998, s. 14). 
 
Denna bild stämmer inte överens med vad exempelvis Högskolebiblioteket i en lärande 
miljö uttryckte kring användarundervisning. Studien kom fram till att de flesta studenter 
fick någon sorts användarundervisning.  
 
Petersson undersökte även vad studenterna gjorde på biblioteket och de vanligaste 
aktiviteterna var; grupparbeten, läsning av kurslitteratur, kopiering, sökning i 
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bibliotekskatalogen och läsning av egen litteratur. Biblioteket som en plats för studier 
(enskilda eller i grupp) och för kopiering dominerar. Resurser för informationssökning 
och litteraturutlåning är inte lika utnyttjade. Det är kurslitteratur som efterfrågas, annan 
litteratur ligger i botten av studentens aktiviteter. När studenterna skriver uppsats 
förändras bilden, då använder de olika former av informationssökning och lånar mer 
litteratur (Petersson 1998, s. 19, 21). I Tusen studenter om bibliotek: vanor, attityder 
och krav kan man se att den bild som ges av studenternas aktiviteter i biblioteket i stort 
stämmer överens med den bild Petersson ger. En skillnad är dock att Petersson menar 
att grupparbeten eller enskilda studier och kopiering dominerar aktiviteterna, medan 
Höglund framhåller läsning, lån och olika typer av informationssökningar som vanligast 
(Höglund et al. 1995, s. 18). Jag anser att denna förändring som skett mellan 1995 och 
1998 kan ha ett samband med ett ökat antal studenter och höga bokpriser. Kopiering är 
ofta ett billigare alternativ om kurslitteraturen inte finns att låna eller är för dyr att köpa.  
 
De bibliotekstjänster som studenterna anser vara viktigast är 1) personalens kompetens, 
2) böcker i det egna ämnet, 3) platser för grupparbeten, 4) bibliotekets öppettider,  
5) personalens bemötande, 6) servicen vid expeditionsdisken, 7) antalet läsplatser,  
8) kopieringsmöjligheter, 9) servicen vid informationsdisken, 10) böcker i allmänhet 
(Petersson 1998, s. 27). 
 
I slutdiskussionen försöker Petersson dra några slutsatser av sitt stora material. Han 
framhåller att studenter är en heterogen grupp. Hur en student värderar biblioteket och 
dess resurser beror på vilken utbildning hon/han går och om studenten håller på med 
uppsatsarbete. Författaren hävdar att studenternas syn på informations- och 
biblioteksanvändning beror på den kunskapssyn och tradition som ett ämnesområde 
uppvisar genom utbildningens pedagogiska upplägg och lärarnas påverkan. Petersson 
menar att materialet har visat att ämnestillhörighet har större betydelse än 
högskoletillhörighet, vilket stärker hans resonemang. Det är i klassrummen som det 
bestäms vad studenterna kommer att tycka om biblioteket (Petersson 1998, s. 40).    
 
Petersson pekar även på studenternas traditionella bibliotekssyn. De använder främst 
tryckt media och bibliotekets personal. En stor del av studenterna känner inte till eller 
väljer bort de nätbaserade tjänsterna. Den syn på biblioteket beror delvis på okunskap 
kring bibliotekets nya och mera kvalificerade tjänster. Det kan också bero på att 
biblioteket inte marknadsför sig i tillräckligt stor utsträckning (Petersson 1998, s. 40-
41).  
 
I rapporten Tusen studenter om bibliotek: vanor, attityder och krav presenterar Lars 
Höglund, professor vid avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Göteborgs universitet och hans medarbetare resultaten från en stor undersökning, vilken 
är en del av BIBSAM:s utredning Studenternas bibliotek. Rapporten grundar sig på en 
enkätundersökning från åtta högskoleorter där 1071 studenter deltog. Även intervjuer 
med 54 studerande från olika klasser inkluderas i studien (Höglund et al. 1995, s. 4).  
 
Höglund menar att studenter trots allt är ganska flitiga biblioteksanvändare. 60 % av 
studenterna besöker biblioteket minst en gång i månaden och 25 % besöker det varje 
vecka. Majoriteten av studenterna är regelbundna besökare, men det varierar mellan 
olika individer, ämnen och högskolo r. Studenternas utnyttjande av högskolebiblioteket 
påverkas av hur centralt biblioteket ligger och av andra närliggande bibliotek. Men det 
är trots allt 40 % som väljer högskolebiblioteket, 25 % uppger att de använder 
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folkbibliotek och 30 % använder exempelvis institutionsbibliotek. (Höglund et al. 1995, 
s. 13-16).    
 
Vidare framkommer det i rapporten att studenterna överlag är positiva till 
högskolebibliotek, men de är missnöjda med att kurslitteraturen inte finns i tillräckligt 
många exemplar. De är inte heller nöjda med antal studieplatser och platser för 
grupparbeten. Många studenter uttryckte dessutom att de har svårigheter att hitta i 
biblioteket, både på hyllorna och i katalogen (Höglund et al. 1995, s. 19-20). 
 
Det är endast cirka 25 % av studenterna som anser att lärarna uppmuntrarna dem till att 
använda högskolebiblioteket, medan 75 % anser att lärarna gör det lite eller inte alls. 
Detta skiljer sig dock mellan olika utbildningar. Lärarnas roll är viktig eftersom 
studenterna lägger stor vikt vid deras inställningar och kommentarer. Det är dessutom 
hela 50 % av studenterna som uttrycker att biblioteksanvändning har liten inverkan på 
studieresultaten. Denna attityd beror troligtvis på att de arbetar utifrån redan fastlagda 
litteraturlistor (Höglund et al. 1995, s. 23-24).   
 
Petersson undersökte vad de studerande ansåg om biblioteksanvändning och 
informationssökning i sin kommande yrkesroll. 40 % av de studerande ansåg att det 
skulle ha stor betydelse. Författaren tolkar det som att studenterna har en medvetenhet 
om arbetsmarknadens krav på kunskap kring informationssökning och på kontinuerlig 
fortbildning (Petersson, 1998, s. 36). I Höglunds studie uttrycker 63 % att 
informationssökning kommer att vara viktig i kommande yrkesliv (Höglund et al. 1995, 
s. 24).      
 
En jämförelse mellan de två rapporterna uppvisar inga större skillnader i resultatet. Det 
kan bero på att det bara skiljer tre år mellan studierna och att Petersson använde 
Höglunds enkätfrågor.   
 
I rapporten Biblioteket: en pedagogisk resurs? från 1991 undersöks bibliotekets 
verksamhet vid vårdutbildningens bibliotek i Örebro och även de 
vårdhögskolestuderandes biblioteksanvändning beskrivs. Rapportförfattarna, som är 
bibliotekspersonalen, utförde en enkätundersökning bland skolans första termins 
studerande. Undersökningen visade att studenterna i genomsnitt besökte biblioteket 
mindre än en gång i veckan. Trots det ansåg 80 % av de studerande att deras lärare 
uppmuntrade dem till att använda biblioteket. Syftet med besöket var vanligen lån av 
kurslitteratur, sitta i lokalerna och göra grupparbeten och använda bibliotekets 
referenslitteratur (Hansson, Larsson & Lowe 1991, s. 8).   
 
Utifrån den ovan nämnda enkäten och några andra enkäter kring biblioteksanvändning 
utformade rapportförfattarna en ny enkät. Denna delades ut till studerande på fjärde och 
femte terminens studier på vårdhögskolan. Nedan väljer jag att endast redovisa 
resultaten från sjuksköterskeutbildningen. Nästan hälften (47,75 %) av de studerande på 
institutionen för omvårdnad använder biblioteket en gång i veckan eller mer. 37, 31 % 
uppger att de använder biblioteket mellan en till två gånger per månad och 7, 46 % 
uppger att de bara använder biblioteket någon gång per termin eller mera sällan. Den 
vanligaste anledningen till biblioteksbesök för studenterna vid institutionen för 
omvårdnad var att låna eller lämna böcker. Den näst viktigaste anledningen var 
grupparbeten. Lite mer än hälften av de studerande anser att läraren uppmuntrar dem till 
att använda biblioteket och 47, 76 % anser att de ibland får uppgifter av läraren som 
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innebär att de måste använda biblioteket. Studenterna vid institutionen för omvårdnad är 
bland de mest aktiva vad gäller biblioteksanvändning, i relation till de andra 
utbildningarna (bland andra arbetsterapeutlinjen, tandhygienist och laboratorium 
assistent) på vårdhögskolan (Hansson, Larsson & Lowe 1991, s. 9-10, 16).    
   

3.2. Sjuksköterskors informationssökning och                   
informationsanvändning 
 
Inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning har fokus i första hand varit på 
läkarnas informationssökning. Men i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet har 
sjuksköterskor studerats i allt större utsträckning (Sundin 2003, s. 12-13). Detlefsen, 
docent vid The University of Pittsburgh, menar att sjuksköterskors 
informationsbeteende under de senaste åren har studerats flitigt, främst av biblioteks- 
och informationsvetenskapsforskare, sjukhusbibliotekarier och även av 
yrkesverksamma inom vården, exempelvis läkare och sjuksköterskor (Detlefsen 1998, s. 
387). Studierna pekar alla i samma riktning och nedan kommer jag att presentera de 
generella drag som litteraturen uppvisar med hjälp av ett antal exempel. 
 
I sin avhandling om sjuksköterskors informationssökning och informationsbehov efter 
och under möten med patienter, skriver Keith Cogdill att läkarkollegor är den mest 
använda informationskällan. Cogdill som är fil.dr och verksam vid the University of 
Marylands´ college of Library and Information Services, utförde en enkätundersökning 
av 134 sjuksköterskor i North Carolina och av dem intervjuade han 20 stycken. Cogdill 
skriver att sköterskorna även frekvent använder sig av läkemedelslexikon och 
fackböcker. I sin analys menar han att muntliga källor främst konsulteras i samband 
med diagnoser av patienter och tryckt material i samband med frågor kring läkemedel. 
Cogdill rangordnar sköterskornas informationskällor och finne r då att läkare används 
mest, därefter, i tur och ordning, läkemedelslexikon, andra kollegor och slutligen 
fackböcker och andra textbaserade källor. Hälften av Cogdills 134 respondenter menar 
att de använder dessa källor ett par gånger i veckan eller mer. Cogdill skriver att även de 
muntliga källorna väljs utifrån informationen som behövs. Läkare tillfrågas när det 
gäller diagnoser och sjuksköterskekollegor tillfrågas i större utsträckning om det gäller 
psykosociala aspekter (Cogdill 1998, s. 85, 88, 90, 102, Cogdill 2003, s. 203-215).   
 
Cogdill presenterar ett par faktorer som han anser hör ihop med informationsbehov och 
informationssökning:  
1. Utbildningen har blivit mer vetenskaplig och sjuksköterskorna uppmuntras till att 
utveckla förmågor som hjälper dem att få mer kunskap om metoder, diagnoser och 
mediciner. Det bör leda till ett öka informationsbehov tror han. Cogdill menar dessutom 
att sjuksköterskor med magisterexamen eller mer har större informationsbehov än 
kollegor med kortare utbildning. Sundin har nått liknande slutsatser och i likhet med 
Cogdill menar han att sjuksköterskor som har en magisterexamen eller mer har ett större 
och mer regelbundet informationsbehov än grundutbildade sjuksköterskor (Cogdill 
1998, s. 76-77, Cogdill 2003, s. 203-215, Sundin 2003, s. 229, 231).  
2. Den andra faktorn har att göra med sjuksköterskornas autonomi i sitt arbete. Cogdill 
skriver att de sjuksköterskor som har mer ansvar för sina patienter bör ha ett större 
informationsbehov och i större utsträckning söka efter information. Han menar att de 
sjuksköterskor som arbetar på ett sjukhus där läkarna finns att tillgå inte söker lika 
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mycket information som sjuksköterskor som arbetar mera självständigt (Cogdill 1998, s. 
96-97).  
 
I sin magisteruppsats undersökte Olof Sundin distriktsköterskornas vardagliga 
användning av information vid problemlösning. Han fann att de muntliga källorna 
övervägde och den dominerande källan var olika slags experter, exempelvis 
sjuksköterskekollegor, läkare och annan vårdpersonal. Detta förhållande förändrades 
inte beroende på uppgiftens komplexitet. Sundin menar att sjuksköterskornas val att 
förlita sig på muntliga källor inte behöver vara en svaghet eller dålig kunskap i 
informationssökning. Han anser att det kan bero på att de distriktsköterskor som han 
studerat nästan alltid måste fatta beslut under tidsbrist. De behöver därför ett snabbt svar 
som dessutom är anpassat till just den situationen de beskriver (Sundin 1997, s. 49-50, 
60).   
 
I Plymouth, England gjordes en fallstudie med 64 sjuksköterskor. Sjuksköterskorna fick 
ett verklighetstroget arbetsrelaterat problem som de skulle lösa. Målet med 
undersökningen var att studera sjuksköterskornas faktiska 
informationssökningsförmåga, deras uppfattning av bibliotek och om de såg sina 
kollegor som källor. I sin analys av sjuksköterskornas lösningar av problemet fann 
författarna att de i stor utsträckning förlitade sig på informella källor som kollegor och 
lokala specialister. Författarna, Christine Urquhart och Sophie Crane, som är 
verksamma vid The University of Wales, tror att det kan bero på att personer ses som 
lättillgängliga och således även informationen. Ett annat viktigt resultat som 
undersökningen gav var att hela 30 % av sjuksköterskorna inte ens nämnde bibliotek vid 
lösningen av problemen. Men de flesta av sjuksköterskorna kände till 
forskningslitteratur och vetenskapliga tidskrifter inom sitt område. Författarna anser att 
sjuksköterskorna uppvisade en låg informationssökningsförmåga och att 
sjuksköterskorna tenderade att fråga om hjälp. Vidare anser de att gruppen har lågt 
självförtroende när det gäller att finna information (Urquhart & Crane 1994, s. 239, 241-
244).     
 
Olof Sundin och Harriet Berthold studerade sjuksköterskors informationsbeteende i 
Sverige efter en kortare användarutbildning och ökad tillgång till webbaserade 
informationskanaler. Undersökningen inkluderar 600 vårdanställda varav 86 är 
sjuksköterskor. Innan användarundervisningen startade fick deltagarna fylla i ett 
frågeformulär. Där framkom det att flertalet av sjuksköterskorna hade fått någon slags 
undervisning, hela 79 % sade sig ha fått en introduktion till bibliotek under sin studietid, 
34 % hade fått utbildning i databassökningar och 13 % hade fått en introduktion till 
www. På arbetsplatsen uppgav 33 % av sjuksköterskorna att de hade tillgång till www, 
men bara 7 % rapporterade att de sökte information där minst en gång i månaden. Ett 
liknande exempel är att 13 % hade tillgång till referensdatabaser, men bara 4 % använde 
dem minst en gång i månaden. Det är värt att tillägga att det inte framkommer någon 
skillnad mellan dem som uppgav att de fått undervisning i att använda databaser och 
www och de som inte hade det. En annan viktig notering som Sundin och Berthold gör 
är att hela 67 % uppgav att de använde sig av muntliga källor. Sjuksköterskorna verkar 
ha ett relativt stort behov av att inhämta information, minst en gång i veckan anser sig 
53 % söka information rörande patientspecifika problem, 54 % hävdar att de söker 
information för att hålla sig uppdaterade i sitt yrke och 23 % söker information för att 
undervisa patienter. Sundin och Berthold framhåller att sjuksköterskornas attityder till 
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informationssökning i externa kunskapsresurser är positiva, men att användningen av 
informationsteknologi trots det är ojämn (Sundin & Berthold, 1998, s. 177-179)  
 
Forskning kring sjuksköterskors informationsbehov, informationssökning och 
informationsanvändning har visat att gruppen inte söker och använder formell 
information i någon större utsträckning. De förlitar sig istället på informell muntlig 
information från kollegor som finns tillgängliga i sjuksköterskornas närhet. Studierna 
har också visat att sjuksköterskorna använder medicinska bibliotek lite i förhållande till 
andra yrkesgrupper inom vården, dessutom har de små kunskaper kring redskapen som 
används för informationssökning (Sundin 2003, s. 13, Sundin 2002, s. 2, Sundin 1999, 
s. 91, Sundin 2001c, s. 1). Vad är det då som hindrar sjuksköterskorna från att söka 
formell information?  
  
I Tidskrift för dokumentation tar Olof Sundin upp barriärer som kan hindrar 
sjuksköterskorna från att söka och använda formell information. Dessa barriärer består 
bland annat av att:  
a) Sjuksköterskorna har svårt att få tid över till informationssökning.  
b) Sjuksköterskorna har en begränsad tradition av att använda textbaserad media för 
inhämtning av information.   
c) De har problem att få tillgång till information.  
d) Det kan finnas språkliga hinder (största delen av litteraturen är på engelska).  
e) Sjuksköterskorna har bristande kunskap i hur informationssökning går till. 
(Sundin 1999, s. 89, 91). 
 
Sundins barriärer har även identifierats av andra forskare. De identifierar bland annat 
vårdorganisationen och presentationen av forskning som hinder för sjuksköterskor till 
att använda forskningsresultat. De menar i likhet med Sundin att vårdorganisationen inte 
ger tid till sjuksköterskorna att besöka biblioteket, läsa och diskutera forskning. Vad 
gäller presentationen av forskning så menar de att forskningsartiklar är otillgängliga 
både intellektuellt och fysiskt för sjuksköterskorna (Granum 1997, s. 46-48, Nilsson 
Kajermo et al. 2000, s. 99-107, Hjälte 2000, s. 32-36).   
 
I Vård i Norden skriver sjuksköterskan Lena Hjälte i en kvalitativ studie att 
sjuksköterskorna har en låg medvetenhet om vårdvetenskapligforskning. De utför sina 
arbetsuppgifter rutinmässigt trots att det finns mängder av forskningsresultat 
tillgängliga. Hon har intervjuat 10 sjuksköterskor, alla med 10-40 poäng utöver 
grundutbildningen. Författaren vill försöka beskriva kliniskt verksamma sjuksköterskors 
föreställningar om vårdvetenskaplig forskning och tillämpningen av dessa i praktiken. 
Hjälte menar att det finns fem huvudskäl till att sjuksköterskor inte använder 
forskningsresultat. 
1. Forskningsresultaten är okända bland sjuksköterskorna. 
2. Resultaten kan vara svåra att förstå. 
3. Sjuksköterskorna är skeptiska mot resultatens tillförlitlighet. 
4. De vet inte hur de ska använda forskningsresultaten. 
5. De får inte tillåtelse att använda nya forskningsresultat 
(Hjälte 2000, s. 32). 
 
Vidare skriver Hjälte att sjuksköterskor enligt hälso- och sjukvårdslagen är ”ålagda att 
utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet” (Hjälte 
2000, s. 32), men hon menar att det finns ett glapp mellan de som arbetar inom vården 
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och de som arbetar med forskning. Det är bara en minoritet av sköterskorna som 
regelbundet läser vetenskapliga tidskrifter och många är negativa till vetenskapliga 
artiklar. Hjälte menar att sjuksköterskeyrket inte är någon forskningsbaserad profession 
och hon anser att det hänger samman med traditionerna inom yrket. Den syn på kunskap 
som finns inom yrket och som har ärvts från generation till generation är i huvudsak 
praktisk. Hjältes respondenter menar att erfarenheter av en viss situation eller handling 
utan koppling till teori är tillräckligt inom omvårdnaden. Nya sjuksköterskor fostras in i 
yrket och får kunskap genom erfarenheter. Hjälte anser att detta är en anledning till att 
vetenskapliga resultat inte används (Hjälte 2000, s. 33). Flera andra forskare tar upp 
problematiken kring den starka traditionen inom vården. Sjuksköterskornas inordning i 
vårdhierarkin och traditionen av att utföra order, rutiner och att assistera läkare hämmar 
sjuksköterskorna och deras användning av forskningsresultat och informationssökning 
(Granum 1997, s, 46-48, Sundin 2003, 155-156, Sundin 2001c, s. 5). 
 
Även Bengt Sivberg (fil.dr), Kerstin Petersson (fil. dr) och Iris Erlöv (fil. dr) vilka är 
verksamma vid Lunds universitet har identifierat traditionen inom vården som ett 
problem. De skriver att den underordnade sjuksköterskerollen är ett arv som flera 
generationer av sjuksköterskor bär med sig. De menar att den nya 
sjuksköterskeutbildningen (från 1993) försöker ändra på detta, men att det troligtvis inte 
fungerar. Författarna anser att sjuksköterskorna anpassar sig till den underordnade 
rollen för att få ett socialt erkännande och att de socialiseras in i ett mönster av 
underordning (Sivberg, Petersson & Erlöv 1996, s. 46-47).  
 
Sundin skriver att det är svårt för sjuksköterskorna att bli självständiga i sin 
informationssökning av fackinformation då informationen ska användas i en verksamhet 
som har en medicinsk tyngdpunkt. Han menar att informationssökningen styrs av den 
mera dominerande professionen och att informationsbehovet skapas utanför 
sjuksköterskornas yrkesgrupp (Sundin 2003, s. 41-42, 161, 229, 231). 
 
De sjuksköterskor som håller fast vid den traditionella praktiska yrkesrollen är dessutom 
negativa till de mer teoretiska dragen hos den nya utbildningen och de sjuksköterskor 
som gått den. De tycker att den nya teoretiska inriktningen som sjuksköterskeyrket fått 
gör att praktiken blir lidande. Även de sjuksköterskor som är positiva till den teoretiska 
inriktningen påverkas av traditionen. En av Sundins respondenter uppger att hon känner 
dåligt samvete då hon sitter framför datorn, hon anser att yrket trots allt är praktiskt. 
Flera av deltagarna i Sundins avhandling framhåller att de finner det svårt att använda 
sina kunskaper i informationssökning i arbetslivet. Detta trots att de i samband med sin 
utbildning menat att informationssökning var omfattande och nödvändig. Sundin anser 
att det är först när yrkesrollen identifieras som mer akademisk, och till och med 
forskningsinriktad, som informationssökning kommer att användas i yrkespraktiken. 
Dessutom har många sjuksköterskor inte gått utbildningen under 1990-talet och har då 
inte fått ta del av användarundervisning och inte heller av den mer problembaserade 
undervisningen, menar Sundin. Dessa sjuksköterskor har i regel ingen erfarenhet av 
datorbaserad informationssökning och aktuell användarundervisning (Sundin 2001c, s. 
5, Sundin 2003, s. 155-157). 
 
Hjälte skriver att de intervjuade sjuksköterskorna inte tycker att vårdvetenskapen är 
knuten till den dagliga verkligheten. De uppfattar det som att forskarna lever i sin egen 
värld och sjuksköterskorna i en annan. Hjälte menar att sjuksköterskorna medvetet 
väljer bort vetenskapligt framtagen kunskap. De förlitar sig istället på 
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erfarenhetsbaserad kunskap vilken de ser som den ”nyttiga och nödvändiga”. Hjälte 
kommer fram till att den praktiska verksamheten präglas av rutiner och erfarenhet. Det 
vidmakthåller klyftan mellan forskning och praktik. Hon skriver att de flesta 
forskningsrön inte används i praktiken och därmed har sjuksköterskeutbildningen 
misslyckats med att uppfylla högskole lagen, trots att utbildningen har haft vetenskaplig 
förankring i nära två decennier. Enligt högskolelagen ska sjuksköterskeutbildningen 
förbereda sjuksköterskan för en aktiv och kunskapssökande attityd i sin yrkesutövning 
och utbildningen ska leda till en positiv syn på forskning (Hjälte 2000, s. 32, 34, 36) 

     

3.3 Sjuksköterskeutbildningen och yrket   
 
I detta avsnitt kommer jag att ge en bakgrund till sjuksköterskeutbildningen och de 
sjuksköterskestuderande. Jag inleder med att ge en kort historik om 
sjuksköterskeutbildningen i Sverige för att fortsätta med att beskriva utbildningen idag. 
Jag kommer även ge en bild av hur studenterna uppfattar sin utbildning och sitt framtida 
yrke. Avslutningsvis försöker jag ge en bild av de sjuksköterskestuderandes 
informationssökning och informationsanvändning. 
    

3.3.1 Historik 
 
Sjuksköterskeyrket växte fram i samband med den nya arbetsmarknaden för kvinnor 
som öppnades vid slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i samband med 
industrialiseringen. Det var ett kvinnoyrke som var underordnat läkaryrket och där 
kallet spelade en central roll. Att ta hand om sjuka sågs som en moralisk skyldighet som 
många kvinnor tog till sig. Det stämde också väl överens med den kristna läran. Kallet 
ansågs dessutom vara förknippat med kvinnornas naturliga fallenhet för vårdande och 
omsorg (Bentling 1995, s. 13, Furåker 2001, s. 10-11).  
 
I Sverige startade sjuksköterskeutbildningen 1867 vid Nya sjukhuset i Stockholm, 
föregångaren till Akademiska sjukhuset. Sjuka hade tidigare tagits omhand av 
okvalificerade sjukvakterskor. Utbildningen var tre månader lång och bestod av 
praktiska uppgifter på sjukhusen. 1884 öppnades Sophiahemmet och utbildningen 
förlängdes till 10 månader och därefter blev sjuksköterskeutbildningarna och 
utbildningsorterna fler och varierade i kvalitet och var allt ifrån några månader upp till 
tre år. Den teoretiska utbildningen var fortfarande knapp eller obefintlig (Bentling 1995, 
s. 23-24).  
 
Den medicinska utvecklingen blev en gemensam grund för läkare och sjuksköterskor 
och kom att ställa högre krav på sjuksköterskors kompetens. Sjuksköterskor hade 
emellertid ett verksamhetsområde som de inte delade med läkarna men med 
vårdbiträdena. Detta var vården vilket var starkt förknippat med traditionellt kvinnliga 
uppgifter och egenskaper. För att framhålla sitt yrke blev det viktigt för 
sjuksköterskorna att avgränsa sig mot biträdena och 1919 lyckades Svensk 
sjuksköterskeförening (SFS) övertyga regeringen om ett krav på minst två års utbildning 
för sjuksköterskor. I och med detta kom yrket 1920 under statlig kontroll och 1931 blev 
all sjuksköterskeutbildning treårig. Antalet sjuksköterskeskolor hade begränsats till 23 
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och lärlingssystemet började brytas upp och den teoretiska delen blev större (Linder 
1999, s. 21-22, Bentling 1995, s. 23-25, ). 
 
Under 1950- och 1960- talet växte sjukvården och blev allt mer specialiserad och den 
medicinska och tekniska utvecklingen blev mer avancerad. Detta ökade kraven på 
sjukvårdspersonalen och 1958 bestämdes det om en legitimation för sjuksköterskor. 
Från och med 1966 räknades inte sjuksköterskeeleverna in i personalstyrkan och 
utbildningen ändrades igen och omfattade fem terminer (Linder 1999, s. 23, Bentling 
1995, s. 25).  
 
1977 skedde en ny högskolereform vilket ledde fram till att sjuksköterskeutbildningen 
startade vid högskolan 1982 och omfattade 80 poäng. Utbildningen organiserades i tre 
kurser (a, b och c), där de två första (40 poäng) var gemensamma och under det sista 
året specialiserade sig studenterna. Den praktiska delen av utbildningen var ungefär 
hälften av hela utbildningen. För att kunna läsa till sjuksköterska krävdes att studenten 
läst vårdlinjen på gymnasiet och blivit godkänd i de teoretiska ämnena och i 
vårdpraktiken (Linder 1999, s. 25).  
 
Hösten 1988 startade en treårig försöksutbildning för sjuksköterskor. Syftet med 
försöksutbildningen var att utöka rekryteringsbasen till utbildningen så att studenter 
med olika gymnasial- eller arbetslivsbakgrund kunde delta. Ett annat syfte var att öka 
effektiviteten i utbildningen genom att sätta ihop den. Det vill säga studenten behövde 
inte utbilda sig till undersköterska först. Dessutom ville regeringen anpassa utbildningen 
för de regler som gäller för sjuksköterskeutbildningar inom EU (Linder 1999, s. 25-26, 
Ahlgren & Gummesson 2000, s. 21). 
 
1992 tog riksdagen beslutet att göra utbildningen permanent och från och med hösten 
1993 ges endast den treåriga högskoleutbildningen med allmänbehörighet för att 
utbildas till sjuksköterska. I samband med det togs beslut om en central 
examinationsbeskrivning och att utbildningsplanerna skulle utarbetas på respektive 
högskola. För att specialist utbilda sig får sjuksköterskan läsa ytterligare 40-60 poäng. 
Tanken bakom det är att alla sjuksköterskor behöver en bred grund att stå på oavsett vad 
de ska arbeta inom (Linder 1999, s. 26-27).  
 
Olof Sundin säger att det går att se en förändring i sjuksköterskeutbildningen under 
1900-talet. Den har gått från praktik till teori, från medicin till omvårdnad och från att 
vara en yrkesutbildning till att vara en akademisk utbildning. Teoretisk kunskap har 
getts större betydelse och omvårdnad har blivit en akademisk disciplin. Dessutom har 
fackinformationens betydelse fått större inflytande på bekostnad av att lära sig genom 
praktik (Sundin 2003, s. 98, 107-108). Enligt fil. dr Carina Furåker är akademiseringen 
av sjuksköterskeutbildningen ett försök från dess utbildningsföreträdare att höja statusen 
på yrket och få en ökad professionalisering (Furåker 2001, s. 38, 174). 
 

3.3.2 Sjuksköterskeutbildningens styrdokument och       
karaktärsämne 
 
1992 antog riksdagen förslagen om en ny högskolelag och 1993 trädde den i kraft. 
Hädanefter tog universiteten och högskolorna själva över kontrollen. Det innebär att 
varje universitet och högskola inom vissa ramar själva beslutar om utbildningens 
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organisation, utbildningsutbud, antagning av studenter och institutionell organisation. 
De enskilda högskolorna utarbetar således själva utbildningsplanerna och kursplanerna. 
Utbildnings- och kursplaner är styrdokument som används av respektive skola för att 
ange målsättningar, innehåll, krav och arbetsmetoder i en utbildning. Tidigare var det 
Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) och skolöverstyrelsen (SÖ) som angav 
ramarna i utbildningsplanen för hälso- och sjukvårdsutbildningen. Den centrala 
utbildningsplanen gjorde det lättare att jämföra utbildningarna med varandra. För att 
staten fortfarande ska kunna kvalitetskontrollera utbildningarna så inrättades 
Högskoleverket 1995 och dess funktion är att granska universitetens och högskolornas 
verksamhet (Furåker 2001, s. 2,  72, 89, 99-100).  
 
Nu är de enda centrala styrdokument som finns kvar högskolelagen, 
högskoleförordningen inklusive examensordning med examensbeskrivning för varje 
utbildning, EU –direktiv och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. För 
sjuksköterskeutbildningen finns det visserligen ytterligare dokument som de 
utbildningsansvariga måste ta hänsyn till, det är hälso- och sjukvårdslagen och de 
yrkesetiska riktlinjerna (Ny sjuksköterskeutbildning 1994, s. 27, Furåker 2001, s. 91).  
 
Högskolelagen anger de grundläggande målen för högre utbildning och gäller alla 
grundutbildningar inom högskolan. I högskolelagen står det i 1 kap. 9 § att: 
 

Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna 
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt, 
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

 
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och 
färdigheter, utveckla förmåga att  

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå 
- följa kunskapsutvecklingen, och 
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. 
(Högskolelagen 1992: 1434)  

 
I samma lag (1 kap.  3 §) står det även att det ska finnas en närhet mellan forskning och 
utbildning.  
 
Högskoleförordningen tar upp frågor som rör styrelse, rektor, lärare, doktorandtjänster, 
grundläggande högskoleutbildningar och så vidare. Den tar också upp examensordning 
som förklarar vilka generella examina som får avläggas inom högskoleutbildningen och 
vilka krav som ska uppfyllas. I högskoleförordningen står det att sjuksköterskeexamen 
omfattar 120 poäng och för att få ut sin examen ska studenten bland annat;  
 
- fått sådana kunskaper och färdigheter att hon kan arbeta självständigt som     
  sjuksköterska inom allmän hälso- och sjukvård. 
- nått kunskaper i allmän och specifik omvårdnad. 
- ökat sin självkännedom och inlevelseförmåga och därigenom med ett etiskt 
  förhållningssätt och en helhetssyn på människan utvecklat sin förmåga till goda   
  relationer med patienter och deras närstående. 
- erhållit kännedom om hur man undervisar patienter och deras närstående. 
- förvärvat kunskaper i sjukvårdens ekonomi med mera (Högskoleförordningen 
1993:100) 
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Avsnittet av slutas med ”här utöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer”. 
 
Enligt Olof Sundin så är ett genomgående tema i de ovan nämnda dokumenten bland 
annat att studenterna ska kunna följa den formella kunskapsutvecklingen inom det egna 
området (Sundin 2003, s. 96). Följderna för sjuksköterskeutbildningen bör bland annat 
vara att studenterna ska kunna arbeta självständigt och kunna hitta relevant och 
vetenskaplig information.    
 
I samband med utbildningsreformen 1977 påbörjades den vetenskapliga utvecklingen av 
sjuksköterskeutbildningen. Utbildningen skulle nu vila på vetenskaplig grund, innebära 
högskolemässiga studier och en forskarutbildning skulle skapas. Karaktärsämnet för 
sjuksköterskeutbildningen blev omvårdnad, som också skulle bli basen för den 
professionella kunskapen (Bentling 1995 s. 46-47). Olof Sundin menar att reformen 
1977 kan ses som en reaktion emot medicinens herravälde i den tidigare 
sjuksköterskeutbildningen. Nu skulle sjuksköterskorna utbildas till omvårdnadsexperter 
istället för ”medicinska assistenter” till läkarna (Sundin 2003, s. 87). Flera forskare 
menar att omvårdnadsforskningen präglas av en mängd infallsvinklar och syn på vad 
ämnet ska innehålla. Dessutom anser de att omvårdnadsbegreppet är svårt att avgränsa. 
Granum menar att det beror på att ämnet fortfarande är i en etableringsfas och att det 
hämtar impulser från flera olika ämnen (Granum 1997, s. 27, Lindberg-Sand, 1993, s. 8-
15, Bentling 1995, s. 52).  
 
Även Karin Linder, fil.dr i pedagogik, skriver i sin avhandling, att omvårdnad är svårt 
att definiera. Hon skriver att idag används begreppet inte bara för att beteckna 
sjuksköterskeutbildningens huvudämne, det används också för att beskriva vård och 
omhändertagande i allmänhet. Omvårdnad är ett begrepp som anknyter till alla 
yrkesgrupper inom vården samtidigt som det, enligt utbildningsdokument, ska särskilja 
sjuksköterskan och även vara ett nytt forskningsområde. Linder anser att ett problem har 
sin grund i engelskspråkig litteratur där man använder begreppen ”caring” och 
”nursing”. Omvårdnadsforskningen startade i engelskspråkiga länder och vid 
översättning till svenska så översattes de båda engelska begreppen med enbart 
omvårdnad. Svenska omvårdnadsforskare har därmed tvingats att förhålla sig till 
engelskans ”caring” och ”nursing” när de behandlar omvårdnad (Linder 1999, s. 40-41). 
Sonia Bentling är sjuksköterska och universitetslektor vid Mälardalens högskola. Hon 
gör en distinktion mellan ”caring” och ”nursing” och skriver att det är skillnaden mellan 
det allmänna vårdandet som alla människor kan ägna sig åt (caring) och det 
professionella som bygger på vetenskaplig kunskap och praktisk övning (nursing). 
Bentling försöker sammanfatta synen på omvårdnad och skriver att omvårdnad handlar 
om det dagliga livet som upphört att fungera på grund av något hälsohinder. (Bentling 
1995, s. 147). 
 
Linder skriver att en definition som fått en betydande roll inom all vårdutbildning och 
som ofta ses som en utgångspunkt när omvårdnad diskuteras är formulerad av Virginia 
Henderson på 1950-talet och beskriver ”nursing”, den lyder: 
 

Att hjälpa individen, sjuk eller frisk, att utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller 
tillfrisknande (eller en fridfull död); åtgärder individen själv skulle kunna utföra om han 
hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. Det är också hennes uppgift att hjälpa individen 
att så snart som möjligt återvinna sitt oberoende 
(Henderson, 1970, enligt Linder 1999, s. 41)  
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Linder tar även upp socialstyrelsens allmänna råd när det gäller omvårdnad. De 
beskriver socialstyrelsens syn på begreppet när det gäller sjuksköterskornas 
kompetensområde. Trots att socialstyrelsens text är rekommendationer så ses de ändå 
som vägledande. Socialstyrelsen anser att det som är utmärkande för den professionella 
omvårdnaden är: 
 

att sjuksköterskan skall kunna identifiera vilka patientens behov är även outtalade och 
omedvetna – och kunna föra en dialog med patienten om dessa behov. Sjuksköterskan har 
vidare att utföra givna ordinationer och utifrån sin medicinska kompetens och erfarenhet 
bedöma patientens tillstånd, vidta lämpliga åtgärder och kalla på experthjälp när så 
erfordras. Sjuksköterskan har således ett eget medicinskt yrkesansvar, i vilket integreras 
handlingsberedskap   
(Socialstyrelsens allmänna råd i omvårdnad inom sluten somatisk vård och primär vård, 
1990: 15, enligt Linder 1999, s. 41-43). 

 
Socialstyrelsen beskriver omvårdnad som en rad aktiviteter, där den ena leder till den 
andra och blir en omvårdnadsprocess. Vidare menar de att även andra yrkeskategorier 
kan bedriva omvårdnad, men det är sjuksköterskan som har det yttersta ansvaret för 
omvårdnaden.   
 
Olof Sundin skriver i Tidskrift för dokumentation att omvårdnaden inte ska vara en 
underordnad disciplin till medicin, utan att ämnena som ska komplettera varandra. Han 
anser att det är viktigt att se ”nursing research” som ett eget ämnesområde. Förenklat, 
menar Sundin, att skillnaden mellan medicin och omvårdnad kan ses som att 
omvårdnadskunskap har en mer holistisk syn på människan och att varje människa ses 
som en individ i en egen kulturell kontext. Medicin å andra sidan ser individer främst 
som biologiska varelser. Medicinsk forskning fokuserar på hur sjukdomar ska botas, 
medan omvårdnadsforskning ser till individers reaktion på dessa sjukdomar. Att förstå 
patienters upplevelser är ofta i fokus för omvårdnadsforskning. En annan skillnad är 
metodologisk, omvårdnadsforskning använder sig till stor utsträckning av kvalitativa 
metoder, medan medicinsk forskning använder sig av kvantitativa metoder (Sundin 
1999, s. 90).  
 
Eftersom omvårdnad inte har en enhetlig definition så har vårdhögskolorna olika 
tolkningar av ämnet i sina utbildnings- och kursplaner. I Landstingets projekt Ny 
sjuksköterskeutbildning säger man att det är olyckligt att karaktärsämnet i 
sjuksköterskeexamen definieras olika och att vårdhögskolorna bör sträva efter att få en 
gemensam definition (Ny sjuksköterskeutbildning 1995, s. 37). 
 

3.3.3 Sjuksköterskeutbildningens innehåll 
 
Karin Linder skriver att inom den treåriga utbildningen så har de teoretiska inslagen 
stärkts och att det första året i stort består av humanistiska och samhälls- och 
beteendevetenskapliga ämnen. Det var ett krav bland annat från 
utbildningsdepartementet som ansåg att utökningen av humaniora och samhälls- och 
beteendevetenskapliga ämnen gav goda förutsättningar för sjuksköterskorna att möta de 
ökade kraven på god omvårdnad från sjukvården. Lärarna vid vårdhögskolorna tyckte 
också att detta var angeläget då utbildningen skulle vila på vetenskapliggrund (Linder 
1999, s. 288).    
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Carina Furåker, fil. dr och verksam vid institutionen för vårdpedagogik vid Göteborgs 
universitet, skriver i sin avhandling om utformningen av sjuksköterskeprogrammens 
utbildnings- och kursplaner. Hon har dels studerat olika statliga styrdokument, dels 29 
sjuksköterskeutbildningars utbildnings- och kursplaner och även intervjuat 
läroplansförfattare och lärare vid sex sjuksköterskeprogram.  
 
Furåker anser att flertalet av sjuksköterskeprogrammen uttrycker humanistiska, kristna 
eller existentiallistiska grundläggande värderingar i sina utbildningsplaner, direkt eller 
indirekt. Hon anser att det talar för att det är viktigt för utbildningarna att vila på en 
sådan värdegrund. Enligt utbildningsplanerna ska denna grundsyn påverka 
människosynen, det pedagogiska arbetssättet, synen på omvårdnad och hälsa med mera. 
Författaren menar att det humanistiska förhållningssättet har förändrat både språket och 
innehållet i utbildningen. Hon säger att det har skett en förändring från ett medicinskt 
inriktat språk till ett omvårdnadsspråk med både humanistiska och 
samhällsvetenskapliga inslag (Furåker 2001, s. 108-109).  
 
Furåker visar att när det gäller sjuksköterskeutbildningens huvudämne så skiljer det 
mycket mellan innehåll och omfattning mellan de olika utbildningarna. Även vad man 
har valt att kalla huvudämnet varierar. Vanligast är att huvudämnet kallas omvårdnad, 
men ibland kallas det för omvårdnadsvetenskap, vårdvetenskap eller professionell 
omvårdnad. Furåker menar att man mest frekvent kallar undervisningsämnet för 
omvårdnad och det akademiska ämnet för omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. 
Vad som skiljer omvårdnads- och vårdvetenskap åt framgår oftast inte menar författaren 
(Furåker 2001, s. 113-114). 
 
Även huvudämnets omfattning skiljer sig markant åt mellan de olika utbildningarna 
visar Furåker. Det varierar från 40 poäng till 96 poäng. Detta beror på att så kallade 
biämnen integreras i huvudämnet. Ju fler poäng omvårdnadsämnet har, ju fler ämnen är 
troligtvis integrerade i det. De ämnen som oftast ingår i huvudämnet är filosofi, etik och 
vetenskaplig metod. Men även samhällsvetenskapliga ämnen som sociologi, pedagogik 
och psykologi inlemmas i omvårdnad (Furåker 2001, s. 114). 
   
Oberoende av vad de olika utbildningarna har valt att kalla huvudämnet så framhävs 
den vetenskapliga grunden som viktig i de flesta utbildningsplaner, menar Furåker. 
Metod och teori kurser finns antingen som tydliga delar i huvudämnet eller som 
separata kurser. I flera planer har vetenskaplig metod cirka 20-25 poäng. Furåker 
förklarar det med de nationella styrdokumenten och Högskoleverkets krav på 
högskolemässighet (Furåker 2001, s. 115-116). 
 
Enligt Furåker så omfattar den kliniska eller praktiska utbildningen mellan 35-40 % av 
utbildningstiden. Det finns emellertid program där praktiken endast utgör 20 %. Inom 
den tidigare utbildningen, det vill säga innan 1993, omfattades 56 % av utbildningen av 
praktisk utbildning. Furåker anser att detta tyder på att den teoretiska delen värderas 
kvantitativt högre, och hon tror att det hänger ihop med tanken på en professionalisering 
av yrket och akademisering av ämnet. Under det första året av studier förekommer 
fältstudier (besök på så kallade referensavdelningar, där studenten tilldelas en 
handledare och kan praktisera sina teoretiska kunskaper) på flera utbildningar, men inga 
eller få poäng förläggs till klinisk utbildning. Den praktiska delen har tilldelats färre 
poäng än den teoretiska och i flertalet av utbildningsplanerna så saknas den. Även detta, 
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menar Furåker, pekar på praktikens underordnade roll i förhållande till den teoretiska 
biten (Furåker 2001, s. 116-118).     
 
Karin Linder skriver att det framförallt är inom den teoretiska delen av utbildningen 
som studenterna kommer i kontakt med utbildningens huvudämne och främst under de 
två första åren. Omvårdnad under praktikperioderna innebar mest frustration för 
studenterna som menade att sköterskorna på vå rdavdelningarna inte var intresserade av 
att diskutera ämnet med dem. Under den teoretiska utbildningen trycker lärarna på 
förhållningssättet till patienterna och studenterna fick en bild av hur sjuksköterskans 
arbete skulle vara, det vill säga i nära rela tion till patienterna. Detta visade sig stämma 
dåligt med verkligheten som studenterna mötte under praktiken. Linder menar att detta 
bör lärarna ta upp och diskutera men så var inte fallet för de sjuksköterskestuderande. 
Studenterna gick istället vidare med bilden av att omvårdnadsteorier inte har något med 
den praktiska vården att göra. Att sjuksköterskorna på avdelningen inte talar om 
omvårdnad kan ha att göra med att de under sin utbildning, kanske 10-20 år tillbaka, 
inte diskuterade ämnet. De känner sig kanske underlägsna studenterna och tycker att de 
ska ha mest kunskap, tror Linder (Linder  1999, s. 288-289) 
 
Vad gäller biämnena så anser Furåker att de i jämförelse med omvårdnadsämnet är 
tydligare poängsatta och innehållsmässigt bättre beskrivna. Vidare skriver hon att 
samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga ämnen i regel tillskrivs högre 
betydelse än de naturvetenskapliga. De syns mer i texten men har inte tilldelats fler 
poäng. Humaniora vilket innefattar bland annat etik och filosofi betonas i alla programs 
utbildningsplaner och återfinns vanligen i inledningen av utbildningarna inom 
huvudämnet (Furåker 2001, s. 119).  
 
De samhälls- och beteendevetenskapliga ämnena, som pedagogik, sociologi och 
psykologi, omfattar allt mellan 0-30 poäng. Det beror på hur mycket som har inlemmats 
i huvudämnet. Naturvetenskap har olika beteckningar och kallas ibland för 
humanbiologi, biomedicin eller medicinsk vetenskap. Detta ämne omfattar mellan 15-
44 poäng (Furåker 2001, s. 119).  
 
Undervisningsformer för de olika sjuksköterskeutbildningarna är svåra att utläsa enbart 
från utbildningsplanerna, säger Furåker. Hälften av dessa saknar nämligen en utförlig 
beskrivning av undervisningsmetoder. Dessutom så redovisas undervisningsformerna 
för den kliniska utbildningen sällan eller aldrig. Men i 10 av utbildningsplanerna 
framhålls andra undervisningsformer än de traditionella storklassföreläsningarna. Man 
poängterar studenternas aktiva deltagande och ansvar. En tredjedel (10 stycken) av 
utbildningsplanerna menar att pedagogiken ska innebära självstyrt lärande, men endast 
ett fåtal talar uttryckligen om problembaserat lärande (Furåker 2001, s. 120-121). 
 
Furåker anser att sjuksköterskeutbildningen har hamnat mellan två stolar. Den ska både 
närma sig en mer akademisk inrik tning med större anknytning till forskning och 
dessutom har utbildningen krav på sig att förbättra den kliniska utbildningen. Idag sker 
större delen av studenternas lärande i skolmiljö och inte i den miljö som kunskaperna 
ska användas. Furåker skriver att studenterna i ett flertal undersökningar har uttryckt att 
innehållet i läroplanen inte har en tillräcklig verklighetsanknytning. Själv anser Furåker 
att den övervägande akademiska eller teoretiska inriktningen kan ha positiva effekter på 
sjuksköterskorna. Hon menar att de troligen blir starkare i sin yrkesroll eftersom de är 
bättre rustade för att deltaga i olika utvecklingsarbeten och för fortsatta akademiska 
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studier. Furåker ser emellertid negativa effekter också, och dessa är givetvis att de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna inte är tillräckligt förberedda på verkligheten.   
(Furåker 2001, s. 90, 184-186). 
 

3.3.4 Studenternas syn på utbildningen och yrket 
 
Karin Linders avhandling Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen beskriver hur en grupp 
studerande uppfattar sjuksköterskans yrke och hur denna uppfattning förändras under 
utbildningens gång. Linder har genomfört intervjuer med 18 sjuksköterskestuderande 
under deras treåriga utbildning. Författaren intervjuade respondenterna vid fyra 
tillfällen, första intervjun genomfördes innan första terminen, den andra vid starten av 
andra utbildningsåret, den tredje vid starten av det tredje utbildningsåret och den sista 
intervjun genomfördes vid slutet av utbildningen (Linder 1999, s. 93-95, 105-106). 
 
Linder skriver att i början av utbildningen har studenterna stora förväntningar på att få 
lära sig mycket om framförallt sjukdomar, anatomi/fysiologi, samt tekniska färdigheter 
som att ta prover och ge sprutor. Men under de två första åren var utbildningen främst 
inriktad på ett beteendevetenskapligt perspektiv och en humanistisk syn på 
sjuksköterskeyrket. Lärarna var under denna tid fokuserade på att skapa förståelse för 
förhållningssätt och omvårdnadsteorier. Det var först under det tredje året som de 
naturvetenskapliga ämnena gjorde entré och en mer medicinsk-teknisk syn på 
sjuksköterskans yrke presenterades. Först under det sista året upplevde många av 
studenterna att de fick den kunskap som de efterfrågat redan första terminen (Linder 
1999, s. 293, 297). 
 
Även i Vigdis Granums avhandling Studentenes forestillinger om sykepleie som fag och 
funktion beskrivs en liknande bild av studenternas förväntningar och syn på 
utbildningen och ämnet omvårdnad. Granum utförde intervjuer bland 15 studenter under 
deras första utbildningsår och likaså med 15 studenter under deras sista utbildningsår. 
Granum skriver att studenterna ser sjuksköterskeämnet/omvårdnad som ett praktiskt 
ämne och att de lägger vikten på praktisk kunskap. De ser teorin delvis som nödvändig 
och delvis som onödig. Till exempel så tycker första års studenterna att etik och filosofi 
är för abstrakt. Granum menar att det kan bero på att de inte förstår nyttan av det innan 
de förstår vilka moraliska dilemman de kan möta i vården. Likaså har de svårt att förstå 
nyttan med omvårdnadsteori vilket troligtvis kan förklaras med att de ser yrket som 
praktiskt. Förstaårsstudenterna anser dessutom att ämnen som anatomi, fysiologi och 
sjukdomslära ska ingå i omvårdnadsämnet. De anser att omvårdnad grundar sig på 
naturvetenskapliga ämnen. Tredje års studenterna har fått en tydligare bild av vad 
omvårdnadsämnet innebär, men de trycker fortfarande på de naturvetenskapliga ämnen 
som delar av ämnesområdet. Studenterna har genom hela utbildningen en diffus bild av 
vad omvårdnad ska innehålla och de har svårt för att beskriva ämnet skriver Granum. 
Hon menar att det kan bero på att ämnet var annorlunda än studenterna trodde (Granum 
2001, s. 89, 97-99, 101, 198).  
 
Sivberg, Petersson och Erlöv skriver att studenterna är oroade över att teorin tar så 
mycket plats i utbildningen. Studenterna tycker att praktiken borde få mer utrymme och 
de önskar även mer naturvetenskap. Författarna uppvisar flera exempel på studenters 
utsagor som speglar detta, bland annat säger en respondent: ”…Jag kan tycka att vi har 
alldeles för lite praktik, alldeles för mycket teoretisk omvårdnad. Är orolig för att mina 
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medicinska kunskaper ej kommer att vara tillräckliga när jag är färdig. ” (Sivberg, 
Petersson & Erlöv 1996, s. 29, 31).  
 
Linder menar att studenterna under hela utbildningen upplevde den som 
osammanhängande. De erfor det som att de olika momenten i utbildningen stod för sig 
och att de inte fick någon hjälp av lärarna att se ett sammanhang mellan utbildningens 
olika delar. Omvårdnad och medicinska kunskaper hölls isär vilket studenterna tyckte 
var märkligt. Likaså upplevde studenterna att praktik och teori inte gick hand i hand. 
När de studerande var ute på praktik möttes de av ett medicinskt perspektiv och 
handledare som efterfrågade tekniska och medicinska färdigheter. Det uppfattade 
studenterna som förvirrande eftersom lärarna i den teoretiska undervisningen menade att 
de kunde lära sig på avdelningen medan handledarna förutsatte att de redan var 
förtrogna med vissa uppgifter. Flera av studenterna tyckte att det var underligt att de 
inte under praktiken tillsammans med handledaren reflekterade över sjuksköterskans 
roll, både vad det gäller det praktiska som det teoretiska. Istället fokuserade handledarna 
mycket på praktiska uppgifter som de ansåg att de studerande borde behärska. Alla 
studenterna hade en önskan om att få användning av sina teoretiska kunskaper under 
praktiken. Det blev endast verklighet för ett fåtal då personalen på de flesta 
vårdavdelningar inte följt med i utvecklingen inom omvårdnadsämnet och i flera fall så 
underskattades studenternas kunskaper från teorin. Studenterna upplevde dessutom att 
man på vårdavdelningarna inte heller var intresserade av att ta del av ny kunskap kring 
de praktiska uppgifterna. Studenterna vågade i vissa fall inte heller delge 
sjuksköterskorna på avdelningarna att de lärt sig något annat sätt att utföra uppgiften på 
eller ställa frågor om varför de gjorde på ett visst sätt. Linder menar att det grundar sig i 
en rädsla för att handledaren ska känna sig ifrågasatt och därmed hota betyget för 
praktiken (Linder 1999, s.  290, 293-294). 
 
De sjuksköterskestuderande presenteras för två olika ”verklighetsdefinitioner” av 
sjuksköterskans yrke menar Linder. Den ena är teoretisk förankrad och den andra är 
praktisk vårdverksamhet. Speciellt i början av utbildningen skapar det förvirring hos 
studenterna, men de måste förhålla sig till detta under hela utbildningen. Linder menar 
att resultatet blir att de identifierar sig antingen med det teoretiska eller det praktiska 
perspektivet. Linder skriver att vården fortfarande domineras av ett medicinsk-tekniskt 
paradigm medan utbildningen försöker ge det vårdvetenskapliga forskningsparadigmet 
via litteratur och utbildningsdokument. Det senare har lite gehör hos de praktiserande 
som istället försöker överföra sitt paradigm under utbildningens praktiska delar (Linder 
1999, s. 297-298). 
 
Genom sin utbildning har studenterna skaffat sig ett yrkesparadigm anser Linder. Men, 
skriver hon, det är inte självklart hur användbart detta är inom vården idag. Hon menar 
att problemet är att utbildningen fokuserar på en framtida önskvärd vårdorganisation 
men att den inte överensstämmer och tas upp av dagens vårdorganisation. Det blir helt 
enkelt en klyfta mellan den teoretiska utbildningen och det som vården faktiskt 
efterfrågar. Det som utbildningsdokument och omvårdnadslitteraturen lägger fokus på 
överensstämmer inte med verkligheten. Linder menar att studenterna känner av detta 
eftersom det blir en diskrepans mellan vad de kan göra inom vården och vad de vill 
göra. Vidare skriver hon att den utbildning som de sjuksköterskestuderande genomgår 
måste förbereda dem för den befintliga vårdorganisationen, samtidigt som den ska vara 
en ”förändringsagent” för den framtida vården. Men Linder menar att skillnaden inte får 
vara för stor mellan utbildningen och vården då hon anser att visionerna inte får någon 
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grogrund hos den befintliga vårdens personal. Bara en liten del av Linders respondenter 
tror att de kan förändra vården och Linder anser att det är lärarnas och handledarnas 
uppgift att visa studenterna hur teori och praktik kan gå hand i hand. Alla 
respondenterna uttrycker att deras blivande kollegor är ointresserade av att ta del av den 
omvårdnadsforskning som sker. Linder menar att det visar på svårigheten att få gehör 
för ny kunskap inom vården då denna i så hög grad är präglad av tradition. Ofta innebär 
det att studenterna själva måste försvara den ”nya” kunskapen som de har med sig till 
sin praktikplats, en uppgift som oftast är dem övermäktig. Vidare skriver hon att om 
inget görs är det tveksamt hur sjuksköterskans yrkesområde ska utvecklas. Detta på 
grund av att det inte räcker att utveckla kunskapsområdet avskilt från den praktiska 
vården (Linder 1999, s. 298, 306-307).              
 
Linders studenter ser främst två huvuduppgifter för sjuksköterskor, dessa är vård och 
omvårdnad av patienter och en arbetsledande uppgift. När det gäller den arbetsledande 
funktionen så talar många av de sjuksköterskestuderande om att vara ”spindeln i nätet”. 
De menar att sjuksköterskan håller i alla trådarna och är chef över ”nätet”, dessutom har 
sjuksköterskan det övergripande ansvaret för omvårdnaden av patienterna. Under hela 
utbildningen kopplar studenterna ihop den basala omvårdnaden med undersköterskans 
uppgifter, sjuksköterskan ser de som den som tar hand om de patienter som har mer 
avancerade behov, exempelvis då patienten kräver medicinsk-teknisk kompetens. Men 
när det gäller patientkontakten, att tala och ta sig tid till patienten anser de att det också 
är viktigt för sjuksköterskan. Vid slutet av utbildningen trycker studenterna på 
sjuksköterskans relation till patienterna och att det är viktigt att ha en helhetssyn som 
innebär kunskaper bland annat inom medicin och psykologi. Studenterna menar att 
omvårdnad bör innesluta både medicinsk-tekniska uppgifter och en patientnära relation. 
Men studenterna prioriterar ändå det ena framför det andra, skriver Linder. En del 
studenter väljer att framhålla sjuksköterskornas medicinsk-tekniska uppgifter vilket 
stämmer väl överens med de åsikter som vårdorganisationen företräder, andra 
framhåller sjuksköterskans relation till patienten vilket stämmer överens med de 
uppfattningar som omvårdnadsteoretikerna har (Linder 1999, s. 280-286).    
 
Även Granums respondenter har en likartad syn på vad sjuksköterskeyrket bör innebära. 
De ser yrket som mångfacetterat men det primära för studenterna är närhet till 
patienterna och att bedriva omvårdnad. De menar att patienten måste vara i fokus i alla 
sjuksköterskans arbetsuppgifter (Granum 2001, s. 129).  
 
I Sivberg, Petersson och Erlövs undersökning framkom det att studenterna hade en 
traditionell uppfattning av sjuksköterskornas roll i vården, det vill säga att de fungerade 
i en hierarkisk vårdorganisation. Sjuksköterskan sågs av studenterna som en 
underordnad medicinsk-teknisk assistent. Det fanns nästan inga föreställningar att de 
efter utbildningen skulle vara akademiskt kompetenta sjuksköterskor. Men många 
uttryckte att de ville förändra sjuksköterskans arbete mot att bli självständigare och mer 
professionellt (Sivberg, Petersson & Erlöv 1996, s. 43).    
 

3.3.5 De sjuksköterskestuderande 
 
Medelåldern för sjuksköterskestuderande är 27-29 år enligt Sivberg, Petersson och 
Erlövs enkätundersökning bland 306 studerande vid fem sjuksköterskeutbildningar 
(Lund, Helsingborg, Kristianstad, Växjö och Jönköping). Författarna genomförde 
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undersökningen i inledningen av utbildningen (1-10 veckor in i terminen) med 
intentionen att följa studenternas professionella utveckling under utbildningstiden. 
Andelen män är fortfarande låg, högst var andelen män i Jönköping och Helsingborg, 8-
10 % och lägst var andelen i Växjö och Kristianstad, 4-6 %. Anledningen till att männen 
fortfarande är fåtaliga inom utbildningen tror författarna beror på inadekvata försök att 
få fler sökande inom gruppen och att traditionella yrken lockar mer (Sivberg, Petersson 
& Erlöv 1996, s. 36, 60).  
 
Marita Magnusson, legitimerad sjuksköterska och lärare vid institutionen för 
hälsovetenskap i Halmstad, har gjort en studie kring hur sjuksköterskestuderande 
upplever sin personliga och yrkesmässiga växt under det första utbildningsåret. För att 
undersöka det genomförde hon intervjuer med 14 studerande, dels vid utbildningens 
början och dels vid slutet av det första året. I studien behandlar hon bland annat varför 
de studerande har valt att läsa till sjuksköterskor. Magnusson delar in de olika 
anledningarna i tre kategorier, ”omhändertagandeinriktad”, ”relationsinriktad” och 
”medicinskt inriktad”. Inom den första kategorin finns studerande som va lt utbildningen 
för att kunna hjälpa människor och många uttrycker att det är en barndomsdröm att ha 
möjlighet att bistå människor. I kategorin ”relationsinriktad” återfinns de som betonar 
relationerna i vårdandet, både gentemot patienter och gentemot personal. De framhåller 
den sociala aspekten av yrket. Den ”medicinskt inriktade” kategorin inlemmar dels de 
studenter som egentligen skulle valt en medicinsk utbildning om de hade haft tillräckligt 
bra betyg, och dels de studenter som trycker på de medicinska och tekniska aspekterna 
av yrket. Magnusson säger avslutningsvis att essensen i valet av utbildning ändå verkar 
vara att som sjuksköterska vilja bli betydelsefull och att kunna göra något nyttigt och 
betyda något för någon annan (Magnusson 1998, s. 9-11).  
 
Även Karin Linder behandlar frågan varför de studerande valt 
sjuksköterskeutbildningen. Linder säger att samtliga av hennes respondenter framhåller 
att de valt sjuksköterskeyrket för att få arbeta med människor. Men hon kan ändå 
placera in dem i tre kategorier, ”positionen/ställningen genom sjuksköterskeyrket”, 
”innehållet i sjuksköterskeyrket” och ”utbildningen en bra bas”.  Den första kategorin 
innefattar de studerande som valt yrket för att de vill ha en viss ställning inom vården, 
vilken fortfarande är hierarkisk. Studenterna har ofta erfarenhet från mer okvalificerade 
arbeten inom vården och vill ta ett kliv på karriärsstegen. Linder skriver att en del av 
dessa studenter helst skulle vilja bli läkare, men av olika anledningar har de valt det som 
de ser som näst bäst. Den nästkommande kategorin härbärgerar de som valt 
utbildningen för innehållet i yrket. Flera framhåller att de vill göra något konkret och 
”inte bara prata”. Många har arbetat inom vården tidigare och vill få möjlighet till andra 
arbetsuppgifter. En annan grupp inom samma kategori framhåller att de vill kunna göra 
en större insats och behöver därför mer kunskap. Inom den sista kategorin ”utbildningen 
som bas” finns de studenter som inte är helt säkra på sitt yrkesval men ser utbildningen 
som en bra bas om de vill gå vidare (Linder 1999, s. 122-126)   
 
Sivberg, Petersson och Erlöv har i sin studie kommit fram till samma resultat, det vill 
säga att utbildningen har valts eftersom studenterna ser det som ett meningsfullt yrke 
och för att de får en bra framtid. De skriver i likhet med Magnusson att många av 
respondenterna har drömt om att bli sjuksköterskor eller att få hjälpa människor redan 
när de var barn. Författarna menar att sjuksköterskans nya professionella roll inte har 
fått genomslag hos studenterna än. Det nya akademiska synsättet på sjuksköterskan som 
ledare och utvecklare av vården har ännu inte gjort sitt intåg i studenternas medvetande. 
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De sjuksköterskestuderande verkar leva kvar i Nightingales tankar om vårdarbete menar 
författarna (Sivberg, Persson & Erlöv 1996, s. 21, 40-42). Även Linder stämmer in i 
detta och hon säger att när man talar om sjuksköterskeyrket dyker tankar på Florence 
Nightingale upp och tillsammans med henne bilden av yrket som ett kall. Den 
föreställning som vi fortfarande har av sjuksköterskan är en bild av en vänlig och 
omtänksam person som sätter sina patienter i första rummet. Nightingale formulerade 
sina tankar om yrket och ”kallets” betydelse 1859, men Linder menar att de fortfarande 
påverkar yrket och utbildningen idag (Linder 1999, s. 31-32). 
 
Sivberg, Petersson och Erlöv uttrycker sin förvåning över att så få av de 
sjuksköterskestuderande ser utbildningen som en karriärmöjlighet. Enligt författarna 
valde ingen utbildningen för att göra en yrkeskarriär. Inte heller möjligheten att göra en 
akademisk karriär med magister- och doktorsexamen nämndes. Författarna menar att 
det förefaller som att de utbildar sig till sjuksköterskor utan aspiration till att gå vidare 
på karriärstegen. Förklaringen till detta tror författarna kan vara att de studerande inte är 
mottagliga för att planera längre än grundutbildningen i det stadiet som de befinner sig i 
(det vill säga i inledningen av utbildningen). De tror även att det kan bero på bristande 
information om utbildningen (Sivberg, Petersson & Erlöv 1996, s. 41, 109).      
 

3.3.6 Sjuksköterskestuderandes informationsanvändning 
 
Jag har tyvärr inte funnit någon litteratur som beskriver de sjuksköterskestuderandes 
informationsanvändning explicit. Det som litteraturen fokuserar på är nyttan av 
användarundervisning för gruppen och förhållandet mellan den teoretiska 
undervisningen och den praktiska undervisningen. Men det finns ändå litteratur som gör 
det möjligt att säga något om gruppens informationsanvändning. 
 
Charlotte Silén använder sig av sjuksköterskestuderande i sin avhandling Mellan kaos 
och kosmos- om eget ansvar och självständighet i lärande. Silén skrev sin avhandling 
vid Linköpings universitet inom ämnet pedagogik. Syftet med Siléns avhandling är att 
studera hur lärande kan te sig när lärsituationen ger studenterna möjlighet att vara 
självständiga och ta eget ansvar. Hon valde därför att undersöka 
sjuksköterskeprogrammet vid Hälsouniversitetet i Östergötland som har ett uttalat PBL-
koncept under hela utbildningen. Datainsamlingen gjorde Silén bl.a. genom 
observationer i två basgrupper, deltagande i föreläsningar och seminarier, 
dagboksanteckningar och intervjuer med 13 studenter ur basgrupperna. Det var 32 
personer som ingick i undersökningen (varav en man) och alla gick sin fjärde termin på 
programmet. 
 
Silén skriver att även om studenterna har mål i sin utbildning, det vill säga att förstå och 
hantera vad yrket innebär, så är detta inte alltid självklart för de studerande. Studenterna 
uppfattar det som att de själva har ansvar för att utbildningen ska leda dit och de 
härleder detta till utbildningens upplägg enligt PBL. Studenterna menar att det är en del 
av utbildningen att komma fram till vad och hur man ska lära sig. En utbildning som 
praktiserar PBL implicerar att det inte är glasklart vad man ska lära och egna vägar att 
hitta kunskap och söka information blir viktigt, säger Silén (Silén 2000, s. 127-128, 
136). 
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Enligt Silén så inser studenterna relativt tidigt att det inte går att lära sig allt som verkar 
intressant och relevant. De måste göra val och prioritera vad de ska lära sig. För att göra 
bedömningen vad som är relevant eller inte så är basgruppen viktig för studenterna. I 
basgruppen diskuterar man vad som ska läsas, hur mycket och på vilken nivå. I 
basgruppen finns dessutom handledaren att tillgå och studenterna kan få ett slags kvitto 
på att de är på rätt väg. Studenterna jämför dessutom med vad kurskamrater i andra 
grupper läser. Föreläsningarna används ofta som en slags säkerhetsventil så att 
studenterna inte missar något väsentligt i utbildningen. Studenterna anser att 
föreläsningarna ska ge vägledning för avgränsning och bedömning av nivå för området 
som studeras. De används också som en genväg till att få information eller lära sig något 
som studenterna kanske inte hinner med att läsa själva (Silén 2000, s. 142-143, 146).  
 
Basgruppsarbetet ger, enligt Silén, studenterna en bas att stå på för att gå vidare med att 
söka efter fler källor till sina studier. Studenterna börjar med att använda kända källor, 
exempelvis den litteratur de redan har hemma. Om studenterna inte finner det de 
behöver där så används andra sökstrategier, vilka kan vara mer eller mindre 
systematiska menar Silén. Biblioteken används för att söka artiklar och litteratur, och 
Silén säger att detta sökande uppvisar en viss systematik. Sökandet kan innebära 
databassökningar med mer eller mindre avgränsade sökord, så att böcker i ämnet 
identifieras. De väljs sedan ut genom genomläsning av innehållsförteckningen. Andra 
sökstrategier kan vara att diskutera med kurskamrater som kanske har litteratur att låna 
ut. Silén menar att dessa sökningar är mer slumpartade. Dessutom är inköp av litteratur 
viktigt för studenterna. Silén anser att det dämpar studenternas oro för att det inte ska 
finnas några källor i biblioteket och att det är ett sätt att hantera det egna sökandet (Silén 
2000, s. 144-145).  
 
De sjuksköterskestuderande lär sig i två olika kontexter, dels på avdelningen där de 
praktiserar och dels inom den teoretiska delen av utbildningen. Silén säger att när 
studenterna tar ställning till vad de anser är viktigt att lära så tar de hänsyn till sina egna 
och andras föreställningar om vad en sjuksköterska ska kunna. För att få svar så söker 
studenterna bilder av innebörden av att vara sjuksköterska. Silén anser att det sker 
genom att iaktta sjuksköterskor, läsa, fråga, diskutera och reflektera. Vidare skriver 
Silén att det är praktiken som utgör den tydligaste indikatorn för studenterna för att 
bedöma vad som är relevant att kunna. När studenterna möter situationer i praktiken 
som de tidigare läst om upplever de det som stimulerande och roligt. Samspelet mellan 
teori och praktik är enligt Silén viktigt för studenternas bedömning om, och förstå varför 
de lär sig vissa saker. Dessutom får de en känsla av att det som de läst är betydelsefullt 
(Silén 2000, s. 146-148).   
 
Silén menar att under praktikperioderna så är det viktiga för studenten att klara av 
praktiken och komma in i arbetet där. Studenterna har svårt att uppbåda intresse och ork 
för parallella arbeten speciellt när det handlar om något som inte är aktuellt på 
avdelningen. Under praktiken så strävar studenterna efter att förstå vad som händer på 
avdelningen och detta leder till en slags informationssökning. Studenterna möter nya 
situationer, sjukdomstillstånd och vokabulär, vilket leder till att de måste söka 
information för att förstå detta. Det gör att de slår upp nya ord och begrepp som är 
okända, frågar de som arbetar på avdelningen och läser om det hemma (Silén 2000, s. 
105, 122, 146).      
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För studenterna räcker det inte med att veta vad en sjuksköterska ska kunna skriver 
Silén. I en lärsituation med PBL blir frågan också hur studenten ska tillägna sig denna 
kunskap. En del i detta är att ta del av olika informationskällor och Silén pekar på 
litteratur, föreläsningar och praktiken. Det vanligaste sättet för studenterna att skaffa sig 
kunskapsunderlag är genom böcker. Silén skriver att studenterna använder ett begränsat 
utbud av litteratur. De använder samma baslitteratur som behandlar vik tiga områden, 
exempelvis omvårdnad. Ofta köper studenterna några böcker och kompletterar dessa 
med att låna på biblioteket. Detta innebär, enligt Silén, att studenterna i stort sett utgår 
ifrån samma urval av litteratur. En anledning till att det är så är att det är svårt att få tag i 
litteratur på biblioteket. Det leder i sin tur till att litteratur inhandlas av studenterna och 
de är sedan angelägna om att använda den köpta litteraturen. En annan anledning till att 
litteratururvalet begränsas är att det är enklare att använda böcker som på olika vis är 
kända och av flera bedöms som bra. Området som studeras påverkar också behovet av 
att söka alternativ litteratur och artiklar. Om området täcks in av tillgänglig litteratur så 
används inte tiden till att söka ny litteratur eller artiklar (Silén 2000, s. 156-157).  
 
Studenterna betraktar enligt Silén föreläsningar som informationskällor. Studenterna 
anser att de ska vara faktaspäckade och att föreläsaren ska dela med sig av det hon/han 
kan inom området. Studenterna tycker att det är skönt att få information utan att själva 
behöva engagera sig aktivt. Dessutom ser de det som en chans att kunna ställa frågor 
direkt till en person som kan ett specifikt område (Silén 2000, s. 157-158). 
 
Även praktiken ses som en slags informationskälla enligt Silén. När studenterna stöter 
på något de inte känner till kan de fråga personalen eller slå i böckerna som finns på 
avdelningen. Studenterna gör emellertid en skillnad i hur de ser på lärandet under 
praktiken tillskillnad från att lära inom den teoretiska utbildningen. I skolan lär man sig 
genom att läsa och studera och under praktiken lär man sig genom att vara delaktig i det 
som sker på avdelningen (Silén 2000, s. 158-159).   
 
Silén avhandling tar upp varför studenterna väljer att läsa om och lära sig vissa 
områden, medan andra väljs bort. Hon tar även upp hur de väljer vilka källor som ska 
användas. Författaren går tyvärr inte närmare in på hur de söker efter litteratur och 
artiklar. Det hade varit intressant att veta exempelvis vilka databaser de väljer och vilka 
svårigheter de möter i sin informationssökning. Likaså hade det varit intressant att se 
studenternas attityd till informationssökning.    
 
Cecilia Helgesson och Helen Olsson har skrivit en magisteruppsats som heter Kvinnor 
om IT – högskolestudenters förhållande till informationsteknik. De har inte undersökt 
sjuksköterskestuderande, utan gjort intervjuer med tio kvinnor som studerar till 
juristexamen och tolv kvinnor som läser på linjerna data, elektronik och teknisk fysik. 
Författarna vill undersöka hur kvinnliga studenter upplever och använder IT. Jag väljer 
att presentera denna uppsatsen eftersom de som läser till sjuksköterskor till största del är 
kvinnor. Det är intressant att se hur kvinnor förhåller sig till IT eftersom det kan påverka 
deras informationssökning, det kan tillexempel vara så att de väljer att inte söka via 
datorer.  
 
Helgesson och Olsson frågade sina respondenter vad IT innebar för dem och ett flertal 
nämnde Internet som en viktig beståndsdel. Studenterna verkar koppla ihop datorer och 
informationssökning med IT, skriver författarna. De har en positiv syn på IT och menar 
att det är ett praktiskt hjälpmedel som kan innebära stora möjligheter. Studenterna 
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menar att IT innebär en stor tillgång till information, men de uttrycker samtidigt en oro 
för informationsflödets stora volym. Många av respondenterna var dessutom oroliga för 
sin egen kompetens inom IT och var rädda att det kunde vara ett hinder när de kommer 
ut i arbetslivet (Helgesson & Olsson 2000, s. 53-54, 56, 72).        
 
Författarna studerade också hur grupperna har fått kunskap om IT. När det gäller 
datorvana så var variationerna stora, men alla hade någon slags erfarenhet. De flesta 
hade fått dataundervisning under sin gymnasietid. På högskolan hade flertalet av 
respondenterna gått en kortare kurs i informationssökning som biblioteket organiserade, 
dessutom hade några gått en introduktionskurs i grundläggande datoranvändning. 
Många av respondenterna upplevde det som att inlärning av IT var tidskrävande   
(Helgesson & Olsson 2000, s. 61).  
 
Studenterna anser att högskolestudierna har inneburit en ökad användning av IT. De 
teknologistuderande säger att studierna har gjort att de i stor utsträckning kommunicerar 
med kurskamrater och lärare via e-post. De får dessutom mycket kursinformation via 
skolans nät, vilket inte juristerna får. Författarna skriver att både teknologerna och 
juristerna uppger att de utför informationssökningar i databaser. Respondenterna säger 
emellertid att detta inte är problemfritt. De uppger att de får för många träffar, att det är 
svårt att finna rätt sökord och att det är alltför tidskrävande (Helgesson & Olsson 2000, 
s. 67).   
 
Ingen av deltagarna i undersökningen uttryckte något större intresse för IT, utan 
poängterade istället dess användbarhet. Den fascination deltagarna såg hos vissa män 
inför IT upplevde de som barnslig. Forskare har enligt Helgesson och Olsson funnit 
skillnader i pojkars och flickors datoranvändning. Flickor använder i större utsträckning 
ordbehandlingsprogram, medan pojkar intresserar sig mer för spel och programmering. 
Pojkar har dessutom ett försprång i sin datorerfarenhet då de oftare har datorer hemma. 
Dessutom är män mycket mer positiva till datorer än vad kvinnor är. Men att kvinnor 
inte intresserar sig för teknik innebär inte att de inte kan lära sig. Det innebär att de lär 
sig först när det behövs, vid exempelvis studier och arbete (Helgesson & Olsson 2000, 
s. 37-38, 84). 
 
Visserligen handlar inte Helgessons och Olssons uppsats om sjuksköterskestuderande, 
men jag tror ändå den är relevant eftersom den behandlar kvinnor. Men jag anser att det 
är viktigt att infoga att utbildningarna är väldigt olika. Sjuksköterskorna läser en 
yrkesutbildning med stora praktiska inslag, vilket inte jurister och teknologer gör. Jag 
anar att det kan ha stor betydelse för synen på IT. Men jag tror samtidigt att kvinnliga 
studenter som läser en högskoleutbildning möter liknande problem och kan ha 
närbesläktade åsikter.     
 
Carol S. Bond skriver i Nurse Education Today att det blir viktigare och viktigare för 
sjuksköterskestuderande att kunna använda Internet, både i sina studier och i sitt 
framtida yrke. Bond säger att en studie vid ett universitet i England visade att 
sjuksköterskestuderande hade svaga Internetkunskaper och att de inte använde Internet i 
någon större utsträckning innan de påbörjade sin utbildning. Undersökningen fann ingen 
koppling mellan ålder och Internetanvändande. Men en tydlig koppling mellan 
förmågan att använda Internet och hur ofta man använde det framkom. Det visade sig 
också att nästan hälften av respondenterna i undersökningen hade svårt att genomföra en 
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effektiv sökning. De uppgav att de fick för mycket irrelevant information när de sökte 
efter något specifikt på Internet (Bond 2004, s. 169). 
 
Hennes studie undersöker sjuksköterskestuderandes Internetanvändning tre månader 
innan utbildningen startade, deras uppfattning av sina kunskaper och deras syn på sin 
förmåga att utföra några grundläggande uppgifter, exempelvis skicka och ta emot e-post 
och söka i sökmotorer. Hon genomförde undersökningen med hjälp av en 
enkätundersökning med 317 svarande (Bond 2004, s. 171).  
 
Resultatet visade att 85 % av respondenterna alltid hade tillgång till datorer och av dessa 
var 90 % anslutna till Internet. Men det faktiska användandet av Internet var enligt 
Bond lågt, endast 45 % uppgav att de använde Internet någon gång i veckan och 24,2 % 
hade inte använt det de senaste tre månaderna. Samma förhållande framkom gällande 
användandet av e-post (Bond 2004, s. 172). 
 
De sjuksköterskestuderande uppgav ingen hög grad av säkerhet i sin förmåga att 
använda Internet. Över hälften av de svarande uppgav att deras kunskaper endast var 
grundläggande och 14,5 % uppgav att de aldrig hade använt www. Men samtidigt 
uppgav 70,9 % att de tyckte om att surfa på www, så den uppskattade förmågan att 
använda www verkar inte påverka det faktum att de uppskattar att surfa på nätet, menar 
Bond. Författaren undersökte även om det fanns någon sanning i den populära tron att 
äldre har sämre datorkunskaper än yngre. Hon menar att hon inte fann stöd för denna tro 
i sin studie (Bond 2004, s. 172).  
 
Den bild som Bond tar fram genom sin undersökning visar att sjuksköterskestuderande 
vid det undersökta universitetet i England inte använder Interne t i någon större 
utsträckning innan de påbörjar sin utbildning. Dessutom är deras grundläggande 
kunskaper kring Internet och www låg. Författaren menar därför att det krävs utbildning 
i IT-kunskaper inom sjuksköterskeprogrammet (Bond 2004, s. 173).              
 
I tidskriften Information Technology in Nursing skriver Lucille Travis att sjukvården 
blir allt mer beroende av information och att det ställer nya krav på utbildningen av 
sjuksköterskor. Hon håller med Bond och menar att studenterna måste lära sig att 
hantera den nya teknologin och även kunna använda information på ett effektivt sätt. 
Travis anser att informationsvetenskap bör ses av studenterna och dess utbildare som en 
hjälpdisciplin till omvårdnad. I artikeln beskriver Travis en kurs i ”nursing informatics” 
vid ett universitet i Cleveland som var integrerad i sjuksköterskeutbildningen och som 
fortlöpte under hela kurstiden. Kursen innefattade bland annat omvårdnadsvokabulär, 
datorsystem och användningen av IT för att förbättra patientvård. Efter genomgången 
utbildning visar utvärderingen att studenternas attityd till och kunskap kring datorer och 
IT har förbättrats betydligt. Men studenternas syn på projektet är lite olika. Somliga 
tycker det bra medan andra ansåg att projektet inte hade någon anknytning till det 
kliniska och därför inte var relevant för utbildningen (Travis 1997, s. 12-13).     
 
Travis´ och Bonds undersökningar är förlagda till England och USA, men fokuserar på 
min undersökningsgrupp. Jag anser att det är sannolikt att sjuksköterskestudenter i 
Sverige har ett liknande förhållande till Internet och IT. Jag grundar detta antagande på 
våra kulturella likheter och att innehållet i utbildningarna inte skiljer sig avsevärt åt.  
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Som jag skrev ovan så fokuserar mycket av litteraturen kring sjuksköterskestuderandes 
informationsanvändning på nyttan och nödvändigheten av undervisning i 
informationssökning och informationshantering. Men Peter Stokes och David Lewin 
belyser ett problem som varken Bond eller Travis tar hänsyn till, och det är lärarna vid 
sjuksköterskeutbildningarna och deras informationssökningsbeteende. I Nurse 
Education Today skriver de att få studier har gjorts kring lärarna vid 
sjuksköterskeutbildningarna trots ökade krav gällande informationsbehov och 
informationssökningsförmåga har ställts. För att undersöka lärarnas 
informationssökningsbeteende utförde författarna dels en enkätundersökning med 21 
lärare och dels intervjuer med sex respondenter (Stokes & Lewin 2004, s. 47-49).    
 
Stokes och Lewin kommer genom enkätundersökningen fram till att de 
informationskällor som lärarna uppskattar mest är skolans bibliotek, lärarkollegor och 
den egna samlingen av litteratur. Alla dessa ses som mycket viktiga. Alla utom en 
respondent uppger att de vanligtvis tar hjälp av bibliotekspersonalen. Det de mest 
frekvent behöver ha hjälp med är att söka i databaserna eftersom det uppfattas som 
problematiskt. De källor som lärarna använder mest är ”peer reviewed” tidskrifter och 
böcker. Av de tillgängliga databaserna använder de oftast Cinahl och BNI (Stokes & 
Lewin 2004, s. 49).  
 
Intervjuerna gav enligt författarna ytterligare djup till det ovan sagda. De visade att 
lärarna inte var säkra informationssökare. Av de sex intervjuade uppgav fem att de 
inledningsvis brukar besöka biblioteket för att söka information. Fyra av dessa menade 
att de frågade om hjälp tidigt i sin informationssökning. En av respondenterna ansåg att 
Internet var det hon vände sig till först och främst. De problem som lärarna förknippade 
med att söka information var avsaknad av tid, den personliga kompetensen och 
självförtroende gällande informationssökning och behovet att hålla sig uppdaterad 
(Stokes & Lewin 2004, s. 49).      
 
Jag tycker det är mycket intressant, men inte förvånande, att lärarna på 
sjuksköterskeutbildningen ha r problem med att söka information och att de har dåligt 
självförtroende gällande det. Stokes och Lewins undersökning gjordes i England men en 
intressant aspekt av deras undersökning blir ändå hur lärarna ska uppmuntra sina 
studenter till informationssökning och användning om de själva är osäkra användare.      
 

4 Resultatredovisning  
 
Nedan kommer jag inledningsvis att redovisa utbildningsplanerna för de utbildningarna 
som mina respondenter deltagit i. Jag tycker att det är viktigt att försöka ge en liten bild 
av vad just de programmen trycker på, detta eftersom det kan kasta ytterligare ljus över 
intervjuresultaten.  
 
Därefter kommer jag att introducera mina respondenter för att slutligen gå in på 
resultatet av mina intervjuer vilka jag redovisar enligt mina frågeställningar a - f. 
 

4.1 Utbildningsplanerna för sjuksköterskeutbildningarna   
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Mina respondenter kommer ifrån tre olika sjuksköterskeprogram. Två har gått sin 
utbildning vid vårdhögskolan i Borås, två har läst vid vårdvetenskapliga fakulteten vid 
Göteborgs Universitet och slutligen har tre respondenter utbildat sig vid högskolan i 
Halmstad. 
 

4.1.1 Utbildningsplan för sjuksköterskeutbildningen vid högskolan i Borås  
 
Utbildningsplanen för sjuksköterskeutbildningen i Borås har reviderats ett flertal gånger 
sedan den fastställdes 1995. Den senaste gäller från och med vårterminen 2004, men jag 
kommer att använda den föregående som reviderades 17 februari, 2003. Jag väljer att 
göra det eftersom det skiljer väldigt lite mellan planerna och för att den tidigare är mer 
relevant för mina respondenter. Det som skiljer planerna åt är att några poäng har bytt 
plats och att den senaste utbildningsplanen trycker mer på vårdvetenskap än omvårdnad.   
 
Utbildningsplanen inleds med en presentation av utbildningens mål, vilka är hämtade 
från högskolelagen (1 kap. 9 §) och högskoleförordningen (1993:100). Jag har 
presenterat dem tidigare i kapitel 3.3.2 sjuksköterskeutbildningens styrdokument och 
karaktärsämne och går därför inte in på dem här. Även direktiv antagna av Europeiska 
gemenskapernas råd presenteras. De är väldigt snarlika högskoleförordningens syn på 
vad en sjuksköterska ska kunna efter genomgången utbildning. Men de tar upp klinisk 
erfarenhet som en separat punkt; 
 

nöjaktig klinisk erfarenhet; denna erfarenhet, som bör väljas med avseende på dess 
utbildningsvärde, skall förvärvas under tillsyn av yrkesutbildad vårdpersonal och där det 
finns tillräckligt med personal och utrustning som fyller kraven på omvårdnad av 
patienterna.   

  
Att de svenska sjuksköterskeprogrammen följer EES-avtalet innebär ett ömsesidigt 
erkännande av utbildningen inom de anslutna medlemsländerna. 
 
Därefter redovisar vårdhögskolan i Borås (VHB) sin syn på omvårdnad. VHB skriver 
att synen på omvårdnad baseras på ett antal grundantagande om människan och hennes 
förhållande till sin omvärld och hälsa. Dessa presenteras i tre punkter, den första tar upp 
människan och att alla är lika värda. Nästa punkt redovisar synen på hälsa; ”Hälsa 
förstås som en dynamisk process som involverar hela människan och hennes relation till 
sin omvärld./…/Det sant mänskliga återspeglar sig i mellanmänskliga relationer genom 
viljan att hjälpa och göra väl, att bry sig om och i en känsla av ansvar för nästan.” Den 
tredje och sista punkten tar upp omvårdnad; 
 

Omvårdnadens kärna är relationen mellan vårdare och patient. Den goda vårdrelationen 
präglas av omsorg, respekt, tillit och ansvar. Behov av sjuksköterskans omvårdnad 
föreligger när människan på grund av ålder, sjukdom, ohälsa och lidande behöver stöd och 
hjälp för att klara sitt dagliga liv. Inlevelse i den enskilda människans upplevelse av hälsa 
och sjukdom är av grundläggande betydelse i omvårdnaden för att hjälpa patienten att 
bevara eller uppnå hälsa och välbefinnande, lindra lidande och möjliggöra en värdig död. 

 
VHB: s syn på omvårdnad är inte helt olik Virginia Hendersons definition av ”nursing” 
som hon formulerade på 1950-talet (se s. 32-33). Det kanske inte är förvånande då hon 
ofta används som utgångspunkt när området diskuteras.         
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När VHB har redogjort för sin syn på omvårdnad går de in på Vårdvetenskap.  
Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad är utbildningens huvudämne. På VHB 
menar man att vårdvetenskap är en humanvetenskap och utgör vårdandets vetenskapliga 
grund. Vårdvetenskap innefattar enligt dem människan och hennes miljömässiga 
livsbetingelser i relation till hälsa, sjukdom och vård. Centralt är kunskap om relationen 
mellan sjuksköterskan och patienten.  
 
Tyvärr förklarar inte utbildningsplanen skillnaden mellan omvårdnad och 
vårdvetenskap. Den skillnad jag ser är att vårdvetenskap utgör vårdandets vetenskapliga 
grund, men vad är då omvårdnad? Den nyare utbildningsplanen som började gälla 
vårterminen 2004 säger att ”då vårdvetenskap relateras till sjuksköterskans kunskaps- 
och ansvarsområde används begreppet omvårdnad.”  
 
Utbildningsplanen tar också upp studiernas uppläggning och programmets pedagogiska 
grundsyn. Studiernas uppläggning ska stimulera till ett aktivt lärande och till ett eget 
ansvar för personlig och yrkesmässig växt. När det gäller de teoretiska studierna så 
består undervisningen enligt utbildningsplanen av föreläsningar, seminarier och 
tillämpningsövningar enskilt eller i grupp. Föreläsningarna ska ge en översikt om 
kursens innehåll, aktuella frågeställningar och stödja studenternas självstudier.  
 
De kliniska studiernas uppläggning innebär att studenterna under hela sin utbildning har 
en referensstudiepla ts i öppen och sluten vårdverksamhet. Under längre studieperioder i 
de kliniska omvårdnadskurserna är studierna koncentrerade på mål, medel och metoder i 
vårdandet som endast kan studeras i verkliga vårdmiljöer. Under dessa perioderna har 
studenterna en legitimerad sjuksköterska som handledare. De kliniska studierna innebär 
också teoretiska studier i form av grupphandledning i seminarier, kliniska 
omvårdnadsseminarier och laborationer.  
 
Under hela utbildningen sker grupphandledning i personlig och yrkesmässig växt. 
Tanken med denna är att studenten ska få chans att reflektera över upplevda 
erfarenheter i vårdandet med fokus på vårdrelationen. Även att studenterna ska öka sin 
förståelse för sina egna och andras tankar, känslor och värderingar med mera.  
 
Därefter redovisas utbildningens omfattning och uppläggning. Utbildningen är uppdelad 
i grundkurs (30 p.), fortsättningskurs (25 p.) och fördjupningskurs (40 p.)  i 
”Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad” och slutligen ”grundkurs i Medicinsk 
vetenskap med inriktning mot humanbiologi och klinisk medicin(25 p.).” 
Utbildningsplanen redovisar delkurserna inom varje kurs och även hur många poäng 
som förlagts till kliniska studier respektive teoretiska studier. Utbildningen innehåller 
40 poäng i kliniska studier och 80 poäng i teoretiska studier. I den senare 
utbildningsplanen är endast 33 poäng tilldelade de kliniska studierna eller 
verksamhetsförlagda studier som man valt att kalla dem.  
 
Under hela utbildningen så sker bedömning och examination. De vanligaste 
tentamensformerna är seminarier, skriftliga individuella tentamina, rapporter och 
praktiska prov.  
 
4.1.2 Utbildningsplan för sjuksköterskeutbildningen vid högskolan i    
         Halmstad    
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Högskolan i Halmstads utbildningsplan har reviderats tre gånger och den senaste gäller 
från höstterminen 2003. Alla finns tillgängliga, men jag kommer emellertid att använda 
mig av den föregående utbildningsplanen som gäller från höstterminen 2001 och även 
innefattar den allra första planen. Jag gör detta valet eftersom mina respondenter 
avslutar sina studier på vårterminen 2004. Utbildningsplanerna skiljer sig inte nämnvärt 
åt förutom att poängfördelningen har förändrats, jag tar upp mer om det nedan. 
 
Högskolans utbildningsplan inleds på samma sätt som den i Borås, man beskriver 
utbildningens riktlinjer med hjälp av högskolelagen, högskoleförordningen och EES-
direktiv. I Halmstad tar man även upp Socialstyrelsens allmänna råd vilka bland annat 
föreskriver; 
 

/.../ en legitimerad sjuksköterska måste inom sitt yrkesområde kunna med ett etiskt 
förhållningssätt och i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet 

- ta initiativ till och vidta åtgärder som syftar till att främja hälsan och förebygga uppkomst     
          av sjukdom hos enskilda patienter 
- ansvara för enskilda patienters omvårdnad 
- medverka vid och i vissa fall utföra undersökningar och behandlingar 
- /…/följa, utnyttja och medverka i forsknings- och utvecklingsarbete/…/  

 
Enligt utbildningsplanen ska programmet utbilda kunniga, ansvarstagande, självständiga 
och utvecklingspositiva sjuksköterskor. För att kunna genomföra det grundar sig 
utbildningen på den syn på kunskap som Fil. Dr. Barbara Carper formulerat kring 
kunskap inom omvårdnad. Carper menar att det krävs fyra olika kunskapsformer; 
1) empirisk kunskap, 2) etisk kunskap, 3) personlig kunskap, det vill säga 
sjuksköterskans personliga hållning till omvårdnad och 4) estetisk kunskap, som innebär 
”det konstfullt skickliga i utövandet av sjuksköterskans arbete”.       
 
Omvårdnad presenteras inte i någon större utsträckning i utbildningsplanen och 
vårdvetenskap nämns inte alls. Men utbildningens huvudämne kallas omvårdnad och 
studierna i ämnet ska leda till att främja hälsa och välbefinnande, samt förebygga ohälsa 
och lindra lidande. Vidare står det att omvårdnadsämnet utgår från ”mellanmänskliga 
centrala värden”.  
 
När det gäller studiernas uppläggning så ska de bedrivas med aktivt kunskapssökande, 
föreläsningar, seminarier och studiebesök. Enligt utbildningsplanen blir kunskapen 
bestående om den söks aktivt utifrån kraven som yrket ställer. Vidare står det att 
kunskapen blir ”levande och fördjupad” genom växling mellan teoretisk och 
kliniskutbildning.  
 
Ett viktigt passage i samband med studiernas uppläggning är att utbildningsplanen tar 
upp informationens roll i sjuksköterskeutbildningen. I utbildningsplanen står det att det 
är betydelsefullt att strategier för informationssökning och lärande blir viktiga. 
Utbildningen innehåller enligt utbildningsplanen, ”den datoranvändning och 
informationskunskap som behövs i den framtida yrkesrollen”.       
 
Under utbildningens omfattning kan man läsa att utbildningen omfattar tre kurser; 
1) Omvårdnad, 60 poäng, 2) Human biomedicin, 40 poäng, studierna innefattar bland 
annat anatomi, fysiologi och mikrobiologi, 3) Samhällsvetenskap, 20 poäng, inbegriper 
bland annat sociologi, psykologi, pedagogik och hälso- och sjukvårdsadministration. 
För att se vilka delkurser som ingår i de olika kurserna så är man hänvisad till respektive 
kursplan. 
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I utbildningsplanen som började gä lla höstterminen 2003 har man ändrat på 
poängfördelningen och human biomedicin får 20 poäng, samhällsvetenskap får 10 
poäng och kliniskomvårdnad har tillkommit och får 30 poäng. Kliniskomvårdnad är 
praktiken och ska enligt utbildningsplanen innehålla alla de ämnen som studeras.  
 
I den utbildningsplanen jag utgår ifrån så får kliniskutbildning inga poäng. Detta trots 
att klinisk utbildning utgör hälften av utbildningen enligt planen. Den kliniska 
utbildningen ska hjälpa studenten att ta till sig och tillämpa kunskaper och färdigheter. 
Studenten ska enligt utbildningsplanen dessutom få möjlighet att tillämpa 
forskningsresultat i praktiken. 
 
Även Halmstad har grupphandledning som fortlöper under hela utbildningen. Den ska 
leda till ”personlig utveckling, ett professionellt förhållningssätt och utveckling av en 
yrkesidentitet”.  
 
Tyvärr står det inget om hur examinationen på utbildningen går till. 
 
 
4.1.3 Utbildningsplan för sjuksköterskeutbildningen vid Göteborgs   
         universitet   
 
Från och med höstterminen 2004 får sjuksköterskeprogrammet en reviderad 
utbildningsplan. Men jag kommer att referera till den gamla eftersom det var den som 
var aktuell då mina respondenter gick utbildningen. Innehållet i utbildningsplanerna är i 
stort sett det samma men den reviderade har blivit nedbantad och uttrycker sig mera 
kortfattat.    
 
Utbildningsplanen för sjuksköterskeprogrammet i Göteborg inleder på samma sätt som 
dem i Borås och Halmstad. Den inleds med en presentation av utbildningens mål genom 
högskolelagen, högskoleförordningen och EES-avtalet. På denna punkt har 
utbildningsplanerna varit samstämmiga.  
 
Därefter presenteras sjuksköterskeutbildningens huvudämne som är omvårdnad. Den 
professionella omvårdnaden innehåller en allmän omvårdnad som är relaterad till det 
dagliga livet och specifik omvårdnad som är relaterad till ohälsa, sjukdom och 
funktionshinder. Enligt utbildningsplanen så är det centrala i omvårdnaden en nära 
relation mellan sjuksköterskan och patienten. Även de åtgärder som baseras på 
patientens behov, problem och önskemål är i omvårdnadens fokus. Vidare står det att 
omvårdnad anknyter till en rad ämnen; medicinsk vetenskap, psykologi, sociologi, 
pedagogik, filosofi, antropologi, arbetsterapi, fysioterapi och socialomsorg.  
 
Studiernas uppläggning ska enligt planen syfta till en ”personlig och professionell 
utveckling, vetenskaplig skolning samt integrering av teori i praktik”. Vidare står det att 
utbildningen ska vara forskningsförberedande. Studierna är uppdelade i tre olika nivåer, 
grundnivå (första året), fortsättningsnivå (andra året) och fördjupningsnivå 1 (tredje 
året). Utbildningen utgörs av; 

• 75 poäng omvårdnad, varav 10 poäng är vetenskaplig teori och metod samt ett 
eget arbete på 10 poäng. 

• 10 poäng samhälls- och beteendevetenskap. 
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• 20 poäng biomedicin. 
• 15 poäng valbara kurser. 

 
För att få ytterligare information om kurserna så är man hänvisad till kursplanerna för 
respektive kurs. I utbildningsplanen finns visserligen en översikt i form av en tablå över 
utbildningsinnehållet i de olika nivåerna. Men man får ingen kunskap om bland annat de 
kliniska studiernas omfattning och endast lite kännedom om examinations- och 
studieformer.  
 
När det gäller studieformer står det att de pedagogiska arbetsformerna ska utveckla 
studenternas förmåga till eget lärande. Det ska vara en process där studenten formulerar 
sitt behov av lärande, sätter upp mål, urskiljer mänskliga och materiella resurser och 
tillsist utvärderar resultatet av lärandet. Utbildningen ska öva studenten i att få ett 
livslångt lärande eftersom ett professionellt yrkesutövande kommer att innebära 
omprövningar, uppgraderingar och komplettering av de kunskaper och färdigheter som 
studenterna får med sig från utbildningen.  
 
Även i Göteborg får studenterna grupphandledning. Under första året ingår det i kursen, 
men under fortsättnings- och fördjupningskursen erbjuds ”processorienterad 
grupphandledning” utöver utbildningen. Handledningen ska ge studenterna möjlighet 
till reflektion över tankar och känslor med mera.             
 
När det gäller examinationsformer står det endast att läsa att de varierar och kan 
innebära skriftliga, muntliga och praktiska prov.  
 
Sammanfattning 
Utbildningsplanerna är snarlika till utseende och innehåll. De vilar på samma 
styrdokument; högskolelagen, högskoleförordningen och EES-direktiven. I Halmstad 
framhåller man även socialstyrelsens allmänna råd. Högskolelagen innebär bland annat 
att studenterna ska lära sig att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå och följa 
kunskapsutvecklingen. Enligt lagen ska studenterna också kunna göra självständiga och 
kritiska bedömningar, med mera (Högskolelagen 1992:1434). Jag anser att följderna av 
styrdokumenten bör bli att de sjuksköterskestuderande ska lära sig att självständigt hitta 
relevanta källor och därmed den information de behöver. Utbildningsplanerna 
framhåller att studierna ska innebära eget ansvar, aktivt lärande och aktivt 
kunskapssökande. I Göteborg påpekar man också att utbildningen är 
forskningsförberedande. Men det står mycket lite om hur studierna rent faktiskt bedrivs. 
Det står i samtliga utbildningsplaner att de teoretiska studierna består av föreläsningar, 
seminarier, enskilda- eller gruppuppgifter. Dessutom är formuleringarna kring 
examinationsformerna vaga.     
 
Det är endast högskolan i Halmstad som explicit talar om informationens roll i 
utbildningen. Där menar man att utbildningen ger studenterna de kunskaper i 
”informationskunskap och datoranvändning” som yrket kommer att kräva.  
 
I Furåkers studie av utbildningsplaner visade hon att praktiska studier ibland var 
osynliga eller inte poängsatta. Hon menar att det tyder på att den teoretiska delen 
värderas kvantitativt högre, och att det i sin tur hänger ihop med akademiseringen av 
ämnet och professionalisering av yrket. I Borås utgör praktiken 40 poäng, i Halmstad 0 
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poäng (men i den efterföljande utbildningsplanen 30 poäng) och i Göteborg redovisas 
inte de kliniska studiernas poängantal.         
 

 

4.2 Respondenterna  
 
Nedan kommer jag att presentera mina sju respondenter. Det blir endast en ytlig 
presentation där jag redovisar ålder, kön, vilken termin de går, hur mycket praktik de 
hittills haft och när de kommer att vara klara med sin utbildning. Jag tar även upp 
tidigare studieerfarenheter och om de har tänkt läsa vidare efter 
sjuksköterskeutbildningen. Slutligen presenterar jag varför de valt att utbilda sig till 
sjuksköterskor och synen på utbildningens fördelning av teori och metod.  
 
Jag har valt att presentera respondenterna en i taget och jag har givit dem nya namn för 
att inte röja deras identitet.    
 

4.2.1 Respondenterna vid högskolan i Borås 
 
Kristina : är 29 år och läser tredje terminen på utbildningen. Hittills har hon varit ute på 
praktik i ungefär elva veckor. Kristina räknar med att vara klar med sin utbildning i 
januari 2005, men kan tänka sig att läsa vidare. Hon talar bland annat om att läsa 40 
poäng palliativ vård2 på distans.   
 
Kristina har tidigare läst 10 poäng handelsrätt men hon hoppade av den utbildningen 
eftersom hon tyckte den var ointressant och trist. I stället valde hon att börja på 
sjuksköterskeutbildningen eftersom hon tyckte den verkade vara spännande. Hon valde 
att läsa till sjuksköterska för att hjälpa andra och talar om den traditionella bilden av 
sjuksköterskan och kalltanken.   
 
När hon associerar till yrket är det främst patientkontakten som framträder. Hon talar 
om att vara en förebild och vara ett stöd i patienters personliga utveckling. Hon nämner 
även den medicinska delen av yrket och tycker att den också är intressant.  
 
Kristina tycker inte det är en bra fördelning mellan teori och praktik, hon anser att det 
bör vara mer praktik i utbildningen. Hon säger att ”viss teori” inte är 
verklighetsförankrad. Hennes eget förslag är att de borde ha halva dagar praktik och 
halva teori, hon anser att det hade varit bra för den nuvarande situationen liknar enligt 
henne ”ingenting”. Kristina tycker ändå att det är bra att utbildningen har blivit mer 
akademisk, hon anser att det höjer statusen i yrket. Men hon anser ändå att den borde ha 
mer praktik.  
 
Linda: är 23 år och läser tredje terminen på utbildningen. Hon har alltså kommit lika 
långt i utbildningen som Kristina och har haft lika mycket praktik. Hon räknar också 
med att vara klar med sin utbildning i januari 2005. Linda vet inte om hon kommer att 

                                                                 
2 Palliativ vård: ”den aktiva helhetsvården av personer med sjukdomar där bot inte längre är att vänta” 
(Nationalencyklopedin 1994, Bd 14, s. 577-578). 
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läsa vidare efter den pågående utbildningen och hon har inte läst på högskola eller 
universitet innan hon påbörjade sjuksköterskeutbildningen. Vidare säger hon att hon vill 
utbilda sig till sjuksköterska för att ”det är ju ett sätt att kunna hjälpa människor (paus) 
det är ju ett verktyg att kunna nå människor”. 
 
För Linda är sjuksköterskeyrket något helt annat än vad de lär sig, hon säger; ”För man 
lär ju sig en sak, att vi ska påverka så mycket och vi ska ha sån här patientkontakt. Men 
i verkligheten har man ju inte det, det är mycket mediciner och injektioner och inte alls 
så mycket patientkontakt som man vill ha (paus) mycket dokumentation och sånt”.  
 
När det gäller utbildningens fördelning av teori och praktik är hon kritisk. Hon tycker 
det är alldeles för lite praktik och menar att det behövs mer praktik om hon ska kunna 
klara av allt det medicinska på avdelningarna som att ge injektioner och veta hur man 
hanterar vissa situationer. Vidare säger hon att ”teorier” är fint att ha i skolan, men att 
det är svårt att få in dem i det praktiska arbetet. Linda förstår att hon ska ha teorierna ”i 
botten och bygga på”, men hon menar att det vore bättre om de lärde sig det medicinska 
eftersom det är det som mycket handlar om enligt henne.  
 
Men Linda ser ändå positivt på sin utbildning och menar att ”det känns som om man har 
fått lite högre status i och med att den är akademisk”. Vidare säger hon att hon tycker att 
det är viktigt att de i utbildningen reflekterar över varför de vårdar och de etiska bitarna, 
men samtidigt säger hon att det borde vara mer praktik. Linda menar att utbildningen 
står på två ben, ett praktiskt och ett teoretiskt. Hon säger; ”Fast man står väldigt säkert 
på det benet [det teoretiska], mindre säkert på det medicinska. Man skulle vilja bli lika 
säker på båda”. 
     

4.2.2 Respondenterna vid högskolan i Halmstad 
 
Mikaela: är 30 år och går termin nummer fem på utbildningen. Hon är klar med sin 
utbildning i januari 2004. Mikaela uppger att hon har varit ute på praktik i ungefär 30 
veckor av cirka 35 möjliga. Vidare säger hon att det är tre dagar i veckan som är praktik 
och så läser hon vanlig teori upptill. Mikaela uppskattar inte denna uppläggningen, utan 
menar att det skulle vara ren praktik eller teori, ingen integration alls. Hon tycker det 
vore bättre att få koncentrera sig på praktikplatsen istället för att läsa om ”kvantitativ 
metod” som inte har något med praktiken att göra. Hon menar att ämnena de läser under 
praktikperioderna borde anknyta just till praktiken och att det känns irrelevant att läsa 
metod och teorikurser just då.   
 
Mikaela har inte läst på högskola eller universitet tidigare. Hon valde att börja studera 
till sjuksköterska för att få ett annat jobb och vidareutvecklas. Hon arbetade tidigare 
som undersköterska och menar att en sjuksköterskeutbildning ger henne bättre 
valmöjligheter. Mikaela är inte främmande för att läsa vidare om några år, hon har inte 
tänkt närmare på det. Men säger ändå att hon kan tänka sig någon specialistutbildning. 
Hon påpekar att hon inte kan tänka sig att ge sig in på en mer akademisk väg och arbeta 
som forskare. 
 
När jag frågar Mikaela vad sjuksköterskeyrket innebär för henne, svarar hon; 
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 ”Egentligen är det en enda röra tycker jag, för du ska vara överallt och du ska (paus) ska 
vara spindeln i nätet om man säger. Man ska hålla ordning på det mesta tycker jag, mycket 
ansvar (paus) eller det är ett bra jobb, men ändå tror jag att det kommer att vara jobbigt, för 
man kommer aldrig att känna att man är färdig med något när man går från jobbet eller så”.      

 
När det gäller utbildningens fördelning av teori och praktik så är Mikaela inte så kritisk. 
Hon skulle vilja ha mer teori i form av sjukdomslära eftersom hon tycker att hon saknar 
stora delar av den kunskapen. Samtidigt är hon medveten om att hon troligtvis ändå 
kommer att sakna kunskaper när hon kommer till en ny avdelning, med nya sjukdomar 
och menar att då måste hon ändå läsa på om dem. Vidare menar Mikaela att hon inte 
trodde att utbildningen skulle ha en så stark teoretisk förankring, hon säger; ”jag tänkte 
inte alls att detta skulle vara med i utbildningen när jag sökte, det hade jag inte alls med, 
jag skulle bli sjuksköterska, jag ska jobba på sjukhus eller med människor. Så på något 
vis har man ju fått två utbildningar i en/…/”. Hon tror att den stora tyngdpunkten på 
teori inledningsvis kan göra henne till en sämre sjuksköterska än de som gick den 
tidigare utbildningen. Hon menar att den tidigare utbildningen var mer inriktad på att 
utbilda praktiska sjuksköterskor och hon tror att det kan vara en nackdel för henne att ha 
så mycket teori i bagaget istället. 
 
Catrin: är 30 år gammal och går femte terminen på programmet. Hon räknar med att 
vara klar med sin utbildning i januari 2004. Catrin tror att hon varit ute på praktik i cirka 
28 veckor och att hon har ungefär fem kvar att göra under nästa termin.  
 
Catrin har inte läst på högskola eller universitet tidigare och valde att börja studera till 
sjuksköterska eftersom hon ville utvecklas. Tidigare arbetade hon inom äldrevården och 
hon kände att hon ”ville ha reda på mer, lite inblick i saker och ting. Inte bara städa, 
koka mat, tvätta/…/Därav läste jag vidare, måste göra något med mitt liv”. Catrin vill 
läsa vidare efter utbildningen, men inte med en gång. Hon vill läsa till 
röntgensjuksköterska, en utbildning på ett och ett halvt år.     
 
För Catrin handlar sjuksköterskeyrket om möten med människor. ”Det här att man lär 
sig mycket av andra och kan ta till sig själv och kan ge av sig själv, förhoppningsvis 
också (paus) kunna hjälpa”. 
 
Utbildningens uppdelning mellan praktik och teori är inte helt godkänd av Catrin. Hon 
vill ha mer praktik för att ”få mer kött på bena”, men samtidigt säger hon att hon skulle 
vilja ha mer teoretisk utbildning när det gäller vad som händer i kroppen vid olika 
sjukdomar. Hon är också negativ till att läsa om olika teoretiker och omvårdnadsteorier, 
hon tycker det är viktigare att veta vad som sker i kroppen.     
 
Sara: är 37 år och går femte och näst sista terminen på utbildningen. Sara räknar med 
att vara klar med sin grundutbildning i januari 2004. Hon kan inte svara på hur mycket 
praktik hon har haft men säger att det är ganska många veckor per termin, cirka 6 – 10 
veckor. Hon tycker det är svårt att säga eftersom praktiken blandas med teoretisk 
undervisning. Hon är dessutom negativ till det och menar att man under praktiken bör 
lägga sin energi på medicinska sjukdomar och mindre på skrivarbeten. Eftersom hon går 
i samma klass som en av de andra respondenterna antar jag att även hon har haft mellan 
28 och 30 veckors praktik.     
 
Sara har inte läst på universitet eller högskola tidigare, men säger att hon alltid velat bli 
sjuksköterska. När hon var 20 år var hon färdig undersköterska och tänkte arbeta som 
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det ett par år. Men, säger hon, i samma sväng blev det barn och familj så utbildningen 
har fått vänta. Hon valde att påbörja utbildningen eftersom hennes gamla arbete 
försvann och för att barnen var tillräckligt stora, dessutom kände hon att hon ville gå 
vidare i sitt liv. 
 
Sara har tänkt söka in till en vidareutbildning direkt efter grundutbildningen. Hon vill 
läsa till operationssjuksköterska, bland annat eftersom hon kan få den utbildningen 
betald om hon får en anställning på X-sjukhus. Vidareutbildningen är ett och ett halvt 
år. 
 
Sara menar att sjuksköterskeyrket handlar om att arbeta med människor, men att dagens 
sjukvård inte är så idealisk. Hon menar att sjuksköterskorna inte har tid för patienterna 
och att hon upplever arbetet som stressigt med väldigt mycket ansvar. Sara säger att 
sjuksköterskan lägger mycket tid på dokumentation, telefonsamtal och annat 
pappersarbete och att det är frustrerande att inte hinna med patienterna.  
 
Sara är ganska nöjd med fördelningen mellan praktik och teori. Men hon skulle vilja ha 
mer teoretisk sjukdomslära, speciellt inför praktiken så att de är mer förberedda när de 
kommer ut på avdelningarna. Sara tycker att det är positivt att sjuksköterskornas 
utbildning har blivit mer akademisk och hon anser att det kan höja yrkets status. Men 
samtidigt uttrycker hon en oro kring att utbildningen inte är tillräckligt 
verklighetsförankrad på grund av utbildningens omvårdnadsteoretiska inriktning.  
 

4.2.3 Respondenterna vid Göteborgs universitet 
    
Elin: är 32 år gammal och läser sin sjätte och sista termin på sjuksköterskeprogrammet. 
Hon avslutar sin utbildning i juni 2003. Under utbildningen har de varit ute på ganska 
mycket praktik anser hon. Utbildningen innefattar 40 veckor praktik enligt Elin, och av 
dem har hon åtta kvar att avklara.   
 
Elin har läst tre år på högskola tidigare och är utbildad fritidspedagog. Hon valde att 
omskola sig till sjuksköterska eftersom hon under sin tid som fritidspedagog började 
tänka på att arbeta med vuxna istället. Hon ansåg att det kändes som om hon tillslut 
”behandlade hela världen som om dom vore nio”. Hon lockades inte av ”långa 
korridorer och vita rockar”, det som drog henne till yrket var att få möta människor.  
 
Respondenten kan tänka sig att läsa vidare i framtiden, men inte direkt efter 
grundutbildningen. Hon känner sig lockad av akutsjukvård, att exempelvis läsa vidare 
till ambulanssjuksköterska.  
 
Elin beskriver sjuksköterskans yrke som otroligt brett, ”det är ju mycket medicinsk- 
teknisk och farmakologisk kunskap, anatomi, fysiologi, samarbete med läkare och 
arbetsterapeuter och hemtjänstpersonal och undersköterskor, vaktmästare och alla 
möjliga”. Även Elin tar upp relationen till patienten och menar att det är sjuksköterskan 
jobb att se till att patienten känner att den är i goda händer.  
 
Elin tycker att balansen mellan den teoretiska och den praktiska utbildningen har varit 
bra. Men hon saknar en tydlig röd tråd mellan teori och praktik. Hon menar att dessa har 
varit två skilda världar och att de representerar olika sätt att tänka. Lärarna som kanske 
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inte varit ute ”i fält” på 20 år känns irrelevanta i förhållande till de tankar respondenten 
möter på avdelningen. Elin tycker att utbildningen har varit bra men att en ihop 
koppling mellan omvårdnadsteorierna och praktiken saknas. Dessutom menar Elin att 
det är positivt att sjuksköterskeyrket håller på att utvecklas till en egen profession och 
att hon tror att utbildningen blivit bättre efter 1993 då den blev treårig.   
 
Kajsa: är 34 år och går sjätte terminen. Hon har släpat efter lite med en psykiatri 
praktik och ska göra den under höstterminen 2003, därefter är hon färdig med sin 
utbildning. Kajsa har alltså inte gjort lika mycket praktik som Elin, utan har ungefär 15 
veckor kvar att göra. 
 
Kajsa är i grunden utbildad till socionom. Hon tog socionomexamen 1994 efter tre och 
ett halvt års studier. Därefter har hon läst enstaka kurser vid sidan av sitt jobb, bland 
annat finska. Hon valde att läsa vidare till sjuksköterska eftersom hon var väldigt trött 
på sitt jobb på ett socialkontor i Göteborgstrakten. När hon hade arbetat där i fem år 
kände hon att ”läget blev akut” och att hon måste göra något annat. Kajsa säger att hon 
alltid har varit intresserad av biståndsarbete och att hon gärna skulle vilja åka utomlands 
och jobba med någon organisation. Hon menar att sjuksköterskeyrket är användbart 
bland annat till det. Hon har inte tänkt att läsa vidare efter utbildningen, utan hon vill ut 
och jobba. 
 
Kajsa anser att sjuksköterskans yrke handlar om ”människor, att kunna fatta snabba 
beslut, göra korrekta iakttagelser så där och framför allt väldigt mycket praktiska 
färdigheter”. Hon säger också att det för henne innebär att kunna tillämpa en mängd 
teori i praktiken. 
 
Kajsa menar att hennes utbildning inte är anpassad till den verklighet där den ska 
utövas. Hon säger; ”Det är jättestor tonvikt på teoretiska ämnen som omvårdnad med 
forskningsteorier och såna där saker då och i verkligheten frågar dom ju efter – kan du 
sätta kateter, - kan du sätta nål, - kan du ta EKG/…/och såna praktiska saker som vi 
nästan inte lär oss någonting om i utbildningen då”. Hon tycker att utbildningen borde 
anpassas mer till verkligheten och menar att det som framför allt behövs är medicinska 
kunskaper och inte omvårdnadsteorier.     
 

4.3 Intervjuresultaten  
 
Under denna rubrik kommer jag att redovisa resultatet av intervjuerna med 
respondenterna. Jag kommer att göra det med hjälp av mina frågeställningar. 
Respondenternas utsagor kommer inte att redovisas en och en, utan jag har valt att 
presentera dem tillsammans med hjälp av belysande citat.   
 

4.3.1 Hur har sjuksköterskestudenternas relation till 
informationssökning och informations- och 
biblioteksanvändning sett ut under studietiden?  
 
Jag tycker inledningsvis att det är intressant att ge en kort presentation av 
respondenternas syn på informationssökning. Alla respondenterna tänker i första hand 
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på att söka efter artiklar i samband med informationssökning. Mikaela säger; ”om man 
ska säga det så här i studiesyfte så är det mest att ta reda på en massa artiklar”.    
 
Alla studenter utom två associerar begreppet informationssökning med att söka efter 
artiklar i databaser och på Internet. De andra verkar mena artiklar i dess fysiska form. 
Sara och Kajsa tar dessutom upp att ett sätt att söka information är att vända sig direkt 
till bibliotekspersonalen.  
 
Informationssökning är ett svårhanterligt begrepp och de flesta av mina respondenter 
tolkar informationssökning som att kunna hitta det man söker eller det man vill ta reda 
på. Linda säger; ”Allt man kan ta reda på, ju, är ju information”.  
 
 
A. Hur har de sjuksköterskestuderandes undervisning i informations- och   
     biblioteksanvändning sett ut?    
 
Mina respondenter har alla fått någon slags användarundervisning. Den har i samtliga 
fall varit förlagd till första vecka på utbildningen. Mikaela läste sin första termin vid 
Lunds universitet och där fick man själv bestämma om man ville gå en kurs i 
informationssökning som organiserades av universitetsbiblioteket. Mikaela valde att 
göra det, men bibliotekarien var inte positiv till det eftersom han menade att den främst 
var för dem som skrev uppsats. Catrin hoppade på sjuksköterskeutbildningen under 
andra terminen och kunde därför inte säga något om den inledande 
användarundervisningen.   
 
Linda och Kristina som läser i Borås berättar att de fick en genomgång av en 
bibliotekarie om hur de ska söka i olika databaser. Undervisningen skedde i bibliotekets 
datasal där de efteråt fick försöka att söka själva. De fick också ett häfte med olika tips 
för att underlätta sökandet. Elin beskriver sin användarundervisning på ett liknande sätt. 
De fick en föreläsning av en bibliotekarie i hur man sökte i olika databaser, på hemsidor 
och i bibliotekets katalog. Sen fick de en rundvandring i biblioteket för att få en 
överblick hur det var uppdelat. Enligt Sara så bestod hennes användarundervisning i en 
visning av högskolebiblioteket. Hon fick ingen undervisning i hur man söker i databaser 
utöver bibliotekskatalogen. Kristina menade att undervisningen var lite väl 
grundläggande, men att det ändå inte var bortkastad tid.  
 
Kajsa fick sin användarundervisning för tre år sedan och hon säger att de inte fick lära 
sig att söka i databaser, utan i vårdhögskolans bibliotekskatalog. Vidare säger hon att de 
inte fick någon information om andra bibliotek än den egna högskolans och så är även 
fallet för de övriga respondenterna. 
     
De respondenter som studerar vid högskolan i Halmstad fick en ny 
användarundervisning under sin femte termin, inför sin kandidatuppsats. Catrin och 
Sara berättar att de fick ”datainformation” i hur de söker artiklar i bland annat databaser 
som anknyter till deras ämne. En bibliotekarie visade med hjälp av ”PowerPoint-bilder” 
hur databaserna såg ut och hur de skulle söka i dem och sen fick de sitta vid var sin 
dator och försöka själva. Elin fick ingen ny användarundervisning i samband med sin 
kandidatuppsats. Hon tyckte det var jobbigt och att det på sätt och vis var som att ”börja 
om från början”. 
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Kajsa, Linda och Kristina är kritiska till att informationssökningskursen var förlagd i 
inledningen av utbildningen. De menar att i början av utbildningen så får studenterna så 
mycket information att det inte går att ta till sig allt, dessutom använde de inte dessa 
kunskaper förrän efter ett antal veckor och då menar de att de glömt en hel del av vad 
bibliotekarien lärde dem. Kristina säger; ”Alltså måste de helt enkelt koppla 
utbildningen i samband med faktisk verksamhet, som allt annat på högskolan”. Elin å 
andra sidan tycker att ”det var väldigt bra att få det från början, det var toppen”. Hon 
tyckte också att rundvandringen i biblioteket gett mycket. Sara anser att det hade varit 
bra om de hade haft en mer omfattande undervisning i början av studierna eftersom hon 
säger att de från termin numer ett varit tvungna att söka vetenskapliga artiklar.   
 
Sammanfattning 
Generellt sett så verkar den inledande användarutbildningen se ut på ett liknande sätt för 
respondenterna, i alla fall för Linda, Kristina, Elin och Mikaela. Den har inneburit ett 
undervisningstillfälle i terminens början med en bibliotekarie som har förevisat olika 
databaser, hemsidor och bibliotekskataloger. I anslutning till utbildningen har 
studenterna själva fått prova att söka med hjälp av datorer.  
 
Det är bara Elin och Sara som berättar att de har varit med om en rundvandring i det 
fysiska biblioteket och Mikaela säger att hon aldrig varit med om en presentation av 
själva biblioteket. De andra respondenterna tar inte upp huruvida de fått någon visning 
av det. Jag får intrycket av att de tycker att det fysiska biblioteket är självklart och inget 
de reflekterar över.      
     
Kajsa, Linda och Kristina är kritiska till att de inte fick användarundervisningen i 
samband med studieuppgifter. De anser att tidpunkten för undervisningstillfället var illa 
vald och gjorde att de glömde vad de lärt sig innan de fick användning av det. Elin 
tyckte däremot att det var bra att undervisningen i informationssökningen kom i början 
av utbildningen, men samtidigt kände hon att hon fick ”börja om från början” i samband 
med sin uppsats. Även Sara hade velat ha en mera omfattande informations- och 
biblioteksanvändningskurs vid inledningen av utbildningen.     
 
I högskoleutredningen En kreativ studiemiljö: högskolebiblioteket som pedagogisk 
resurs står det att biblioteksanvändning skulle ge undervisningen en större bredd och att 
studenterna skulle bli självständigare. Dessutom skulle de få kunskaper som är viktiga 
för framtiden nämligen att kunna söka, använda och utvärdera vetenskaplig information. 
Utredningen menar att ett sätt att göra studenterna mer aktiva är att tidigt i utbildningen 
presentera dem för biblioteket. Men samtidigt påpekar utredningen att en 
användarundervisning bara har en begränsad effekt och att den inte påverkar 
utbildningen i stort. Det som krävs är att biblioteksanvändning blir en medveten 
pedagogisk del i undervisningen. Mina respondenter har inte fått en användarutbildning 
som är integrerad i utbildningen och därmed påverkas troligen deras syn på nyttan och 
nödvändigheten med bibliotek negativt.  
 
Hansson och Simberg menar att användarundervisningen oftast kommer vid en tidpunkt 
då studenterna finner den relevant. Men tre av mina respondenter tycker att den kunde 
kommit vid en lämpligare tidpunkt än precis i början av studierna. De anser att det var 
mycket nytt i början och därmed var det svårt att ta till sig användarundervisningen. Två 
respondenter tycker dock att det var bra att få den informationen från start. Vidare så 
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uppger studenterna från Halmstad att de får en ny användarundervisning i anslutning till 
uppsatsskrivandet, vilket de uppskattar och finner betydelsefullt.    
 
 
B. Vad använder de sjuksköterskestuderande biblioteket till? 
 
Studenterna använder inte bara högskolans bibliotek. De använder även folkbibliotek 
och sjukhusbibliotek, men alla respondenter utom Catrin använder främst högskolans 
bibliotek, eftersom det som finns närmast till hands. Catrin uppger att hon först och 
främst använder ett Folkbibliotek som finns i närhet av hennes hem. 
 
Studenterna talar i första hand om kurslitteratur och böcker i samband med bibliotek, 
men Sara säger att hon har slutat att försöka låna kurslitteratur eftersom den alltid är 
utlånad. Hon är väldigt kritisk till bibliotekets utbud när det gäller kursböcker. Hon 
menar att studenterna är tvingade till att kopiera böcker eftersom de inte finns att låna 
och för att det blir för dyrt att köpa all litteratur som behövs. Sara är inte ensam om att 
uttrycka besvikelse över bibliotekets utbud gällande kurslitteratur. Mikaela säger att hon 
främst använder den kurslitteratur som hon har köpt och kompletterar med annan 
litteratur på grund av det dåliga utbudet av kurslitteratur på biblioteket. Kajsa uttrycker 
sig emellertid positivt om kurslitteratur på högskolebiblioteket. Hon säger att hon lånar 
nästan all kurslitteratur där, men samtidigt framhåller hon att hon har haft tur med det. 
Linda och Kristina påpekar att det är bra att högskolebiblioteket har referenslitteratur. 
De anser att det ger alla tillgång till kurslitteraturen, antingen genom att studenterna kan 
kopiera den eller sitta i biblioteket och läsa den.  
 
Studenterna är betydligt mer positiva till bibliotekens övriga utbud av litteratur. Sara 
säger; ”ibland är jag inne och letar böcker, bara så spontant/…/ska vi läsa om smärta , 
då går man in och tittar och söker på smärta, då är man där inne och det är inte svårt att 
hitta där [på biblioteket]”.   
 
Biblioteket används av studenterna som en bas för att finna vetenskapliga artiklar. 
Genom biblioteket söker de i databaser, exempelvis Cinahl och på olika hemsidor. Alla 
använder Internet i samband med sina biblioteksbesök, ibland för att söka information 
för studierna och ibland för privata behov.  
 
Studenterna går i flera fall direkt till tidskriftshyllan och söker efter det de behöver. 
Linda och Kristina är väldigt positiva till utbudet av tidskrifter i det egna ämnet. Men de 
verkar inte ha uppmärksammat, eller bryr de sig inte om, att ett flertal tidskrifter finns i 
elektronisk form. Alla talar om fysiska tidskrifter och hur bra det är att få direkt tillgång 
till artiklarna på det viset.  
 
Respondenterna använder bibliotekens grupprum och läsplatser flitigt. Både 
självständigt och i samband med grupparbeten. Kajsa säger; ”jag sitter mycket och 
pluggar på bibliotek, nästan jämt faktiskt”.    
 
Sammanfattning 
Studenterna använder bibliotek på ett likartat sätt. De lånar kurslitteratur och andra 
böcker som de behöver i sina studier. Respondenterna uppger inte att de lånar 
skönlitteratur. De kopierar, söker i databaser och surfar på Internet. Alla utom en 
använder dessutom biblioteket för att sitta och studera eller arbeta med grupparbeten. 
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De läser tidningar, tidskrifter och söker efter artiklar. Det är svårt att rangordna 
aktiviteterna, men om jag ska uttala mig något om det så förefaller det som om lån av 
böcker, kopiering, tidskrifter och databassökningar är det som studenterna använder sig 
mest av.   
 
I Högskoleutredningen står det att det är relativt få studenter på grundnivå som 
använder biblioteket till mer än referens- och låneärenden. Mina respondenter använder 
bibliotekets utbud mer än så. Deras aktiviteter stämmer till viss del överens med de 
resultat som Petersson når. Han säger att de vanligaste aktiviteterna är grupparbeten, 
läsning av kurslitteratur, kopiering, sökning i bibliotekskatalogen och läsning av 
medtagen litteratur. Petersson menar att bilden förändras något i samband med 
uppsatsskrivande. Då använder de flera olika former av informationssökning och lånar 
mer litteratur.  
 
Studenterna använder sig inte bara av högskolans bibliotek, utan även av 
sjukhusbibliotek och folkbibliotek. Men det förefaller som om högskolans bibliotek 
föredras på grund av dess tillgänglighet. 
 
 
C. Var och hur söker de den information de behöver? 
 
De sjuksköterskestuderande som jag har intervjuat skaffar sig information på ett likartat 
sätt och med liknande källor. Samtliga uppger att de använder kurslitteraturen som en 
utgångspunkt.  
 

Linda; Men jag tycker att våran kurslitteratur är ganska bra och så står där väldigt mycket 
i den. Så ofta behöver man inte hitta det absolut senaste (paus) för det är så specialiserat, 
man får ta det sen istället, för nu vill vi bara ha grunderna i allting, då behöver man inte det 
specifika. Jag menar artiklarna är ganska specifika.   

 
Respondenterna säger att dom först kollar i böckerna som de har hemma, därefter går de 
vidare. Elin menar att det är viktigt att snabbt få en överblick över ämnet de studerar. 
Efter den egna litteraturen brukar hon undersöka vad som finns på Internet, sedan 
databaserna i det egna ämnet ”om det efterfrågas någon vetenskaplig artikel” och tillsist 
andra böcker. Böcker, främst kurslitteratur är de vanligaste källorna för respondenterna, 
därefter kommer databaser och www fast de konsulteras i olika ordning och 
utsträckning.    
 
Respondenterna säger att de ska söka efter vetenskapliga artiklar i anslutning till nästan 
varje kurs. Kajsa säger att uppgifterna brukar innehålla formuleringar som, ”sök en 
vetenskaplig artikel som anknyter till det och det ämnet”. Catrin hävdar att hon lägger 
ett par timmar i veckan på att söka artiklar, ”för att då få exakt det man vill ha”. Det 
innebär för det mesta att de söker i databaser, antingen för omvårdnad eller för medicin. 
Cinahl verkar vara den populäraste och används av alla respondenterna. De nämner 
också Medline, PubMed och PsycINFO. Men samtliga uppger att det är tidskrävande 
och krångligt att hitta artiklar genom databaserna, så i många fall väljer de att gå direkt 
till tidskrifterna. Då väljer de en tidskrift som behandlar det ämnet som de är 
intresserade av och handgripligen bläddrar igenom dem. Elin säger; ”ja, man går till 
biblioteket och kollar vad dom har, bläddrar igenom det sista numren/…/Det är lätt att 
leta igenom tidningarna, det tar inte så lång tid heller att läsa titlarna”.  
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Elin; jag sökte på databaserna och kom på att vi hade ju inte alla artiklarna, alla 
tidskrifterna och i mitt område så hittade jag en tidskrift och började söka manuellt och 
hittade en intressant artikel. Så det var lite komiskt att man fick gå bakvägen fast man sökt i 
alla dom fina databaserna, men det var effektivare då.  

 
En annan anledning till att de väljer att söka direkt i tidskrifterna är att de verkar tycka 
att det är irriterande när de finner artiklar som är intressanta i databaserna och de inte 
finns i biblioteket. Studenterna är inte beredda på att beställa en artikel och kanske 
betala för det och sedan vänta på den i en vecka. Respondenterna vill ha snabb tillgång 
till artiklar eftersom de menar att de ofta har uppgifter som ska göras under tidspress.  
 

Mikaela; det tar ju så mycket tid att leta efter bra artiklar och så ett specifikt ämne då och 
man vet ju inte vad man ska hitta och kombinera och allt det där och tidningar, jag menar 
helst (paus) vi har ju i alla fall lärt oss att vi skickar inte efter några artiklar, det tar för lång 
tid.   

 
Internet används på ett varierande sätt av respondenterna. Catrin uppger att hon aldrig 
har använt sig av att söka på www, men hon använder databaser som Cinahl. Sara 
använder www främst till att beställa kurslitteratur och för privata behov. Men hon har 
även använt sig av vissa hemsidor från bland annat socialstyrelsen, smittskyddsinstitutet 
och livsmedelsverket. De andra respondenterna som brukar söka på www uppger 
ungefär samma källor. Elin lägger till att hon brukar söka efter olika 
patientorganisationer genom www. När hon hittat en seriös sida så menar hon att det 
ofta finns många bra länkar och tips till andra bra sidor. Kajsa säger att hon brukar 
använda sig av de vanliga sökmotorerna som Altavista. Internet verkar upplevas som ett 
trubbigt verktyg av studenterna, om de inte har fått något tips om någon adress av sina 
lärare. Elin säger; ”det är krångligt, för det kan komma upp till två miljarder olika 
exempel och det kan vara allt ifrån nån tonåring som gjort en hemsida till ett läkarlag 
som hade någon konferens för fem år sen/…/ det är omöjligt att söka”. Mikaela säger att 
lärarna ibland kan ge tips på bra sidor på www och det verka studenterna uppskatta. Då 
kan det vara en möjlighet att hitta artiklar och länkar till andra bra sidor. Studenterna 
uttrycker försiktighet i förhållande till att använda källor på Internet. De vill ha pålitliga 
och gärna rekommenderade sidor att vända sig till. Det är troligtvis förklaringen till 
deras samstämmighet rörande valet av källor på www.  
 
Catrin uppger att hon gärna använder sig av PM, vilket är handlingsplaner för hur 
vårdpersonalen behandlar ett visst sjukdomstillstånd. Catrin förklarar; ”det är väldigt 
bra att ha ett PM som dom kallar det för. Då är det förkortat vad det är [exempelvis för 
sjukdomar] och vad man gör och så. Så det är ju väldigt perfekt/…/”. PM är en källa 
som de främst kommer i kontakt med under praktiken. Mikaela känner också till PM 
och menar att hon har läst i sådana under praktiken, men inte annars. Enligt Mikaela 
finns det tillgång till vissa PM genom Internet. Sara tar upp att handledaren kan vara en 
källa till information och Kristina säger ”Man kan ju använda en patient som 
kunskapskälla/…/kanske för att studera en ovanlig sjukdom”. Men förvånansvärt nog 
har de inte använt dessa källorna och praktikplatsen verkar inte ses som en källa för 
informationsinhämtning för studieuppgifter.      
De sjuksköterskestuderande tar upp att de gärna har föreläsningar eftersom det ger dem 
möjlighet att ställa frågor och få svar med en gång. Jag tolkar detta som att de ser dessa 
undervisningstillfällena som ett sätt att inhämta information på ett enkelt sätt utan att 
själva behöva anstränga sig. Sara säger; ”jag föredrar föreläsningar. Där har jag en 
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möjlighet att fråga direkt/…/man kan söka mycket själv, men det är ändå bättre att fråga 
dom som har den kompetensen direkt tycker jag”.    
 
Respondenterna hävdar allihop att de kan finna den information de behöver. Men 
samtidigt säger de att det är alldeles för tidskrävande och att det är svårt att leta i 
databaser och på Internet. Linda; ”men jag tycker att de [databaserna] är lite kluddiga att 
leta i ibland, allt är på engelska och det är konstiga ord och massa saker så”. Även de 
andra uttrycker sig på ett liknande sätt och trycker på att det är svårt att hitta rätt sökord, 
att begränsa sökningen, att det tar tid och att det är svårt att finna precis det som man 
söker.  
 

Catrin; ”Bibliotek (paus) i och med att jag själv är mycket på bibliotek, alltså privat, inte 
bara studiemässigt, så kan jag leta mig igenom det. Men när det gäller vetenskapliga (paus) 
alltså söka information, alltså de här vetenskapliga artiklarna, där skulle jag vilja ha mer. 
Hur man ska kunna förkorta sökord, vad man ska kunna leta efter, mer tips på (paus) som 
du skriver in ett sökord så får du så mycket träffar och sen så försöker du  bearbeta ned det, 
men det blir ändå inte riktigt vad man letar efter”.  

 
Linda och Kristina anser att det är svårt att hitta i själva biblioteket. De tycker inte att 
böckerna är uppställda på ett logiskt sätt och att det är konstigt att kursböcker kan stå på 
olika ställen i biblioteket. Men de andra respondenterna upplever inte samma 
svårigheter att hitta. Mikaela säger; ”bibliotekssökning/…/det ska man väl nästan kunna 
tror jag. Högskolans [katalog] det har man ju använt. Man lägger in ett ord och så söker 
man och ser vad det finns för litteratur och så”. 
 
Alla utom två av respondenterna säger att de gärna tar hjälp av bibliotekspersonalen för 
att hitta den information de söker, bland annat eftersom det tar mycket mindre tid. Elin 
menar att bibliotekets personal har varit en stor hjälp för dem när det gäller att hitta dem 
information de behöver. Hon säger; ”Vi hade ju inte riktigt mäktat med det här 
[informationssökning till kandidatuppsatsen] innan/…/men dom på biblioteket är 
jättepositiva (paus) personalen, verkligen, så dom har hjälpt”.  
 
Elin, Catrin och Sara menar att de har stor hjälp av varandra och 
sjuksköterskestuderande som läser någon eller några terminer över dem. Elin; ”vi har 
hjälpt varandra. Någon tipsade om hur vi gick in och sökte avhandlingar och vi hjälpte 
dem att göra något annat”. Sara säger att det är bra att få tips från studenter som gått 
kursen innan dem, eftersom de i mångt och mycket kan ge tips om litteratur och källor 
och i vissa fall kan de låna deras arbeten som ett stöd. 
 
Elin har skrivit sin kandidatuppsats och hon menar att den gav ett mycket större 
informationsbehov och hon använde sig av flera källor. Hon säger att då var hon 
tvungen att söka efter artiklar genom databaserna, det gick inte att bläddra igenom 
tidskrifterna för att hitta artiklar. Hon använde sig mycket mer av bibliotekspersonalen 
eftersom hon behövde mer hjälp. Hon fick tips av sina kurskamrater och genom att läsa 
andra uppsatser och ta referenser därifrån. När det gäller uppsatsdelen av utbildningen 
så är informationssökning oundviklig menar hon. Elin säger dessutom att man 
säkerligen kan gå igenom utbildningen utan att söka nya källor vid sidan om 
kurslitteraturen och dessutom undvika databaserna, men i samband med uppsatsen så 
underlättar databaserna sökandet.   
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Sammanfattning 
Respondenterna använder flera källor för att finna den information de behöver, men alla 
framhåller kurslitteraturen som en utgångspunkt. Det är där studenterna börjar leta och 
sedan går de vidare om de måste. Böcker som studenterna redan har tillgång till är det 
de vänder sig till först, för att få en överblick över området som ska studeras. Enligt 
Silén så jämför studenterna sin egen inläsning med sina kurskamrater och de är viktiga 
när studenten bestämmer vad som ska läsas. Silén skriver att hennes respondenter börjar 
med att använda kända källor, exempelvis litteratur som de redan äger och det stämmer 
alltså även på mina respondenter.    
 
Eftersom respondenterna relaterar informationssökning främst till vetenskapliga artiklar, 
så uppger de att de söker i databaser som Cinahl, Medline, PubMed och PsycINFO. 
Men respondenterna tycker att detta är för tidskrävande och menar att det i flera fall går 
fortare att gå direkt till tidskrifterna och bläddra igenom dem. 
 
Vidare uppger alla utom en respondent att de söker på Internet. De använder ungefär 
samma källor, exempelvis socialstyrelsen, livsmedelsverket, smittskyddsinstitutet och 
olika patientorganisationers sidor. Studenterna tycker att det är bra när de får tips från 
lärarna på sidor eftersom det kan länka till andra bra hemsidor. Respondenterna är 
medvetna om att det finns särskilda källkritiska aspekter att ta hänsyn till när det gäller 
Internetkällor. Jag anser emellertid att de främst förknippar Internet med privata behov 
och till studieuppgifter i andra hand.        
 
Bara fyra respondenter tar upp att det går att söka information under praktiken. Två tar 
upp att det finns tillgång till PM och en respondent menar att handledaren kan vara en 
informationskälla. Kristina säger ”Man kan ju använda en patient som 
kunskapskälla/…/kanske för att studera en ovanlig sjukdom”. Detta är inget hon har 
gjort och det är bara Catrin som säger sig använda källor från praktiken, då i form av 
PM.  
 
Enligt Silén så ser de sjuksköterskestuderande varandra och kurskamrater någon eller 
några terminer över dem som informationskällor. De anser att det är ett bra sätt att få 
tips om litteratur och sökvägar. Detta är ett mönster som även mina respondenter visar 
upp.  
 
Respondenterna hävdar att de finner den information de behöver. Men samtidigt blir det 
uppenbart att de har problem i sin informationssökning. Samtliga uppger att det är för 
tidskrävande och svårt att söka i databaser och på Internet. De går hellre direkt till de 
fysiska tidskrifterna, vilket jag anser måste vara minst lika tidskrävande. Bond gjorde en  
undersökning i England om sjuksköterskestuderandes www– kunskaper och kom fram 
till att de endast hade mycket grundläggande kunskaper. Jag får dock intrycket att nästa 
alla mina respondenter använder Internet och kan orientera sig relativt bra. Det är när de 
ska söka efter något helt nytt som de får problem men för många och irrelevanta träffar.      
 
Respondenterna verkar däremot inte ha så stora problem att finna det de söker i 
bibliotekets katalog och i själva biblioteket. Två respondenter uppger att de tycker att 
det kan vara svårt att hitta i biblioteket, men samtidigt verkar de inte se det som ett 
direkt problem. Fem av respondenterna uppger att de använder sig av 
bibliotekspersonalen för att finna det de söker. En anledning till det är att de anser att 
det går fortare att fråga om hjälp än att försöka hitta själva.  
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Jag anser att studenterna har en relativ stor kännedom om informationskällor, men en 
mindre kunskap rörande hur de ska användas effektivt. Det förefaller som om 
studenterna ser tidspressen för uppgifterna som avgörande för hur de går tillväga för att 
finna den information de behöver. Informationen ska gå snabbt att få fram och vara 
lättillgänglig både fysiskt och intellektuellt.  
 
D. Hur påverkar institutionerna och lärarna gruppens   
     informationsanvändning? 
 
I utbildningsplanerna för de program som mina respondenter utbildar sig vid står det att 
studierna ska innebära ett aktivt lärande och kunskapssökande med ett eget ansvar. I 
Halmstad vill de utbilda ”utvecklingspositiva sjuksköterskor” och dessutom menar man 
att informationskunskap och datoranvändning ingår i utbildningen. Både i Göteborgs 
och Halmstads utbildningsplaner står det att forskningsresultat ska tillämpas i praktiken.  
 
Det mesta som studenterna läser är sådant som är ålagt från institutionerna, det vill säga 
kurslitteratur. Men respondenterna menar att det ändå kan vara bra att komplettera med 
ytterligare litteratur ibland. Elin berättar att när de läste anatomi och fysiologi så lånade 
hon barnböcker om hjärnan och nervsystemet, hon tyckte det var ett bra komplement. 
Även Kajsa menar att hon söker mer lättillgänglig litteratur, särskilt i samband med de 
medicinska delarna av utbildningen. Hon berättar att hon gärna söker på www efter 
sådan information. Men att söka ytterligare böcker och dylikt till kurserna är inte ett 
krav från lärarna och studenterna menar att det är endast om de verkligen behöver söka 
ytterligare källor som de gör det.   
 

Elin; Jag tror att det finns en tradition av att man har kurslitteratur och då är det den man 
har/…/Hä r är det ut och jaga rätta boken som redan är utlånad på biblioteket och få tag på 
någon annan att kopiera/…/Så jag tror det här med att ha förbestämd kurslitteratur gör att 
man inte behöver söka litteratur på annat håll, man behöver inte ens tänka problemlösande, 
därför hittar man inte uppgifterna i boken som man har så frågar man läraren. 

 
Mina respondenter menar ändå att studierna kräver informationssökning. Det de främst 
förknippar med det är sökandet efter vetenskapliga artiklar men även, i viss mån, efter 
övrig litteratur till de olika delkurserna inom utbildningen. Elin och de andra 
respondenterna säger att de ofta får uppgifter som innebär att de ska hitta en 
vetenskaplig artikel som anknyter till det de läser om. Sara säger; ”det ska alltid vara 
artiklar med, relevanta, så är det alltid”. Hon menar att de söker vetenskapliga artiklar 
till varje kurs. Kajsa tror att det beror på ”den här forskningsbakgrunden” som 
utbildningen ska ha, inte för att de ska lära sig söka information.    
 
Elin och Mikaela menar att kravet på att de ska använda vetenskapliga artiklar är ett sätt 
som lärarna och institutionen uppmuntrar dem till självständig informationssökning på. 
Elin säger ”Vi är drillade i att söka artiklar”. Kajsa å andra sidan tycker inte att lärarna 
uppmuntrar studenterna till informationssökning, utan enbart artikelsökning. Hon säger; 
”/…/Men jag tror att de är väldigt fokuserade på att vi ska kunna söka artiklar. Det är 
viktigt, tror jag, för skolan. Egentligen tror jag inte att dom [lärarna] är så intresserade 
av det, Sverige behöver sjuksköterskor så det är (paus) ut med dem”. Sara uttrycker 
liknande tankar. Hon tycker inte att lärarna sporrar studenterna till informationssökning, 
utan det är snarare något de bara ska göra. När Sara talar om att söka information så är 
det vetenskapliga artiklar som hon refererar till. Catrin tycker inte heller att lärarna 
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stimulerar dem till att söka information. Hon säger; ”det är bara: -nu ska ni ha 
vetenskapliga artiklar, minst två”. Catrin håller dessutom med Kajsa och säger angående 
informationssökning ”Jag tror inte dom [lärarna] kan det själva heller. Det är nog så för 
det låter så enkelt att bara slänga ur sig det, men det är ju alltså flera timmars arbete 
bakom att hitta en artikel. Så jag tror nog det (paus) för att det ska vara akademiskt som 
det heter”.  
 
Mikaela är negativ till att de måste söka så mycket artiklar och så ofta. Hon tycker att 
det tar för mycket tid och säger att ”det är mycket sånt vetenskapligt tjafs”. Men 
samtidigt har hon en förståelse för varför de söker efter vetenskapliga artiklar. Hon tror 
att det är lärarnas sätt att förbereda dem dels inför uppsatsen och dels inför yrkeslivet. 
Mikaela anser att lärarnas intentioner är att visa dem forskningen och ge dem 
erfarenheter så att de vet var de ska finna ny forskning och nya rön.  
 
Linda och Kristina anser att lärarna försöker få dem att söka information genom att ge 
tips om hemsidor och artiklar. Men samtidigt säger de att det är endast om de måste 
söka litteratur och artiklar utöver kurslitteraturen som de gör det. De förknippar också 
informationssökning med sökande efter artiklar och Linda menar att de får sådana 
uppgifter av lärarna för att ”visa att vi kan hitta en vetenskaplig artikel”.  
 
När det gäller fördelningen mellan självstudier, grupparbeten och föreläsningar så 
varierar det beroende på vilket ämne respondenterna läser. Kristina, Linda, Elin och 
Sara menar att ämnen som anatomi och fysiologi främst innebär föreläsningar och 
ämnen inom omvårdnad innebär självständiga- eller grupparbeten som avslutas med 
seminarier. Även i samband med praktiken är det vanligt att respondenterna har 
grupparbeten eller självständiga arbeten. Mikaela, Sara och Catrin säger att de inte 
arbetat helt självständigt i någon större utsträckning. Dessutom säger Mikaela att även 
om de fått en självständig uppgift så arbetar de ofta tillsammans ändå. Studenterna i 
Halmstad anser att det främst är grupparbeten på deras utbildning, därefter kommer 
föreläsningar. När det gäller föreläsningar så säger Sara; ”jag föredrar föreläsningar. 
Där har jag en möjlighet att fråga direkt/…/Man kan söka mycket själv men det är ändå 
bättre att fråga dom som har den kompetensen direkt”. Mikaela håller med om det, 
särskilt i förhållande till sjukdomslära. Hon menar att det är svårt att läsa om sjukdomar 
själv och att det bästa är att få föreläsningar där man som student kan få direkta svar på 
sina frågor. Respondenterna uppger att de tycker att det är en ganska jämn fördelning av 
de olika studieformerna. Under vissa perioder kan något överväga, men överlag är det 
jämt fördelat enligt dem.  
 
Angående gruppuppgifter säger Maria att det ”kan upplevas av och till som slöseri med 
tid/…/man ska lägga bort en vecka eller två på leta fram en jäkla artikel, å Gud vad trist 
det är”. Alla respondenterna reflekterar över tidsaspekten när det gäller att söka artiklar 
och  samtliga tycker att det är för tidskrävande. Men annars tycker de att grupparbeten 
är ett bra sätt att lära, om det inte blir för mycket av det. Kristina berättar att de gjorde 
fyra olika grupparbeten på fem veckor och efter det var hon trött på det arbetssättet. 
Studenterna uttrycker att de vill ha varierande undervisningsformer, men det är 
föreläsningar som föredras.   
Bara två av mina respondenter kan dra sig till minnes att de fått läsa om 
informationsanvändning i kurslitteraturen. Linda och Kristina i Borås menar att de har 
läst om det i samband med ”etiken och etiska koder”. De säger att det var i anknytning 
till undervisning om sjuksköterskans skyldigheter mot patienterna som 
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”informationsinhämtning” togs upp. Det var sjuksköterskans skyldighet att hålla sig 
uppdaterad som respondenterna minns att det handlade om.  
 
Elin tar upp att hon läst om hur man hämtar information från patienter och sen hur man 
dokumenterar. Hon säger att hon inte har läst något om sjuksköterskornas 
informationsbehov, men att det har kommit fram genom föreläsningar att de förväntas 
hålla sig a`jour. Ingen av mina andra respondenter kan dra sig till minnes att de har stött 
på någonting om informationsanvändning i sin kurslitteratur.  
 
Elin anser att sjuksköterskeutbildningen saknar en röd tråd mellan teori och praktik. 
Hon saknar att omvårdnadsteorierna som de läser inte används i praktiken och tvärt om. 
Elin läser sista terminen på programmet och menar att det är först nu som hon börjar se 
en helhet i utbildningen. Hon tycker att denna borde vara tydlig under hela utbildningen 
och att lärarna måste bli bättre på det. Även de andra respondenterna tycker att 
utbildningen är dåligt anpassad till verkligheten och att teori och praktik måste knytas 
bättre till varandra. Linda menar att yrket är något annat än utbildningen, hon säger; 
”man lär ju sig en sak, att vi ska påverka så mycket och vi ska ha sån här patientkontakt, 
men i verkligheten har man ju inte det/…/”. Respondenterna gör allihop en distinktion 
mellan skolan och praktiken och det är praktiken som är verkligheten. 
 

Elin; När vi har haft teori så har det varit teori, punkt. Och praktiken, då har det varit en 
egen värld. Och dom handledarna som vi har haft under praktiken, jag har haft väldig tur, 
jag har haft duktiga handledare som då varit ute och jobbat en del som sjuksköterskor 
också, och det har känts (Paus) för det är ett annat sätt att tänka än om man hela tiden sitter 
och bara med teoretiska problem, det fungerar kanske inte som dom [lärarna] var vana vid 
för tjugo år sedan.     

 
Synen på lärarna vid utbildningarna är inte alltid så positiv. Elin framhåller att det finns 
en skillnad mellan de lärare som fortfarande arbetar som sjuksköterskor och de som 
”suttit på skolan i tjugo år”. Elin menar att lärarna som fortfarande är aktiva 
sjuksköterskor har en positivare syn på ny praktisk kunskap och nya rutiner och att 
lärarna på institutionen istället kan känna sig hotade av det. Elin säger att hon tycker att 
vissa lärare har en orealistisk bild av yrket och utbildningen. Hon menar att de utgår 
ifrån det som står i böckerna och inte det som sker i verkligheten. Även de andra 
respondenterna tar upp utbildningens verklighetsförankring. Samtliga menar att 
utbildningens tyngdpunkt på teoretisk kunskap inte stämmer med vad de ska kunna i 
praktiken. De uttrycker alla att omvårdnadsteorierna inte känns relevanta och att för 
mycket tid läggs på detta istället för på praktisk kunskap. Respondenterna är skeptiska i 
olika utsträckning men ett generellt drag är ändå att de har svårt att se helheten i 
utbildningen. Linda säger; ”Men det är ju så fint att ha i skolan, ha fina teorier och 
allting. Men det är ju svårt i det praktiska arbetet att få in det hela”.       
 
Sammanfattning 
Jag anser att lärarna och institutionen påverkar studenternas informationsanvändning 
genom de studieuppgifter, undervisnings- och examinationsformer som de ger 
studenterna. Ingen av de program som mina respondenter utbildar sig vid använder sig 
av PBL. Dessutom påverkar lärarnas attityd studenterna menar Petersson. Han anser att 
det är i klassrummet som det bestäms vad studenterna kommer att tycka om biblioteket 
och informationssökning.  
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Respondenternas lärande är styrt av litteraturlistor och lärarna har enligt respondenterna 
inga krav på dem att de ska söka litteratur utöver det. Därför använder mina 
respondenter främst kurslitteratur och därmed anser jag i likhet med Höglund att 
informationsbehovet minskas. I  Tusen studenter om bibliotek står det att 50 % av 
studenterna tror att biblioteksanvändning har en liten inverkan på studieresultatet och 
det förknippar Höglund med fastlagda litteraturlistor. Vidare står det att endast 25 % 
anser att lärarna uppmuntrar dem till att använda biblioteket. Det är betydelsefullt 
eftersom Höglund anser att lärarnas attityder är viktiga då de i stor utsträckning 
influerar studenternas åsikter. Visserligen anser mina respondenter att det ändå kan vara 
bra att skaffa kompletterande litteratur, men i vilken omfattning det sker har jag inte fått 
någon uppfattning om. Men jag har förstått att det handlar om litteratur som är mer 
lättläst än kurslitteraturen.  
 
Respondenterna relaterar informationssökning främst till att söka artiklar. Det beror 
med all sannolikhet på att samtliga av respondenterna menar att lärarna efterlyser 
vetenskapliga artiklar till varje studieuppgift. Hos respondenterna går meningen isär när 
det gäller varför de ska ha med dessa artiklar. Elin och Mikaela tror att det kan vara ett 
sätt för lärarna att uppmuntra dem till informationssökning, men resten av 
respondenterna tror att det beror på att utbildningen ska vara akademisk, inte att de ska 
lära sig söka information. De tycker dessutom inte att kravet på vetenskapliga artiklar 
uppmuntrar till informationssökning, utan enbart till att hitta en artikel.      
  
När det gäller undervisningsformerna på utbildningarna så verkar det se ungefär 
likadant ut. Studenterna kan tycka att något överväger, men det tycks vara blandat med 
föreläsningar, självständiga- och gruppuppgifter. Studenterna föredrar emellertid 
föreläsningar där de slipper söka efter svar själva och dessutom kan de fråga om det är 
något de inte förstår. Silén skriver att hennes respondenter utöver tillgången till direkta 
svar också ser föreläsningar som ett sätt att verifiera att de inte missat något väsentligt. 
Även om mina respondenter inte säger detta så tror jag att det är en faktor som kan spela 
in i bedömningen av studieformens relevans.    
 
Det är bara två av respondenterna som stött på informationssökning i kurslitteraturen, 
och endast en som kan dra sig till minnes att hon har hört om det på en föreläsning. I 
båda fallen handlade det om sjuksköterskans skyldighet att hålla sig uppdaterad i sitt 
arbete.  
  
Tre av mina respondenter tar upp att de tycker att lärarna och utbildningen inte är helt 
verklighetsförankrade. Den kritik som förs fram är att lärarna inte är uppdaterade i vad 
som sker ”i verkligheten” på avdelningarna. Jag tycker det är intressant att utbildningen 
ifrågasätts i förhållande till det som sker på avdelningen. Linder menar att utbildningen 
ska vara en ”förändringsagent” och inte tvärt om. Programmen ska lära studenterna att 
tänka i nya banor för att sedan ta med sig det ut i arbetslivet. Mina respondenter verkar 
inte vara införstådda i detta, de vill veta hur det är, inte hur det borde vara.     
 
 
E. Hur påverkar den kliniska praktiken gruppens        
     informationsanvändning?  
 
När studenterna kommer ut på praktik möter de en annan verklighet än den de läser om i 
skolan. De handledare och sjuksköterskor som de möter blir viktiga förebilder. Elin 
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säger; ”/…/det är dom som jobbar, tror jag, som har den mer realistiska synen och vi 
måste ju ändå formas som sjuksköterskor i att tänka vitt och problemlösande. Det 
kanske inte är det som stod i boken [kurslitteraturen] och då måste ju vi kunna lösa det 
ändå”.  
 
Elin som tidigare läst till fritidspedagog berättar att den utbildningen grundade sig på 
PBL. Hon tycker att det är bättre att arbeta utifrån mål, ”vad man ska kunna i 
slutändan”, som hon själv uttrycker det. Hon säger att målet måste ju vara att de ska bli 
bra sjuksköterskor, men hon är tveksam till utbildningens uppläggning. Respondenten 
menar att det viktiga måste ju ändå vara mötet med patienten och inte teoretiker som 
talar om ”hur det ska vara”. Därav läggs stor vikt vid praktiken och de åsikter de möter 
där. 
 
När respondenterna har varit ute på praktik har de alla stött på någon slags 
informationssökningssituation. Samtliga menar att sjuksköterskorna på avdelningarna 
främst inhämtar information från varandra och ifrån läkarna. När de talar om 
information i förhållande till sjuksköterskorna på avdelningen så handlar det antingen 
om att de ska hålla sig uppdaterade om ny medicin och behandlingsmetoder, eller mer  
patientspecifika problem.  

 
Linda; Ja, där tycker jag att man har märkt att sjuksköterskorna hjälper varandra ganska 
mycket. Om det är någon [sjuksköterska] som inte kan något går de och frågar en annan, så 
de dubbelkollar eller kollar så att det stämmer och så där (paus) använder varann.     

 
Kristina menar att kommunikationen mellan de olika grupperna på avdelningen är viktig 
för att alla ska få information. Hon talar då om muntlig information och att tala med och 
fråga varandra. Linda menar att vem de vänder sig till beror på ”vad det är för fall” och 
sjukdomstillstånd. Sara tycker att det finns ett bättre samarbete mellan läkare och 
sjuksköterskor idag, än vad det fanns för tio år sedan då hon arbetade som 
undersköterska. Hon menar att läkarna kan vända sig till sjuksköterskorna och fråga om 
råd, lika gärna som tvärtom.  
 
När det gäller biblioteksanvändning och informationssökning i textbaserade formella 
källor så tror Kristina att sjuksköterskorna troligtvis ser det som ”slöseri med tid: - det 
hinner vi inte med just nu”. Dessutom menar hon att många ser datorn som ett hinder 
snarare än ett hjälpmedel i arbetet. Hon tror det beror på att sjuksköterskorna som gått 
den gamla utbildningen och är lite äldre inte kan hantera den nya tekniken. Sara har 
däremot andra upplevelser. Hon har gjort sin praktik vid ett sjukhus där de har ett 
välutvecklat intranät. Hon säger att intranätet ger tillgång till bland annat olika PM och 
att man kan söka i FASS3 genom det. Sara tror att de flesta av sjuksköterskorna kan 
hantera det väldigt bra och att datorn används dagligen på det sättet. Enligt Sara får 
sjuksköterskorna mycket information bara genom att logga in på intranätet. Då visas ny 
information, exempelvis om ny medicin, automatiskt. Vem som lägger ut denna vet hon 
inte. Vidare berättar Sara att hon varit med om att sjuksköterskorna använder sig av 
Internet. Hon berättar att de beställer blöjor och dylikt på det viset. Kajsa har också varit 
med om att sjuksköterskorna använder sig av Internet. Hon berättar att de ibland söker 
efter artiklar om de fått tips om någon intressant.   
 

                                                                 
3 FASS. ”förkortning för Farmaceutiska specialiteter i Sverige; en alfabetisk uppställd katalog över alla 
registrerade läkemedel använda i sjukvården” (Nationalencyklopedin 1994, bd. 6, s. 150).  
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Även Elin, Catrin och Mikaela framhåller PM ”som ligger på nätet [intranätet]”  och 
FASS som informationskällor sjuksköterskorna använder ofta. Men dom har inte någon 
kännedom om att de använder Internet och www  för att söka information. Mikaela; 
”/…/inte att dom är ute på nätet och så. Det har jag aldrig sett”. Catrin och Elin 
framhåller att informationen måste vara lättillgänglig för sjuksköterskorna på 
avdelningen, det får inte ta lång tid att ta fram den information som behövs. Elin menar 
att de även finns informationspärmar och uppslagsböcker på avdelningarna som 
sjuksköterskorna ibland använder sig av. Vidare säger hon att ”de går inte och sätter sig 
vid databaser och sånt där, det är inget man gör”. Ett annat sätt att få information är 
”utbildningsdagar”, menar Linda. Hon säger att vissa avdelningar har särskilda dagar då 
personalen får information.   
     
Respondenterna tror att nyare sjuksköterskor kan vara lite mera positiva till 
informationssökning eftersom de inte kan allt. De menar att de måste söka information 
för att förstå allt nytt som de möter när de kommer ut i arbetslivet. Sara menar att 
informationssökning behövs i yrkeslivet, inte bara som nyutexaminerad sjuksköterska. 
 

Sara; /…/Det krävs i din yrkesroll att du håller dig a`jour med allting, så det är jätteviktigt. 
Du kan inte bara som färdig: - Nu har jag fått min legitimation, nu är jag färdig. Du kan ju 
inte stanna där. Det ändras ju hela tiden, allting, med vad du än jobbar.   

 
Mikaela tror däremot inte att sjuksköterskor ”är så positiva till att söka någon 
information, inte mer än det dom behöver”. Hon menar att de givetvis tar reda på saker 
och ting när de känner sig osäkra, men att de inte söker information utöver det. 
Respondenterna är införstådda i sjuksköterskornas stressiga vardag och menar att det 
inte finns tid till informationssökning i någon större utsträckning. Linda säger; ”jag tror 
inte man kan sitta och söka i databaser, det hinner man nog inte på avdelningen”. Kajsa 
menar att informationssökning är något som förbises. Hon säger; ”man blir så 
förblindad av den praktiska verkligheten, [man har] jättemycket att göra och man 
springer omkring, man har inga lunchraster (paus) så det kan nog försummas”. Catrin 
säger att hon tror att sjuksköterskor gärna hade sökt mer nyheter om de hade haft tid. 
Hon säger; ”det är ju alltid något att göra, så nej, jag tror att mycket går från mun till 
mun”.  Elin håller med om detta och menar att det är självklart att personer i 
sjuksköterskans omgivning föredras som informationskällor. Det bland annat på grund 
av tidsaspekten, men också för att det finns många olika yrkeskategorier på 
arbetsplatsen som kan belysa ett problem ur olika synvinklar. Elin säger; ” har du frågat 
runt fem personer så har du en helt annan bild om det”.  
 
Intervjupersonerna anser även att informationssökning inte är något som hör fritiden till. 
De menar som Elin uttrycker det; ”det finns ju alltid något att gå vidare på/…/när man 
kommer hem så orkar man inte”. Respondenterna anser att informationssökning i 
förhållande till yrket ska ske på arbetstid, men samtidigt menar de att det inte hinns 
med.  
 
Sammanfattning 
Jag har fått den uppfattningen att de praktiserande sjuksköterskornas 
informationsanvändning utgör ett stort inflytande på studenterna. De har redan fasta 
åsikter om vad sjuksköterskorna på avdelningarna tycker om information och hur de 
använder och införskaffar den. Därför är det intressant att se vilka källor studenterna ser 
att de använder. 
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Det mest framträdande som alla respondenterna tar upp är att sjuksköterskorna ser 
varandra och andra yrkesgrupper på avdelningen som källor. Respondenterna verkar 
förstå att detta är ett snabbt och enkelt sätt för sjuksköterskorna att få information om ett 
specifikt problem. 
 
När det gäller sökning i databaser menar de flesta av respondenterna att detta inte 
förekommer. Men att sjuksköterskorna använder sig av PM, FASS och 
behandlingsplaner som finns tillgängligt via intranät eller i fysisk form. Kajsa och Sara 
är de enda som varit med om att sjuksköterskorna har använt sig av Internet. Annars 
anser de att sjuksköterskan inte sitter framför datorn och söker information. 
 
De sjuksköterskestuderande har fått inblick i sjuksköterskornas stressiga vardag och 
menar att det inte finns tid till informationssökning utöver den som verkligen behövs i 
det dagliga arbetet på avdelningen. Respondenterna tror inte att sjuksköterskorna är 
positiva till att söka mer information än vad som är nödvändigt. 
 
Mina respondenters syn på informationssökning stämmer väl överens med de beteenden 
som forskningen uppvisat gällande sjuksköterskor. Det vill säga att sjuksköterskor 
föredrar muntlig information och att sjuksköterskan inte sitter framför datorn och söker 
information i någon större utsträckning. Mina respondenter framhåller i likhet med 
bland annat Olof Sundin tidsaspekten som en barriär för informationssökning.        
 

F. Vilken roll anser de sjuksköterskestuderande att informations- och 
biblioteksanvändning kan ha i det praktiska sjukvårdsarbetet? 
 
Respondenterna menar att när de är nyutexaminerade kommer de att vara tvungna att 
söka information för att sätta sig in i sitt arbete. Elin säger att det är något som de också 
måste göra inför varje praktikperiod för att förstå vad som sker på avdelningen som de 
ska praktisera på. Catrin praktiserade på en avdelning med sjukdomar som de inte läser 
om i utbildningen och hon säger; ”Så där har jag suttit och läst väldigt mycket deras 
böcker för att överhuvudtaget förstå vad dom pratar om. Så skulle jag hamna på en 
avdelning som jag inte känner till eller stöta på en sjukdom som man inte (paus) så hade 
jag nog läst på”. Respondenterna är även överens om att de kommer att behöva söka 
information om mediciner och sjukdomstillstånd kontinuerligt i PM, behandlingsplaner 
och i FASS. De framhåller också att det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom det fält 
som de kommer att arbeta inom. Sara säger; ”Ja, det är väl mest för att hålla sig a`jour 
och se till att man hänger med i sitt arbete” .  
 
Kajsa, Mikaela, Linda och Kristina tar upp att det kan vara viktigt att hjälpa patienterna 
att hitta information om exempelvis deras sjukdomar eller mediciner. De menar att de 
som sjuksköterskor kan hjälpa dem att hitta lättillgänglig information om sjukdomen så 
att de förstår vad det handlar om. Men det kan även vara för sjuksköterskornas egen del 
så att de lättare kan informera patienten och få tips och idéer. Kristina säger; ”Det tycker 
jag är super viktigt. Patienterna måste få veta, speciellt om det kommer in nya 
mediciner/…/”.      
 
De hinder de sjuksköterskestuderande ser för att söka formell information är främst 
tiden. Men de menar att som ny sjuksköterska kommer de vara tvungna att söka 
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information för att kunna utföra sitt arbete. Men de tror bara att de kommer att söka 
information om de verkligen behöver det. Catrin och Mikaela menar att när de väl 
lämnat utbildningen så kommer de var trötta på att söka artiklar och böcker. Mikaela 
säger; ”efter dom här tre åren (paus) att man blir så trött när man gjort sin uppsats sista 
terminen och det varit så mycket, man har sökt artiklar och böcker och information, då 
vill man bara komma ut och få göra lite rent praktiskt”.  
 
Ett annat hinder för informationssökning som Linda och Kristina tar upp är att det är 
svårt för en ensam sjuksköterska att förändra vårdsituationen.   
 

Linda; Men det är ju lite svårt också, man kommer som ensam sjuksköterska och har läst 
en jättefin artikel och nu ska vi ut och förändra och få liksom läkare och dom tycker; - Nä, 
det behövs inte, och dom andra kanske är lite motiga till att förändra sig och sånt.         

 
Men Linda menar att den enskilda sjuksköterskan kan försöka föra ut ny information. 
Hon tycker att bra artiklar kan sättas upp på ”anslagstavlan” eller kanske läggas i 
personalens ”fack”. Hon menar att man som sjuksköterska kan ge information till 
avdelningen ”utan att den kommer uppifrån”. Hon preciserar inte vad hon menar med 
det, men i sammanhanget uppfattar jag det som läkare och sjukhusledning.      
 
När studenterna talar om att hålla sig uppdaterade och söka information i förhållande till 
sitt yrke så nämns i de flesta fall inte de källor som de använde för att söka information 
inför studieuppgifter. Visserligen så nämner Linda, Kristina, Sara bibliotek i samband 
med informationssökning i praktiken. Men vad de ska använda det till är mera oklart. 
Linda och Kristina säger att de har sett att sjuksköterskor och läkare använder 
biblioteket, men de vet inte om de är där för privata behov eller för arbetsrelaterade 
behov. De verkar själva tycka att det är mer för patienterna, även om de är medvetna om 
att det finns medicinsk litteratur som skulle kunna vara relevant för dem. Sara talar om 
att använda datorn för att hålla sig uppdaterad, men då menar hon inte att använda sig 
av databaser som Cinahl, utan intranät med PM, FASS och så vidare. Linda och Kristina 
säger att det finns tidskrifter på avdelningen kring just det avdelningen är specialiserad 
på, och de menar att de kan vara ett sätt att hålla sig uppdaterad. Men de nämner inget 
om att söka efter artiklar på något annat vis. Utan båda talar främst om befintlig 
information som finns tillgänglig på avdelningen.        
 
Sammanfattning 
Respondenterna uttrycker att informationssökning är ett måste i deras kommande yrke, 
men samtidigt är det tydligt att de inte kommer att söka information utöver det vardagen 
kräver. Det är också uppenbart att de inte kommer att använda andra källor än de som 
redan praktiserande sjuksköterskor använder. Respondenterna är redan influerade av de 
källor som finns och används på avdelningen. De källor som studenterna nämner är PM, 
FASS, informationspärmar och tidskrifter och böcker/uppslagsverk som finns på 
avdelningen. De nämner inte de källor som de vanligtvis använder i skolan som olika 
databaser, Internet, kurslitteratur och biblioteket. Respondenterna verkar se på 
informationssökning på samma sätt som de praktiserande sjuksköterskorna när det 
förknippas med yrkesrollen. Utbildningens informationssökning hamnar på undantag 
och sätts i samband med teoretiska studier. I sammanhanget är det kanske inte så 
konstigt att PM bara nämns av två respondenter och handledaren av en respondent i 
samband med teoretiska studier. Jag upplever det som att studenterna ser sin utbildning 
som två skilda delar, en praktisk del och en teoretisk. Det är något som även Linders 
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undersökning påvisat. Hon skriver att sjuksköterskestuderande får två 
”verklighetsdefinitioner” att förhålla sig till.    
 
 

5 Avslutande diskussion 
 
Jag har valt att diskutera de sjuksköterskestuderandes biblioteks- och 
informationsanvändning mot en sociokulturell bakgrund.  I teoriavsnittet skriver jag att 
jag kommer att använda mig av Olof Sundins dimensioner, ”kunskapssyn”, ”autonomi” 
och ”kontextöverskridning”.  Jag kommer också att använda mig av begrepp som är 
centrala för det sociokulturella synsättet, nämligen kommunikation, redskap och 
yrkesidentitet. Jag inleder denna avslutande diskussion med att relatera mina resultat till 
dimensionerna.  
 
När jag nedan talar om studenterna, respondenterna och de sjuksköterskestuderande 
så är det mina intervjupersoner som jag menar, om jag inte markerar att det handlar om 
gruppen i stort. 
 
Dimensionen ”kunskapssyn” belyser hur studenterna ser på praktisk och teoretisk 
kunskap. Jag tycker att denna dimensionen är viktig på grund av att jag anser att 
respondenternas syn på kunskap påverkar deras syn på informationssökning och 
informationsanvändning. Om respondenterna ser yrket främst som praktiskt så anser jag 
att det påverkar deras sökning efter formell information negativt. Dimensionen är också 
intressant eftersom den belyser de två kontexter som studenterna undervisas i. 
 
                Kunskapssyn    
     Medicin/praktisk <-----------------> Omvårdnad/teoretisk 
 
På den vänstra sidan av dimensionen finns de som håller fast vid de gamla idealen, där 
de negativa aspekterna av den teoretiska utvecklingen inom yrket och utbildningen 
framhålls. Här ses yrket och kunskapsområdet som praktiskt. På den sidan så har 
dessutom medicinsk kunskap hegemoni. På den högra sidan är man överlag positiv till 
utbildningens och yrkets akademiska inriktning. 
 
Jag anser att alla respondenterna mer eller mindre hamnar till vänster på skalan, ingen 
uttrycker sig i positiva ordlag gällande utbildningens tyngdpunkt på teoretiska 
kunskaper och de har svårt att se nyttan med den omvårdnadsteoretiska utbildningen. 
Karin Linder menar att det är inom den teoretiska delen som utbildningens huvudämne 
diskuteras och i praktiken är sjuksköterskorna inte intresserade av att prata om 
omvårdnad. Det gör att de sjuksköterskestuderande får bilden av att bland annat 
omvårdnadsteori inte har med den praktiska verksamheten att göra. En respondent säger 
att hon visserligen är nöjd med utbildningens fördelning mellan teori och praktik, men 
samtidigt tycker hon att utbildningen har dålig verklighetsförankring. Detta är något 
som samtliga av respondenterna håller med om och jag tycker att det är tydligt att de 
redan innan de är färdigutbildande ser den kliniska verksamheten som vägledande för 
vad det är de ska lära sig. De sjuksköterskestuderande anser att yrket först och främst är 
praktiskt. De har varit ute på praktik och sett sjuksköterskornas arbetssituation och 
därmed utgör de praktiserande sjuksköterskorna en stor influens för studenterna och de 
tar efter deras beteende och åsikter.  
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Enligt det sociokulturella synsättet är en yrkesidentitet något som man tillägnar sig 
under utbildningen och i yrkeslivet. Sundin skriver att få en yrkesidentitet innebär ett 
medlemskap i en gemenskap. Medlemskapet innebär att den enskilde individen tar till 
sig speciella normer, värderingar och förväntningar, vilka påverkar individens 
handlande och förhållningssätt till yrket. Mina respondenter lär sig i två kontexter vilket 
gör inlärningssituationen problematiskt för dem. Det teoretiska lärandet har tagits ut ur 
den kontext där den ska användas och enligt sociokulturell teori så lär sig individer 
genom att ta till sig redskap i en specifik verksamhet. Det innebär att lärandet är situerat 
till just den verksamheten. För mina respondenter innebär det att de i den teoretiska 
utbildningen lär sig att vara studenter och i den praktiska utbildningen lär de sig att vara 
sjuksköterskor. Jag tror att förklaringen till de studerandes syn på praktisk och teoretisk 
kunskap finns här. Karin Linder menar att sjuksköterskestuderande presenteras för två 
verklighetsdimensioner av sjuksköterskans yrke. Den ena är teoretiskt förankrad och 
den andra är praktisk vårdverksamhet och dessa två verkligheter tvingas studenterna att 
förhålla sig till. Under praktikperioderna möter mina respondenter det de själva anser 
vara verkligheten och därmed det som är viktigt att lära sig. De möter sjuksköterskornas 
värderingar och normer, vilket ger dem signaler om hur de ska vara som sjuksköterskor. 
Den teoretiska utbildningen verkar inte alls ha det inflytandet. Jag tycker att det så 
kallade transfer problemet är tydligt inom sjuksköterskeutbildningen. Linder menar att 
det som utbildningsdokumenten och omvårdnadslitteraturen lägger fokus på inte 
stämmer med det studenterna möter i den praktiska vårdverksamheten. Detta måste vara 
ett förvirringsmoment för studenterna.  
 
Jag finner att det kan leda till att studenterna tar efter sjuksköterskornas beteende 
gällande informationssökning och informationsanvändning när de är utexaminerade. 
Bland annat Olof Sundin skriver att sjuksköterskor inte söker och använder formell 
information i någon större utsträckning. De förlitar sig på informell muntlig information 
från kollegor som finns tillgängliga på avdelningen. Dessutom har forskningen visat att 
gruppen har bristande kunskaper i informationssökning. Mina respondenter har olika 
syn på informationssökning och informationsanvändning i förhållande till den teoretiska 
utbildningen och den praktiska utbildningen. De väljer olika informationskällor i de 
olika kontexterna och jag tror det beror på att de anpassar sig efter vad kontexten kräver. 
I den teoretiska utbildningen måste de använda artiklar och läroböcker som källor och i 
den kliniska utbildningen använder de redskapen som sjuksköterskorna använder, 
främst muntliga källor men även PM, FASS och behandlingsplaner.  
 
Jag menar att studenterna tar efter de traditioner som finns på avdelningen och därmed 
socialiseras in i yrket. Traditionen inom sjuksköterskeyrket är dessutom väldigt stark. 
Lena Hjälte skriver att den syn på kunskap som finns inom yrket och som har ärvts från 
generation till generation är praktisk. Respondenterna i Hjältes studie menar att 
erfarenheter från en situation utan koppling till teori räcker inom omvårdnad. Hon 
skriver att nya sjuksköterskor fostras in i yrket och lär sig genom erfarenheter. Ett annat 
problem som traditionerna inom yrket påverkar är hierarkin inom vården. Bland annat 
Sivberg, Petersson och Erlöv menar att nyutexaminerade sjuksköterskor anpassar sig till 
en underordnad roll i förhållande till läkarna. Det i sin tur påverkar informationsbehovet 
enligt Cogdill. Han anser att sjuksköterskor med mer autonomi i sitt arbete har ett större 
informationsbehov. Karin Linder skriver dessutom att den starka traditionen på 
avdelningen gör att studenterna inte får gehör för eventuell ny kunskap som de har med 
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sig. De klarar inte heller av att försvara den själva och konsekvenser blir att de faller in i 
de mönster som finns på avdelningen.   
 
Mina respondenter är överlag positiva till sin utbildning, men alla efterlyser mer 
praktisk kunskap eller kunskap som är viktig för dem i den kliniska verksamheten, som 
sjukdomslära. De är dessutom negativa till att läsa omvårdnadsteori, Kajsa säger; ”Det 
är jättestor tonvikt på teoretiska ämnen som omvårdnad med forskningsteorier och såna 
där saker då och i verkligheten frågar dom ju efter – kan du sätta kateter, - kan du sätta 
nål, - kan du ta EKG/…/och såna praktiska saker som vi nästan inte lär oss någonting 
om i utbildningen då”. Respondenterna tycker att utbildningen borde anpassas mer till 
verkligheten och menar att det som framför allt behövs är medicinska kunskaper och 
inte omvårdnadsteorier. Furåker skriver att detta är en vanlig åsikt bland 
sjuksköterskestudenter, men hon tror att den mer akademiska utbildningen kan vara 
positiv. Hon menar att de får en starkare yrkesroll och att de är mer benägna att delta i 
forskningsprojekt och fortsatta akademiska studier. Men samtidigt skriver hon att ny 
utexaminerade sjuksköterskor inte är tillräckligt förberedda på den verklighet de möter.  
 
Jag tror att Sivberg, Petersson och Erlöv har ett möjligt svar på varför 
sjuksköterskestudenterna är mer intresserade av praktisk kunskap. De menar att 
studenterna läser till sjuksköterskor för att det är ett meningsfullt yrke och att de vill 
arbeta med människor. Få studenter läser till sjuksköterskor för att göra akademisk 
karriär eller yrkeskarriär. Det förefaller, enligt författarna, att studenterna läser till 
sjuksköterskor utan aspirationer att gå vidare. Nästan alla av mina respondenter är 
visserligen intresserade av att läsa vidare och få en specialistutbildning, men ingen vill 
göra akademisk karriär, de vill vara sjuksköterskor.   
 
Den andra dimensionen som jag tycker är intressant att använda i förhållande till mina 
respondenter är ”Autonomi”. Sundin använder den för att beskriva sjuksköterskornas 
informationsinhämtning i yrkeslivet. Jag kommer däremot att använda den för att se på 
deras informationssökning och informationsanvändning i förhållande till studierna. Det 
dimensionen belyser är hur fria de sjuksköterskestuderande är i sin informationssökning 
och informationsanvändning.   
 
                 Autonomi 
            Underordning <------------> Motstånd 
 
De utsagor som finns under ”underordning” kommer ifrån de som inte ifrågasätter 
lärarnas auktoritet. Här söker man inte eget material utan använder sig av litteraturlistor 
och källtips från lärarna. De utsagor som hamnar till höger i dimensionen söker eget 
material och ifrågasätter lärarna som de enda auktoriteterna.   
 
Denna dimensionen har fått mig att inse att respondenternas utsagor både kan sättas in 
till vänster och till höger beroende om man relaterar dimensionen till teori eller praktik. 
Om vi börjar med praktiken så hamnar respondenternas utsagor under motstånd. Under 
de kliniska studierna verkar studenterna glömma bort hur de söker och använder 
information inom den teoretiska utbildningen. De använder praktikplatsens redskap för 
informationssökning, det vill säga muntlig information från kollegor, PM, FASS och 
behandlingsplaner. De har svårt att se nyttan av att använda den vanliga 
undervisningens redskap för informationssökning som databaser, tidskrifter och www. 
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Men samtidigt är det viktigt att framhålla att de faktiskt underordnar sig avdelningarnas 
normer vad gäller informationssökning och informationsanvändning.   
 
Om vi istället relaterar studenterans informationssökning till den teoretiska 
undervisningen så hamnar alla respondenter till vänster. De har kurslitteratur som de 
med tacksamhet använder och de uppskattar att lärarna ger dem tips på källor de kan 
vända sig till. Men det är viktigt att påpeka att lärarna inte hindrar dem ifrån att söka 
information på andra platser och att de är fria i sina val av artiklar. Men det är tydligt att 
lärarna inte uppmuntrar dem till självständig informationssökning. Respondenterna 
använder sig av redan kända källor i form av kurslitteratur och tidskrifter i ämnet. Jag 
anser att detta hämmar deras informationssökning.         
 
I bland annat högskoleutredningen En kreativ studiemiljö hävdas att det är viktigt att 
högskolebiblioteket integreras i utbildningen. Utredningen menar att 
biblioteksanvändning i förhållande till studierna ger utbildningarna en större bredd och 
att studenterna blir självständigare. Dessutom skriver de att söka, använda och utvärdera 
vetenskaplig information är viktiga kunskaper att ha i framtiden. Utredningen tycker att 
det är viktigt att studenterna inte fastnar i inlärning av fakta, utan att de ska få ett 
livslångt lärande. Mina respondenter använder alla biblioteket och en rad olika källor. 
Men jag tycker det är viktigt att påpeka att användarundervisningen skedde separat från 
utbildningen i samtliga fall. I högskoleutredningen står det att en sådan 
användarundervisning bara har begränsad effekt. Den är nyttig för de elever som väljer 
att använda dessa kunskaper i sin utbildning, men den påverkar inte utbildningen och 
gör inte informationshantering till en självklar del av studierna för studenterna.  
 
I likhet med högskoleutredningen så tror jag att en integration av 
användarundervisningen i utbildningen skulle ge positiva effekter på 
informationssökning och informationsanvändning. Mina respondenter har fått en 
introduktion till informationssökning och det är tydligt att de känner till ett flertal källor, 
men samtidigt anser jag att de inte kan hantera informationssökning på ett adekvat sätt. 
Bland annat eftersom de är osäkra på hur de ska söka i databaserna för att hitta det de 
vill och väljer istället de fysiska tidskrifterna. De har svårt att hitta vad de vill ha på 
Internet och ett par menar att det även kan vara svårt att hitta i själva biblioteket. I Tusen 
studenter om bibliotek: vanor, attityder och krav står det studenterna lägger stor vikt vid 
lärarnas attityder och kommentarer rörande biblioteksanvändning. Undersökningen 
redovisar att endast 25 % av lärarna uppmuntrar studenterna till att använda biblioteket. 
Men i rapporten Biblioteket: en pedagogisk resurs? menar författarna att lite mer än 
hälften av respondenterna anser att lärarna uppmuntrar dem till att använda biblioteket.  
 
Petersson skriver att studenterna har en väldigt traditionell bibliotekssyn, de använder 
mest tryckta media och personalen. Han menar att en stor del av studenterna inte känner 
till de nätbaserade tjänsterna eller att de väljer bort dem. Jag anser att så även är fallet 
med mina respondenter. När de talar om tidskrifter och artiklar, så är det fysiska 
tidskrifter. Även deras aktiviteter på biblioteket handlar mest om det fysiska rummet 
och bara till en liten del om databassökningar och Internet. En större kunskap kring 
bland annat bibliotekets nätbaserade tjänster skulle troligtvis öka studenterans 
användning av dem, anser jag, både när det gäller den teoretiska och den praktiska delen 
av utbildningen.    
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Jag anser att en mer genomtänkt utbildning i informationssökning skulle göra att de 
använde källor på ett mer rationellt sätt och kanske även i praktiken. Jag tror att ett 
hinder för dem att ta med sig formell informationssökning ut i den så kallade 
verkligheten är att de inte kan hantera det tillräckligt bra och där med anser att det är för 
tidskrävande och inte hemmahörande i den praktiska världen.   
 
Kommunikation inom utbildningen sker via fö reläsningar och via grupp- och 
självständiga studier. Detta är också ett sätt för lärarna och de utbildningsansvariga att 
påverka studenterans informationssökning och informationsanvändning. Mina 
respondenter anser att utbildningen inte domineras av någon av dessa, utan 
studieformerna varierar beroende på ämnet som studeras. I Halmstad menar 
respondenterna att grupparbeten har en viss övervikt. I övrigt uttrycker respondenterna 
att de tycker bäst om föreläsningar då de kan ställa direkta frågor och de inte behöver 
leta material själva. Inom utbildningens praktik sker kommunikationen mer informellt. 
Studenterna ser hur sjuksköterskorna agerar och tar på så vis del av den kulturen.  
 
Studenterna menar att de söker material självständigt till varje studieuppgift, både 
böcker och artiklar. Men det är sökandet efter artiklar som de hänvisar till i förhållande 
till informationssökning. Jag håller med de av mina respondenter som inte anser att 
institutionerna uppmuntrar dem till informationssökning. Även om de kräver att 
studenterna ska använda vetenskapliga artiklar i sina studieuppgifter, så leder inte det 
till en vidare informationssökning. Respondenterna använder kända källor, struntar i 
databaserna och tar hjälp av varandra. Jag förstår att de gör på detta viset för att spara 
tid, men uppgifterna från skolan skulle kunna vara mer utmanande. Charlotte Silén 
menar att sjuksköterskestuderande använder ett begränsat utbud av litteratur (detta trots 
att hennes respondenter studerar vid en högskola som använder sig av PBL). De 
använder samma baslitteratur och kompletterar med lån från biblioteket. Silén skriver 
att studenterna i stort använder samma litteratur eftersom de vill ha böcker som många 
rekommenderar och tycker är bra. Silén skriver också att om böckerna i ämnet täcker in 
området som studeras, så söker inte studenterna ytterligare material om de inte behöver 
det. Jag anser att det stämmer väl överens med mina respondenter, även när det gäller 
artiklar. De använder sådant som de känner till eller får tips om från sina kurskamrater.  
 
Utbildningsplanerna framhåller att studierna ska innebära eget ansvar, aktivt lärande 
och aktivt kunskapssökande. I Halmstad står det dessutom att studenterna lär sig söka 
information. Ett problem för att få en aktiv informationssökning är litteraturlistorna.    
 

Elin; Jag tror att det finns en tradition av att man har kurslitteratur och då är det den man 
har/…/Här är det ut och jaga rätta boken som redan är utlånad på biblioteket och få tag på 
någon annan att kopiera/…/Så jag tror det här med att ha förbestämd kurslitteratur gör att 
man inte behöver söka litteratur på annat håll, man behöver inte ens tänka problemlösande, 
därför hittar man inte uppgifterna i boken som man har så frågar man läraren. 

 
En fastslagen litteraturlista gör att studenterna inte aktivt behöver leta upp böcker i 
ämnet de studerar. De vet vilka böcker de ska läsa och de kompletterar endast med 
ytterligare litteratur om de själva vill. Artiklarna som de måste söka ses som något 
nödvändigt ont. Mina respondenter menar att det tar för lång tid och de förstår inte alltid 
varför de ska använda vetenskapliga artiklar. I Tusen studenter om bibliotek skriver 
Höglund med flera att hela 50 % av studenterna anser att biblioteksanvändning inte har 
någon inverkan på studieresultaten. Författarna till rapporten menar att det beror på 
redan fastlagda litteraturlistor.  
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Den sista dimensionen som jag vill diskutera är ”kontextöverskridning”. Jag har valt att 
ta upp denna eftersom den kan belysa ett intressant problem för mina respondenter, 
nämligen transfer problemet. Studenterna lär sig sitt framtida yrke i två kontexter och 
det är intressant att se hur de ser på informationssökning och informationsanvändning i 
förhållande till det. Sundin skriver att det kan vara ett problem för sjuksköterskorna att 
använda den kunskap som de fått del av under utbildningen i det praktiska arbetet.  
 
        Kontextöverskridning 
                   Begränsning <------------------> Överskridning 
 
På den vänstra sidan hittar vi de respondenter som begränsar sin formella 
informationssökning till den akademiska sfären och i den andra änden av dimensionen 
de som använder sig av tidskrifter och databaser även i den praktiska delen av yrket. 
Man kan även vända på det hela och tänka sig de som använder den kliniska 
verksamhetens verktyg i den teoretiska utbildningen under överskridning.  
 
Jag anser att mina respondenter hamnar till vänster eftersom de gör en tydlig distinktion 
mellan den teoretiska utbildningen och den kliniska utbildningen när det gäller val av 
källor. Bara en respondent använder sig av PM i den teoretiska delen av utbildningen 
och tre andra reflekterar över att källor från praktiken kan användas, men de använder 
dem inte. Likaså  används inte den teoretiska delen av utbildningens redskap i den 
kliniska utbildningen. Det jag uppfattar som det som styr de sjuksköterskestuderandes 
informationssökning är dels, de krav som respektive kontext ställer, och dels hur 
lättillgängliga informationskällorna är. Under praktiken använder studenterna det som 
sjuksköterskorna gör och under teoridelen så styr litteraturlistorna och lärarnas 
önskemål.       
 
Jag anser att detta är ytterligare ett tecken på att utbildningen ses av studenterna som två 
delad, istället för en enhetlig utbildning. Respondenterna uttrycker missnöje med att 
dessa två delar inte är bättre sammanfogade och att den teoretiska utbildningen inte har 
en bättre verklighetsförankring.  

 
Elin; När vi har haft teori så har det varit teori, punkt. Och praktiken, då har det varit en 
egen värld. Och dom handledarna som vi har haft under praktiken, jag har haft väldig tur, 
jag har haft duktiga handledare som då varit ute och jobbat en del som sjuksköterskor 
också, och det har känts (Paus) för det är ett annat sätt att tänka än om man hela tiden sitter 
och bara med teoretiska problem, det fungerar kanske inte som dom [lärarna] var vana vid 
för tjugo år sedan.     

 
Respondenterna gör alla en distinktion mellan den teoretiska utbildningen och den 
kliniska. Dessutom är de överens om att yrket är något annat än vad utbildningen ger 
sken av. Linda säger; ”man lär ju sig en sak, att vi ska påverka så mycket och vi ska ha 
sån här patientkontakt, men i verkligheten har man ju inte det/…/”. Linder och Granum 
skriver att studenternas förväntningar på utbildningen dessutom inte stämmer överens 
med dess faktiska innehåll. De vill inledningsvis ha kunskaper om sjukdomar, anatomi 
och tekniska färdigheter, men under de första två åren är utbildningen främst inriktad på 
beteendevetenskap och lärarna vill ge en förståelse för omvårdnadsteorier. Det är först 
under det tredje året som en mer naturvetenskaplig och medicinsk-teknisk utbildning 
äger rum. Enligt Sivberg, Petersson och Erlöv är studenterna oroliga för att de får för 
lite praktik och för mycket omvårdnadsteori.  
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Karin Linder skriver att hennes respondenter upplevde utbildningen som 
osammanhängande och att de olika delarna i utbildningen stod för sig. Omvårdnad och 
medicinska kunskaper hölls isär och praktiken och teorin lika så. Under praktiken mötte 
de ett medicinskperspektiv och handledare som efterfrågade tekniska och medicinska 
färdigheter. Färdigheter som lärarna tyckte att de kunde lära sig under praktiken och 
som handledarna på avdelningen trodde de var förtrogna med. Jag tror att detta glapp 
mellan teori och praktik är en förklaring till att mina respondenter drar en skarp gräns 
mellan hur de söker och använder information i de olika kontexterna där de undervisas.  
 
Mina respondenter uttrycker även viss skepsis gällande lärarnas kunskaper i förhållande 
till handledarna under den kliniska utbildningen. Lärarnas kunskaper, anser studenterna, 
kan vara föråldrad och när det gäller informationssökning så tror respondenterna att de 
inte är så insatta i det heller. Detta måste påverka studenternas syn på vikten av att 
kunna hantera olika informationskällor. Om lärarna på något sätt ger studenterna 
intrycket att de inte kan hantera informationssökning så anser jag att det påverkar de 
sjuksköterskestuderandes syn på det samma negativt. Petersson menar att hur en student 
värderar biblioteket och dess resurser beror på vilken utbildning individen går och om 
hon/han håller på med uppsatsarbete. Petersson anser att studentens syn på 
informations- och biblioteksanvändning beror på den kunskapssyn och tradition som ett 
ämnesområde visar genom utbildningens pedagogiska uppläggning och lärarnas 
påverkan. Författaren säger att ämnestillhörighet har större betydelse än 
högskoletillhörighet och att det är i klassrummet som studenternas syn på 
biblioteksanvändning fastläggs. Stokes och Lewin kom i sin studie fram till att lärarna 
vid en sjuksköterskeutbildning i England inte är kompetenta informationssökare. Om 
detta mönster går igen i Sverige kan ytterligare en dimension läggas till de 
sjuksköterskestuderande informationssökning och informationsanvändning. Om inte 
lärarna kan påvisa att detta är viktigt och studenterna inte heller möter formell 
informationssökning i praktiken så är det svårt att se hur de framtida sjuksköterskorna 
ska se det som en del av sitt yrke.  
 
Sjuksköterskornas nominella identitet som framträder i styrdokumenten stämmer inte 
med den verkliga identiteten som mina respondenter företräder. I högskolelagen, 
högskoleförordningen och utbildningsplanerna framhålls den nya mer akademiska 
inriktningen med tyngdpunkten på teoretisk kunskap. Olof Sundin menar att ett 
genomgående tema i dessa dokument är att studenterna ska kunna följa 
kunskapsutvecklingen inom det egna området. Jag anser att följden bör bli att de ska 
kunna utföra informationssökningar och använda den information de hittar. 
Studenternas syn på sitt yrke är, tvärtemot styrdokumenten, främst praktisk. Studenterna 
påverkas inte i tillräckligt stor utsträckning av dokumenten och har inte anammat den 
nya akademiska identiteten. Jag inser att de givetvis måste påverkas av den, men jag 
finner att de sjuksköterskestuderande i ännu större grad påverkas av den praktiska 
vårdverksamheten. Linder menar att ett problem är att utbildningen fokuserar på en 
framtida önskvärd vårdorganisation, men den stämmer inte överens och tas inte upp av 
dagens vårdorganisation. Därför finns det en klyfta mellan den teoretiska utbildningen 
och det vården efterfrågar. Vidare skriver Linder att skillnaden mellan utbildningen och 
vården inte får vara förstor eftersom visionerna då inte accepteras av personalen inom 
sjukvården. Olof Sundin menar dessutom att det är först när yrkesrollen ses som 
akademisk och forskningsinriktad som formell informationssökning kommer att 
användas inom vården.       
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Jag anser att sjuksköterskeutbildningen måste konsolideras så att studenterna upplever 
det som en utbildning och inte två, i två olika världar. För att utbildningen ska kunna 
skapa förutsättningar för en förändrad och mer akademisk yrkesidentitet krävs ändringar 
av både den teoretiska och den praktiska utbildningen. Nu verkar studenterna se de 
kliniska studierna som vägledande inte den praktiska utbildningen.  
 
Vad gäller informationsanvändning så måste studenterna se nyttan av att använda sina 
teoretiska kunskaper i praktiken och även tvärtom. Sökning och användning av 
information måste integreras bättre i utbildningen så att det blir en naturlig del av 
studierna och inte bara sökande av vetenskapliga artiklar. Studenterna bör ges en 
förståelse varför det är viktigt att kunna hitta vetenskapligt material och ha adekvat 
kunskap kring informationssökning, så att det inte ses så negativt som det görs av 
respondenterna.  
 

6 Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att teckna en bild av hur blivande sjuksköterskor söker och 
använder information och hur de tror att information kan användas i sin blivande 
profession. Jag har också som intention att beskriva gruppens biblioteksanvändning. 
Min övergripande frågeställning och mina delfrågor är:  
Hur har sjuksköterskestuderandes relation till informationssökning och informations- 
och biblioteksanvändning sett ut under studietiden? 

a. Hur har de sjuksköterskestuderandes undervisning i informations- och 
biblioteksanvändning sett ut? 

b. Vad använder de sjuksköterskestuderande biblioteket till? 
c. Var och hur söker de den information de behöver? 
d. Hur påverkar institutionerna och lärarna gruppens 

informationsanvändning? 
e. Hur påverkar den kliniska praktiken gruppens informationsanvändning? 
f. Vilken roll anser de sjuksköterskestuderande att informations- och 

biblioteksanvändning kan ha i det praktiska sjukvårdsarbetet? 
 
Mitt intresse för ämnet väcktes när jag intervjuade en sjuksköterska om hennes 
informationsbehov. Jag läste också litteratur om sjuksköterskors 
informationsanvändning och informationsbehov. Den bild jag fick av detta visade att 
sjuksköterskor inte är flitiga och duktiga informationsanvändare, tvärtom. Det gjorde att 
jag blev intresserad av hur sjuksköterskeutbildningen influerade studenterna när det 
gäller informationsanvändning.  
 
För att svara på mina frågor så genomförde jag intervjuer med sju 
sjuksköterskestuderande och jag beslöt mig för att analysera resultatet genom ett 
sociokulturellt perspektiv med hjälp av bland annat tre av Olof Sundins dimensioner.  
 
I mitt tredje kapitel som kallas för ”Uppsatsens ramar” presenteras litteraturstudien som 
också ligger till grund för uppsatsen. Jag inleder min studie med att presentera de olika 
kontexterna som jag finner aktuella bland annat; högskolebibliotek, studenternas 
biblioteksanvändning, sjuksköterskors informationssökning, sjuksköterskeutbildningen 
och sjuksköterskestudenternas informationssökning.  
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I kapitel 4 redovisar jag mina resultat. Jag börjar med en genomgång av 
utbildningsplanerna vid de högskolor som mina respondenter studerar vid, därefter 
presenterar jag mina respondenter en och en. Tillsist redovisar jag intervjuerna genom 
att besvara mina frågeställningar a- f och det mynnar ut i den avslutande diskussionen i 
kapitel 6. 
 
I den avslutande diskussionen redovisar jag mina slutsatser med hjälp av Sundins 
dimensioner. Här framkommer det att högskolelagen, högskoleförordningen och 
utbildningsplanerna beskriver sjuksköterskeutbildningen som akademisk och med 
tyngdpunkten på teoretisk kunskap. Men trots den nya utbildningen så styr de gamla 
idealen och de sjuksköterskestuderande ser yrket främst som praktiskt. De studerande är 
negativa till utbildningens tyngdpunkt på teoretisk kunskap och efterfrågar istället mer 
praktiska kunskaper. Sjuksköterskestudenterna ser dessutom den kliniska utbildningen 
som vägledande för vad de ska lära sig. De socialiseras in i yrket och i det rådande 
mönstret där den praktiska kunskapen har hegemoni. Jag anser att det påverkar 
sjuksköterskestudenternas informationsbeteende på ett negativt sätt, då sjuksköterskor 
inte söker formell information aktivt och på ett tillräckligt kompetent sätt.    
 
Studenterna lär sig i två kontexter och väljer sina informationskällor enligt vad 
respektive kontext kräver. I den teoretiska utbildningen använder de sina litteraturlistor, 
om de måste lånar de böcker på biblioteket och söker efter artiklar. Under praktiken 
använder de samma källor som personalen på avdelningen, det vill säga FASS, PM, 
behandlingsplaner och muntliga källor. Slående är att de inte blandar de olika 
kontexternas källor utan håller dem åtskilda. 
 
De sjuksköterskestuderande känner till ett flertal informationskällor men de kan inte 
hantera dem på ett adekvat sätt, bland annat så går de till den fysiska tidskriften för att 
söka artiklar istället för att använda databaser. Jag anser att det är ett hinder för dem när 
det gäller att söka information mera aktivt. Utbildningen uppmuntrar inte till 
informationssökning, de fastlagda litteraturlistorna och uppgifterna att hitta en 
vetenskaplig artikel gynnar inte förmågan att kunna finna den information studenten 
saknar. Informationssökning måste integreras i utbildningen så att det blir naturligt för 
studenterna.  
 
Min viktigaste slutsats är att studenterna ser praktiken som vägledande för vad det är de 
ska lära sig, inte själva utbildningen med dess tyngd på teoretisk kunskap. 
Sjuksköterskorna som studenterna möter under praktiken är alltså en viktig influens och 
kanske måste deras attityder och kompetens ändras när det gäller informationssökning 
och därigenom kan de studerandes syn på det hela påverkas. 
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Intervjumall 
 
Inleda varje intervjuerna med: 
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Brukar du söka i databaser? 
- vilka källor använder du dig då? 
 
Vilka andra källor brukar du använda för att finna information till dina studier?  
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informationssökning och biblioteksanvändning i relation till ditt framtida yrkesliv?    
 
Hur tycker du dina kunskaper kring bibliotek och informationssökning är?  
- Tillräckliga eller otillräckliga? 
- Vilken kunskap tycker du att du saknar? 
 
Varför tror du att er utbildning ser ut som den gör med hänsyn till informations- och 
biblioteksanvändning?  
 
Har du varit med om biblioteksbesök och/eller informationssökning under någon 
praktikperiod? 
- Hur gick det till? 
 
Biblioteksanvändning och informationssökning i yrkesrollen: 
 
Har du någon uppfattning om hur färdiga sjuksköterskor ser på biblioteksanvändning 
och informationssökning?  
 
Vad tror du sjuksköterskor kan använda informationssökning till? Varför?   
 



 86 

Tror du att information och informationssökning är betydelsefullt för ditt 
yrkesutövande? 
Varför/varför inte? 
 
Vilken roll tror du att information kan spela i yrkeslivet? 
 
Tror du att du kommer att söka efter information som färdig utbildad sjuksköterska? 
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