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Abstract: This thesis deals with the information-seeking behaviour     

of occupational therapists. Focus was on three different as-
pects of information-seeking behaviour. The purpose was to 
investigate how occupational therapists conceive of work-
related information needs, their choice and use of formal and 
informal information sources and their use of the hospital li-
brary. Twelve interviews with occupational therapists were 
conducted at a rehabilitation clinic in a hospital.  
 
The theoretical frame consists of a general model of the in-
formation-seeking of professionals by Leckie, Pettigrew and 
Sylvain. To characterize the various information sources and 
information needs, two other models was used as a comple-
ment in relation to the general model.   

 
The study shows that occupational therapists experience a 
range of information needs due to different work roles and 
associated tasks. The information needs were mainly of two 
different kinds: information needs due to clinical praxis and 
information needs of a more general character. These infor-
mation needs were both on an regularly and a temporary ba-
sis.  To meet the information needs, occupational therapists 
use a wide range of internal and external, informal and for-
mal information sources. The study also shows that the in-
terviewed occupational therapists gave the hospital library 
three different roles or functions.    
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund till ämnesval 
 
Inom inriktningen Individers och gruppers interaktion med bibliotek och informations-
system på Bibliotekshögskolan i Borås, har vi på olika sätt fördjupat oss i användares 
interaktion med informationssystem. Denna inriktning har varit min huvudinriktning 
under utbildningen och följaktligen också den inriktning inom vilken magisteruppsatsen 
skrivs. Därför var jag, när det blev dags att fundera över uppslag till magisteruppsatsen, 
på det klara med att låta uppsatsen utgå från ett användarperspektiv. Att utgå från ett 
användarperspektiv innebär att studera och betrakta informationssystem, bibliotekssy-
stem liksom informationssökning utifrån användarnas synvinkel. Därmed lyfts använ-
darnas egna upplevelser fram och synliggörs.    
 
Donald Case menar att yrkeskategorier har varit den vanligaste modellen för att studera 
individers informationssökning.1 I boken Looking for information, som är en översikt 
över forskning som rör informationssökning, informationsbehov och informationsbete-
ende,  ger han exempel på en rad användarstudier som har genomförts med olika yrkes-
kategorier, till exempel ingenjörer, samhällsvetare, journalister och advokater.2 Använ-
darstudier utgör också en del av de magisteruppsatser som skrivs vid Högskolan i Bo-
rås. Det har till exempel gjorts användarstudier av allmänläkare, psykologer och grund-
skollärare i form av magisteruppsatser. Dessa användarstudier som har gjorts inom bib-
lioteks- och informationsvetenskapen är viktiga, därför att de lyfter fram och belyser 
olika gruppers erfarenheter av att söka information i olika informationssystem. De bi-
drar med en ökad förståelse för hur olika grupper söker information och vart dessa 
grupper vänder sig för att få tag på information. Användarstudierna belyser också attity-
der och förväntningar och de eventuella hinder och problem som kan upplevas i sam-
band med informationssökning. 
 
Case skriver vidare att läkare och sjuksköterskor utgör de största yrkesgrupperna vad 
gäller användarstudier inom hälso- och sjukvården. Han menar att förväntningarna på 
hälso – och sjukvården blir allt högre i takt med att den medicinska forskningen ständigt 
utvecklar nya läkemedel, strategier och metoder för att bemöta hälsorelaterade problem 
av olika slag. Mängden information rörande hälsa växer ständigt och det finns därför ett 
stort behov av att hålla sig uppdaterad och informerad vad gäller hälsorelaterade frågor. 
Detta gäller inte minst personal som arbetar inom hälso – och sjukvården men även för 
samhället i stort. Informationssökning rörande hälsofrågor har därför resulterat i stor 
uppmärksamhet, intresse och finansiering av forskning med syfte både att förbättra 
spridning och användning av denna typ av information.3  

                                                 
1 Case, Donald O. (2007).Looking for information: a survey of research on information seeking, needs 
and behaviour, s. 251 
2 Se Case (2007), s. 253, t ex Bruce 2003, Ellis 1993, Palmer 2002, Attfield 2003, Fabritius 1999, Cole 
2000 
3 Case (2007), s 265    
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Madhu Reddy och Paul Dourish menar samtidigt att sjukhus är ett exempel på en in-
formationsrik och informationsintensiv miljö, där samverkan utgör ett utmärkande drag. 
I artikeln från 2002, A finger on the pulse: temporal rythms and information seeking in 
medical work, redogör de för sin undersökning av hur informationssökning är en inte-
grerad del av sjukhusanställdas arbete. Reddy och Dourish framhåller att i en samver-
kande miljö spelar information en viktig roll. Information är inte bara en viktig del i 
beslutsfattande, utan också när det gäller att kooridinera arbetsuppgifter och bli medve-
ten om det som andra gör. I artikeln menar författarna att information spelar en viktig 
roll i organisationer. Informationssökning och informationshantering får en allt mer 
framträdande roll inom arbetslivet. Därför anser de att sjukhus, i egenskap av en infor-
mationsrik organisation, utgör ett lämpligt undersökningsområde för att på olika sätt 
studera informationsförsörjning. Exempel på frågor är vilken roll information spelar, 
hur information hanteras, informationsbehov och hur dessa tillgodoses. Därför finner 
jag det viktigt att undersöka informationssökningsbeteendet hos personal inom hälso- 
och sjukvården.4    
 
I uppsatsen har jag valt att undersöka en grupp arbetsterapeuters informationssöknings-
beteende. Läkare och andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården arbetar diagnos-
orienterat, det vill säga för att bota och lindra en sjukdom eller skada. Arbetsterapin är 
en av de yrkeskategorier i vårdkedjan som arbetar problemorienterat, för att lösa och 
mildra de aktivitetsproblem som sjukdomen eller skadan skapar. För den enskilda män-
niskan är arbetsterapi ofta länken mellan sjukdomstid och vardagens aktiva liv, och ar-
betsterapeutens arbetsuppgifter sträcker sig därmed även utanför sjukhuset. På så sätt 
kompletterar läkaren och arbetsterapeuten varandra och fyller olika funktioner och rol-
ler. Ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv är det därför intressant 
att undersöka arbetsterapeuternas informationssökningsbeteende.5 
 
Till valet av uppsatsämne bidrog också mitt personliga intresse av vård och omsorg. Jag 
har i många år under somrarna arbetat som vårdbiträde på olika äldreboenden. På så sätt 
har jag ett flertal gånger kommit i kontakt med arbetsterapeuter. Jag har också praktise-
rat en vecka inom arbetsterapin och hade då tillfälle och möjlighet att få följa arbetste-
rapeuters arbete inom kommun och primärvård. Jag fick bland annat följa med på hem-
besök, besök på olika äldreboenden och följa arbetet med behandling av patienter på en 
vårdcentral. Jag är medveten om att deras arbete på många sätt förmodligen skiljer sig 
gentemot de arbetsterapeuter som arbetar på sjukhus. Detta utgör min begränsade för-
förståelse av det ämnesområde som uppsatsen handlar om. I uppsatsen ges således en 
möjlighet att kombinera mitt intresse för vård och omsorg med mitt  intresse för biblio-
teks- och informationsvetenskap. Det är en spännande kombination som kan studeras på 
många olika sätt med olika perspektiv. 
 

 
 

                                                 
4 Reddy, Madhu & Dourish, Paul (2002).A finger on the pulse: temporal rhythms and information seeking 
in medical work, s. 344-345 
5 Vad du behöver veta om arbetsterapi (2004), s. 6 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka arbetsterapeuters informationssökningsbeteende. 
Fokus för den här undersökningen är informationssökningsbeteendet hos en grupp ar-
betsterapeuter som arbetar på en rehabiliteringsklinik vid ett större sjukhus i en medel-
stor stad. Det innebär att arbetsterapeuternas informationssökning placeras in i en kon-
kret kontext och betraktas utifrån deras yrkesroll. I det perspektivet ses sjukhusbibliote-
ket som en resurs för arbetsterapeuterna i deras informationssökning och har därför fått 
en egen frågeställning. För att belysa vilka aspekter av informationssökningsbeteendet  
som undersöks har följande frågeställningar valts:  
 

- Vilka informationsbehov upplever arbetsterapeuterna? 
- Vilka formella och informella informationskällor använder sig arbetsterapeuter-

na av?  
- Hur använder sig arbetsterapeuterna av sjukhusbiblioteket? 

 

 

1.3 Begrepp 
 
Här tas begrepp upp som är centrala för uppsatsen. 
 
Information 
 
Information är ett av de mest centrala begreppen inom biblioteks- och informationsve-
tenskapen. Begreppet information är en komplex term, som kan innefatta många olika 
betydelser och användas på olika sätt i olika sammanhang. Begreppet information  an-
vänds också inom en rad andra vetenskapliga discipliner för att beteckna olika fenomen. 
Det finns således många olika definitioner och betydelser av begreppet information. I 
uppslagsverket NE (Nationalencyklopedin) anges ordet information i betydelsen utbil-
da, undervisa eller ge form åt något.  
 
Begreppet uppges vara en generell beteckning för ett meningsfullt innehåll som överförs 
vid kommunikation i olika former. Vidare står att utifrån ett användarperspektiv kan 
information betraktas som att den uppstår först när ett meddelande tolkas av mottaga-
ren.Vidare berörs här också gränsen eller distinktionen mellan information och kunskap. 
Av texten framgår att en sådan skarp gräns är svår att dra, men om information får inne-
börden av att någon får kännedom om någonting (blir informerad), så är det en grund 
för kunskap i betydelsen djupare insikt. För att åtskilja termen data från information och 
kunskap, så används den för att beskriva den yttre form, kodning eller representation 
som överför innehållet (informationen). Även denna gräns är otydlig, och i texten fram-
hålls att orden information och data ibland används synonymt.6  
 
 
 
                                                 
6 Sjölin Mats (1992). Information. Ingår i Nationalencyklopedin. Bd 9. S. 454 
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Även Case tar i Looking for information upp distinktionen mellan information, kunskap 
och data. Case skriver i det inledande kapitlet att:  
 

Information can be any difference you preceive, in your enviroment or in yourself. It is any aspect 
that you notice in the pattern of reality.7 

 
 Det tredje kapitlet ägnas sedan åt att diskutera och redogöra för begreppet information 
och olika definitioner av det. Case förespråkar en bred definition av information, som 
”any difference that makes a difference.”8  
 
ODLIS (Online Dictionary for Library and Information Science) är ett ämnesspecifikt 
uppslagsverk för biblioteks- och informationsvetenskap som finns tillgängligt elektro-
niskt. Här finner vi också en bred definition av begreppet information. Information de-
finieras här som data, presenterad i en lätt och begriplig form till vilken mening lagts till 
kontexten inom vilken informationen används. Detta konkretiseras genom att tydliggöra 
att begreppet inkluderar all fakta, konklusioner, idéer och kreativt arbete av det mänsk-
liga intellektet som har kommunicerats, formellt eller informellt, i någon form.9   
 
I uppsatsen ges begreppet information en vid innebörd och det görs ingen åtskillnad 
mellan information, kunskap och data. Begreppet kan även innefatta åsikter och råd. I 
uppsatsen innefattar begreppet den information som intervjudeltagarna aktivt söker.     
      
 
 
Informationsbehov 
 
En del av svårigheten och komplexiteten i begreppet informationsbehov har att göra 
med begreppet information, som diskuteras ovan. I ODLIS definieras informationsbe-
hov som ett ”gap” i en persons kunskaper. När detta gap erfars på en medveten nivå 
som en fråga, så resulterar det i en sökning efter ett svar.10  
 
I inledningskapitlet till Looking for information definierar Case informationsbehov på 
liknande sätt då det är ett upplevt ”glapp” eller en ”lucka” i kunskaperna som är fokus 
även här:  

An information need is a recognition that your knowledge is inadequate to satisfy a goal that you 
have.11 

Case ägnar sedan utrymme åt begreppet i kapitel fyra. I detta kapitel redogör Case för 
hur olika forskare har definierat och deras olika syn på begreppet informationsbehov. 
Han tar upp och beskriver hur forskare som Taylor, Belkin, Kuhlthau och Dervin be-
traktar begreppet informationsbehov.  
 

                                                 
7 Case (2007), s. 5 
8 Case (2007), s. 60-63 
9 ODLIS, uppslagsord “information” Hämtat från <http://www.lu.com/odlis/index.cfm> 
10 ODLIS, uppslagsord ”information need” Hämtat från <http://www.lu.com/odlis/index.cfm>  
11 Case (2007), s. 5 



5 

I sammanfattningen av kapitlet skriver Case att det finns likheter i dessa forskares syn 
på informationsbehov i det att de pekar på känslor som osäkerhet, otydlighet, tvetydig-
het eller oroskänslor som den grundläggande orsaken till informationsbehov. Robert 
Taylor beskriver en serie stadier; visceral need, conscious need, formalized need och 
compromized need. Dessa stadier representerar en skala från mycket vaga känslor av 
missnöje som kan övergå i mycket otydliga, oprecisa och oregelbundna uttryck för in-
formationsbehov. Dessa vaga känslor kan i sin tur så småningom artikuleras i frågor på 
ett klart och tydligt sätt för att sedan anpassas till olika typer av informationssystem. 
Case skriver att Taylor framförallt berör situationer där en person frågar en annan per-
son en fråga, vilket exempelvis är fallet vid en referensdisk i ett bibliotek. Nicholas 
Belkin betonar föreställningen om en avvikelse och osäkerheten som följer. Han fram-
häver också idén om ett kunskapstillstånd, ett ”state of knowledge”, vilket ständigt blir 
uppdaterat och jämfört med tidigare kunskapstillstånd. Om en avvikelse, ett ”gap” har 
uppstått föreligger informationsbehov. Precis som Belkin framhäver Brenda Dervin 
föreställningen om ett ”gap” i livserfarenheter som motivation för att söka information. 
Enligt Case så menar Dervin att söka information endast är ett sätt att fylla detta ”gap”. 
Andra sätt kan vara att uttrycka känslor och att kommunicera med andra människor.  
Kuhlthau använder psykologiska teorier om lärande för att utveckla idén om osäkerhet 
som en utgångspunkt i biblioteksforskning. Hon betonar vikten av ta fasta på individens 
känslor i samband med informationsbeteendet.12   
 
I uppsatsen innefattar begreppet informationsbehov den information som de intervjuade 
arbetsterapeuterna anser sig behöva för att kunna utföra sitt arbete. Hur begreppet be-
traktas och förstås i relation till uppsatsen redogörs för i teorikapitlet (kapitel 5).  
 
 
Informationssökningsbeteende 
 
Case avslutar kapitel fyra i Looking for information med att ta upp begreppen informa-
tionssökning och informationsbeteende. Han kommer fram till att termen informations-
sökning  åsyftar aktiv sökning av information för att uppnå ett syfte. Case menar att 
begreppet informationsbeteende är en bredare term som inte bara omfattar aktiv infor-
mationssökning, utan även inkluderar passivt beteende. Case citerar Tom Wilsons defi-
nition av begreppet från 1999: 
 
…the totality of human behaviour in relation to sources and channels of information, including both ac-
tive and passive information seeking, and information use. Thus, it includes face-to-face communication 
with others, as well as the passive reception of information as in, for example, watching television adver-
tisements, without any intention to act on the information given.13  

 
Ovanstående definition av termen informationsbeteende innefattar således både aktiv 
och passiv informationssökning. I uppsatsen har jag valt att använda termen informa-
tionssökningsbeteende, vilket indikerar aktiv informationssökning. Det ligger utanför 
uppsatsens syfte och frågeställningar att undersöka arbetsterapeuternas passiva informa-
tionsbeteende. 

                                                 
12 Case (2007), s. 81-82 
13 Case (2007), s. 81 
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Professionsbegreppet 
 
I uppsatsen väljer jag att utgå från den definition som Leckie, Pettigrew och Sylvain 
använder. I artikeln Modeling the information-seeking of professionals: a general model 
derived from research on engineers, health care providers and lawyers beskrivs en ge-
nerell modell av professionellas informationssökning. Denna modell används vid analy-
sen av det insamlade intervjumaterialet med arbetsterapeuterna. Deras definition av pro-
fession är följande: 
 

The term “profession” is used here in the classic sense to mean those service-oriented occupations 
having a theoretical knowledge base, requiring extensive formal postsecondary education, having a 
self-governing association, and adhering to internationally developed codes of ethics or other 
statements of principle. Groups exhibiting some or all of these criteria would include doctors, law-
yers, teachers, clergy, nurses, physiotherapists, librarians, accountants, and engineers.14 

 
Definitionen innebär således att med professioner menas de tjänsteorienterade yrken 
som har en teoretisk kunskapsbas och som kräver en omfattande formell utbildning, har 
en självstyrande organisation och som ansluter sig till etiska koder eller andra framtagna 
principer, vilka är internationellt utformade. I uppsatsen förstås arbetsterapi som en 
egen profession. 
 
 
När begreppet Rehabiliteringsklinik förekommer i uppsatsen åsyftas den klinik på 
sjukhuset där de intervjuade arbetsterapeuterna arbetar om inget annat anges.  
 
När begreppet Sjukhusbibliotek förekommer i uppsatsen åsyftas det bibliotek på sjuk-
huset där de intervjuade arbetsterapeuterna arbetar om inget annat anges. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Leckie, Pettigrew & Sylvain (1996). Modeling the information-seeking of professionals: a general 
model derived from research on engineers, health care providers and lawyers, s. 162 
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1.4 Uppsatsens disposition 
 
I detta kapitel har en inledning getts till uppsatsen. I inledningen har val av ämne be-
skrivits och motiverats och uppsatsens syfte och frågeställningar presenterats. Centrala 
begrepp som är viktiga för den fortsatta förståelsen av uppsatsen har tagits upp.  
 
I kapitel två introduceras forskningsområdet användarstudier. I kapitlet introduceras 
också ämnesområdet arbetsterapi för att ge läsaren en förförståelse som kan vara bra att 
ha med vid den fortsatta läsningen. 
 
Kapitel tre är uppsatsens metoddel. Här beskrivs och motiveras intervjuer som metod, 
val av intervjudeltagare och genomförandet av intervjuerna. Här beskrivs också tillvä-
gagångssätt vid analys och tillvägagångssätt vid sökning efter tidigare forskning. 
 
Kapitel fyra tar upp tidigare forskning som är relevant för uppsatsen och som återknyts 
till i kapitel sju.  
 
Kapitel fem är uppsatsen teoridel och här redogörs uppsatsens teoretiska referensram. 
Den består av en modell av professionellas informationssökning, vilken är utarbetad av 
Leckie, Pettigrew och Sylvain. Utifrån denna och två mindre kompletterande modeller 
analyseras intervjumaterialet.   
 
Kapitel sex utgör uppsatsens resultatredovisning. Här presenteras resultatet av intervju-
undersökningen tematiskt efter uppsatsens frågeställningar. 
 
I kapitel sju analyseras resultatet av intervjuundersökningen utifrån de analysmodeller 
som presenteras och beskrivs i kapitel fem. Vidare diskuteras resultatet i relation till den 
tidigare forskning som presenteras i kapitel fyra. 
 
I kapitel åtta presenteras uppsatsens slutsatser. 
 
Avslutningsvis ges i kapitel nio en sammanfattning av uppsatsen.  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



8 

2. Bakgrund 
 
Detta kapitel syftar till att introducera forskningsområdet användarstudier. Kapitlets 
syfte är vidare att introducera ämnet arbetsterapi. 
 

2.1 Användarstudier  
 
Användare av bibliotek och andra informationssystem kan studeras på olika sätt och ur 
olika perspektiv. Ett sätt att nå en ökad förståelse för relationen mellan användare och 
informationssystem är att utgå från användares informationsbehov och informations-
sökningsbeteende. Användarstudier är ett forskningsområde som speciellt koncentreras 
på hur, varför och på vilket sätt individer och grupper av individer söker, hanterar, an-
vänder och förhåller sig till information och informationssystem. Om informationsbe-
hov och informationssökningsbeteende skriver Wilson i sin artikel On user studies and 
information needs (1981). Precis som Case diskuterar Wilson svårigheterna med att 
definiera och avgränsa begreppen information och informationsbehov. Han skriver att 
svårigheten med begreppet informationsbehov delvis ligger i begreppet information. 
Wilson menar att problemet inte främst ligger i att det finns många olika definitioner av 
begreppet information, utan att tillämpa den definition som är mest adekvat för den en-
skilda studien. Ordet information används för att beteckna olika fenomen. Information 
kan användas för att beteckna den fysiska entiteten, till exempel böcker och tidskrifter. 
Information används också för att beteckna de kommunikationskanaler genom vilka 
meddelanden förflyttas. Likaså kan information användas för att beteckna faktiska data 
som finns presenterad i dokument eller är förmedlad muntligt. Wilson skriver vidare 
angående begreppet information att situationen kompliceras ytterligare av att det ibland 
och ibland inte görs distinktioner mellan fakta, råd och åsikter (”facts”, ”advice” och 
”opinion”).  Distinktionen innebär att fakta betraktas som fri från värderingar (vilket 
Wilson påpekar inte alltid behöver vara fallet), medan råd och åsikter alltid är influerade 
av värderingar. Denna mångsidiga användning av termen orsakar ibland förvirring då 
det inte alltid framgår vad som menas med den. Även begreppet informationsbehov är, 
som redan framgått, svårdefinierbart. En del av svårigheten ligger i att separera termer-
na behov från önskan.15 
 
Wilson betraktar informationssökningsbeteende som ett resultat av ett vidkännande av 
behov, upplevda av användaren. Det beteendet kan ta olika former. Exempelvis kan 
användaren ställa frågor till formella system som vanligtvis definieras som informa-
tionssystem. Exempel på sådana system är bibliotek, andra typer av informationssystem 
och olika typer av service som finns på internet. Användaren kan också ställa frågor till 
system vars verksamhet inte i första hand sysslar med information, men som ändå har 
en funktion av att kunna erbjuda information vid förfrågan. Wilson ger här bilhandlare 
och fastighetsmäklare som exempel (båda verksamheterna sysslar primärt med försälj-
ning, men kan användas för att få information om bland annat priser).  
 

                                                 
15 Wilson, Tom (1981). On user studies and information needs, s. 3-5 
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Alternativt kan användaren söka information från andra människor istället för system. 
Wilson uttrycker detta som ”information exchange”, informationsutbyte. Han skriver att 
användningen av ordet exchange är ett medvetet val för att rikta uppmärksamheten mot 
den aspekt av ömsesidighet som karakteriserar mänsklig interaktion. Inom den kontext 
som användarstudier utgör definierar Wilson användarens livsvärld som summan av 
erfarenheterna centrerade på individen som en informationsanvändare. En viktig sfär i 
användarens livsvärld, fortsätter Wilson, utgör arbetslivet. Inom arbetslivet finns flera 
olika möjliga grupper som användaren kan identifiera sig med: arbetsgruppen i en orga-
nisation, kollegor inom professionen o.s.v. Wilson menar att de informationsbehov som 
användare upplever och som resulterar i ett informationssökningsbeteende, uppstår ur 
de olika roller som en individ fyller i det sociala livet. Därför, menar han vidare, bör de 
situationer där informationssökning äger rum betraktas som sociala situationer. En så-
dan viktig social roll utgör individens roll i arbetslivet.16        
 
Sundin beskriver i sin avhandling inom biblioteks- och informationsvetenskap Informa-
tionsstrategier och yrkesidentiteter från 2003 forskningstraditionen inom användarstu-
dier utifrån tre ansatser: den strukturinriktade, den individcentrerade och den kontext-
orienterade. Dessa ansatser representerar olika teorier om och syn på användare. Tradi-
tionellt har användarstudier haft en kvantitativ ansats, vilket var vanligt förekommande 
ända fram mot slutet av 1970-talet. I dessa undersökningar med ett strukturinriktat in-
tresse var fokus främst på att studera hur olika användargrupper använde sig av infor-
mationssystem som till exempel bibliotekssystem eller system utformade för teknisk 
och vetenskaplig information. Under 1980-talet började intresset växa för användaren 
av systemet, den så kallade individcentrerade ansatsen. Det innebär att användaren stu-
deras utifrån ett kognitivt perspektiv, ofta med hjälp av olika kvalitativa metoder. Den 
individcentrerade ansatsen fokuserar på individers psykologiska förutsättningar och 
kognitiva processer. Under 1990-talet har en rad användarstudier gjorts med betoning på 
hur användare själva upplever och beskriver sina behov och sin användning av bibliotek 
och andra informationssystem. I dessa användarstudier betonas samtidigt kontextens 
betydelse för informationsbehov och användning. Inom denna ansats framhävs att in-
formationsbehov och informationsanvändning bör studeras genom att se informations-
sökning som sociala fenomen i ett vidare samhälleligt perspektiv.17  

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
16 Wilson (1981), s. 4-6 
17 Sundin, Olof (2003). Informationsstrategier och yrkesidentiteter, s. 21-25  
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2.2 Professionen arbetsterapi 
 
Detta avsnitt syftar till att introducera ämnesområdet arbetsterapi. Inledningsvis ges en 
historisk bakgrund till ämnesområdet. Därefter skisseras en översiktlig bild av arbetste-
rapins arbetsområde.  

 

2.2.1 Historisk bakgrund: två paradigm 
 
Gary Kielhofner är professor i arbetsterapi vid College of Associated Health Profes-
sions, USA. I boken Conceptual Foundations of Occupational Therapy från 1994 ger 
han sin syn på professionens utveckling. De fem första kapitlen i boken har blivit över-
satta till svenska i en av de rapporter i FoU-serien som Förbundet Sveriges Arbetstera-
peuter beslutat att ge ut. Syftet är att presentera väsentliga arbeten om arbetsterapins 
utveckling på ett lättillgängligt sätt. Det är denna rapport som det här avsnittet refererar 
till.18  
 
Grundandet av the National Association for the Promotion of Occupational Therapy år 
1917 anses som den formella startpunkten för en professionell arbetsterapi. Vid denna 
tidpunkt hade också utbildning av arbetsterapeuter startat och arbetsterapi blivit en del 
av hälso- och sjukvårdssystemet. Kielhofner menar att arbetsterapin har utvecklats ge-
nom två huvudsakliga paradigm. Enligt Kielhofner består det professionella arbetstera-
piparadigmet av 1) grundläggande antaganden (core assumptions), 2) central uppfatt-
ning (focal viewpoint) och 3) värderingar (values). De grundläggande antagandena de-
finierar Kielhofner som att de beskriver arbetsterapins människosyn, de problem arbets-
terapin inriktar sig på och de metoder med vilka arbetsterapi angriper dessa problem. 
Arbetsterapins centrala uppfattning definieras som den gemensamma synen på de feno-
men som området intresserar sig för. Värderingar är professionens övertygelser om hur 
arbetsuppgifter bör utföras och handlar om rättigheterna för de som betjänas av yrkes-
verksamma och skyldigheterna för de som utför tjänsterna. Paradigmets syfte som hel-
het är att definiera arbetsterapins mål och karaktär. Genom paradigmet uttrycks också 
vad som anses som viktigt i praktiken och hur arbetsterapin förhåller sig till de fenomen 
den inriktar sig på.19 
 
När det första paradigmet i början av 1900-talet började ta form inom arbetsterapi var 
det med influenser från 1700- och 1800- talets humanistiska filosofi. I USA och Europa 
hade en syn utvecklats på vården av mentalsjuka som kom att benämnas moral treat-
ment. Moral treatment förordade deltagande i olika vardagliga sysslor som en väg för 
människor att återfå en fungerande tillvaro. Moral treatment kan beskrivas som en form 
av miljöterapi. För att korrigera patientens felaktiga levnadsvanor, vilka man ansåg vara 
de bakomliggande orsakerna till mentalsjukdomen, anpassades den fysiska och sociala 
miljön.  
 

                                                 
18 Kielhofner, Gary (1994). Grundläggande begrepp i arbetsterapi (FoU 1997:4), s. 4 
19 Kielhofner (1994), s. 23-25, 32 
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Som en följd av snabb befolkningstillväxt och stor immigration i kombination med 
överbefolkade sjukhus och fördomar mot människor på mentalsjukhus, så slutade moral 
treatment att praktiseras i USA i mitten av 1800- talet. Vården av mentalsjuka fick allt-
mer karaktären av förvaring. Under 1900- talets början kom dock moral treatment att 
återupptas inom vården av sjuka och handikappade. Det rådde nu stor enighet inom om-
rådet vad gällde synen på användningen av aktiviteter för att påverka tillfrisknandet från 
sjukdom och anpassningen till funktionshinder. I och med detta hade det första para-
digmet grundlagts inom arbetsterapi, som nu kunde hävda sig som en egen profession. 
Detta paradigm har Kielhofner valt att kalla för aktivitetsparadigmet.  
 
Aktivitetsparadigmet byggde på fyra grundantaganden där begreppet aktivitet var det 
centrala. Det första antagandet relaterade hälsa till att vara aktiv. Aktiviteter betraktades 
som en väsentlig del i människors liv och dessa ansågs påverka den enskilda individens 
hälsotillstånd. Andra antagandet såg aktiviteter som ett växelspel mellan olika sätt att 
tänka, vara och agera och att det krävdes en balans mellan dessa i det vardagliga livet. 
Det tredje antagandet byggde på en enhet mellan kropp och själ där dessa sågs som 
sammanlänkade med själen som den dominerande delen. Moral och vilja ansågs vara 
själens två grundläggande drag. Det sista och fjärde antagandet var att sysslolöshet var 
skadligt för den sjuka människans kropp och själ eftersom det tillhörde den mänskliga 
naturen att vara engagerad i aktiviteter. Aktivitetsparadigmets centrala uppfattning base-
rades på tre aspekter, nämligen aktivitetsmiljön, själen och kroppen. Miljön innefattade 
både den sociala omgivningen med dess förhållningssätt gentemot engagemang i aktivi-
teter, och själva aktiviteterna i sig. Det sågs som angeläget att motivera patienten till 
fysisk aktivitet genom att påverka attityder och värderingar. Motivation sågs som en 
nödvändig komponent i processen av tillfrisknandet. Aktivitet uppmuntrade patienten 
att använda sina mentala och fysiska förmågor och ansågs kunna avleda fysisk och psy-
kisk smärta. Aktivitetsparadigmets värderingar innefattade en tro på individens värde 
och rätt till mänsklig vård. Genom aktivitet kunde individen nå värdighet. Aktivitetspa-
radigmet betraktade individen som en hel person (kropp och själ) i ständig interaktion 
med viktiga uppgifter (olika aktiviteter) i den omgivande miljön.20 
 
I slutet av 1940- talet och på 1950- talet kritiserades arbetsterapin från medicinskt håll 
då den inte ansågs ha en tillräcklig vetenskaplig grund att bygga verksamheten på. Ar-
betsterapeuterna tog kritiken på allvar och började ifrågasätta begreppen och förgivetta-
gandena inom aktivitetsparadigmet. Denna förtroendekris förde arbetsterapin närmare 
det medicinska området och så småningom utvecklades ett nytt paradigm, det mekanis-
tiska paradigmet. Det nya paradigmet gav arbetsterapi ett vetenskapligt erkännande och 
en accepterad förklaringsgrund. Det mekanistiska paradigmet innebar en förskjutning av 
fokus till människans inre psykologiska och neurologiska funktioner. Människan be-
traktades i termer av olika delar som kunde analyseras och påverkas var för sig. Den 
centrala uppfattningen berörde således de inre mekanismerna vilket följaktligen också 
gav upphov till nya antaganden. Förmågan till aktivitetsutförande antogs vara beroende 
av i vilken grad dessa inre system i människan var oskadda. Dysfunktion antogs bero på 
en skada i ett eller flera av dessa system. 
 

                                                 
20 Kielhofner (1994), s. 34-40 
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Genom att använda aktivitet för att förbättra de inre systemen eller för att kompensera 
permanenta begränsningar i dessa genom anpassning av miljön, kunde förmågan till 
aktivitetsutförande återskapas. Det blev viktigt för arbetsterapeuter att till exempel stu-
dera rörelsemönstret och hur olika muskler samverkade i en viss aktivitet för att skapa 
metoder för att förbättra muskelstyrkan hos patienter. I detta perspektiv ansågs inte 
längre aktivitet ha något egenvärde i sig, utan betraktades endast som ett medel för att 
öka patienters rörelseförmåga, styrka och koordination. Arbetsterapin fokuserade på att 
identifiera de bakomliggande orsakerna till patientens funktionsnedsättning för att sedan 
genom olika behandlingsmetoder påverka dessa. I enlighet med det uttalade vetenskap-
liga synsättet i det mekanistiska paradigmet värderades objektivitet och precision både i 
bestämning av problem och i behandlingsmetoderna.21       

 

2.2.2 Arbetsterapins arbetsområde 
 
Kielhofner menar att det inom arbetsterapin, sedan den utvecklats genom aktivitetspara-
digmet och det mekanistiska paradigmet, nu är på väg att växa fram ett tredje paradigm 
som förenar de båda tidigare. Under 1970- talet började begrepp från arbetsterapins för-
sta paradigm att återupptas. Det var en följd av insikten att det mekanistiska paradigmet 
och dess nära förhållande till den medicinska vetenskapen gav en otillräcklig och otill-
fredsställande bild av människan som en komplex varelse med många dimensioner. Ak-
tivitet är återigen det centrala begreppet inom arbetsterapi, vilket speglas i de grund-
läggande antagandena:  
 

• Aktivitet är en del av den mänskliga naturen 
• Aktivitet är nödvändigt för fysiskt och psykiskt välbefinnande 
• Aktivitet är nödvändigt för samhället och kulturen 
• Aktivitet är både en avgörande faktor i och en produkt av utveckling 
• Aktiviteter är förenat med bakomliggande utförandekomponenter 
• Människor kan uppleva dysfunktion i aktiviteter 
• Aktivitet kan användas som terapeutiskt redskap22 

 
Arbetsterapi omfattar människor i alla åldrar med hälsoproblem som begränsar eller kan 
komma att begränsa aktivitet och delaktighet i det dagliga livet. Aktivitet förstås som en 
målinriktad handling och kan beskrivas som vad individen vill, måste och kan utföra i 
en viss situation. Arbetsterapeuten har till uppgift att träna människor som på grund av 
en olycka eller ett medfött handikapp har eller riskerar att få svårigheter att klara sitt 
dagliga liv. Arbetsterapeuten arbetar utifrån en helhetssyn på patientens vardagsliv och 
är en av de få yrkeskategorierna i vårdkedjan som arbetar problembaserat för att lösa 
eller mildra de problem som sjukdomen eller skadan skapar. Arbetsterapeuten tränar 
patienten till boende, aktiv fritid, lek, skola och arbete. Arbetsterapeuten utreder och 
bedömer behov av arbetsterapi i förebyggande och rehabiliterande syfte. Arbetsterapeu-
tiska åtgärder skall vara individ- eller miljöinriktade och avse aktiviteter i patientens 
dagliga liv.  

                                                 
21 Kielhofner (1994), s. 40-46 
22 Kielhofner (1994), s. 48, 53-54, 60  
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I den arbetsterapeutiska behandlingen ska arbetsterapeuten utföra ett individuellt åt-
gärdsprogram där patienten medverkar, vilket kan ske individuellt och i grupp. Syftet är 
att utveckla fysiska, psykiska och sociala funktioner. Arbetsterapeuten utgår från patien-
tens behov och måste i behandlingssituationen överväga vad som är bäst för patienten 
här och nu och betrakta patientens problem ur många olika aspekter. Arbetsterapi utgör 
länken mellan sjukhusvistelse och vardagens aktiva liv för den enskilda människan. 
Målet med arbetsterapi är att främja patientens möjligheter att leva ett värdefullt liv i 
enlighet med sina egna önskningar och behov och i förhållande till omgivningens krav. 
Arbetsterapeutens medel för att nå detta mål består i att genom arbetsterapi utveckla 
patientens aktivitetsförmåga eller förhindra nedsatt aktivitetsförmåga och i förekom-
mande fall kompensera den, så att patienten upplever tillfredsställelse i sin dagliga livs-
föring.23 Begreppet rehabilitering används för att beskriva den samlade behandlingsin-
satsen i förhållande till somatiska patienter, där arbetsterapi ingår som en del av helhe-
ten. Rehabilitering definieras enligt professor Axel Fugl-Meyer på följande sätt:  
 

Rehabilitering är att människor med funktionsnedsättning(ar) (impairments) som kan leda till 
oförmågor (disabilities) får sin lycka säkrad eller återställd. Samtidigt fastslås att oförmågan (disa-
bility), eller förlusten av handlingskompetens, är förknippad med den enskilda personen. Den skall 
alltså betraktas i förhållande till den enskilda personens speciella livssituation och subjektiva för-
utsättningar och kan således inte generaliseras. 24    

 
Arbetsterapeututbildningen är treårig och omfattar 120 poäng. Utbildningen leder fram 
till en arbetsterapeutexamen. Utbildningen finns i Boden, Umeå, Stockholm, Örebro, 
Linköping, Jönköping, Göteborg och Lund. Arbetsterapi, som är huvudämnet i utbild-
ningen, omfattar mer än 60 poäng. Andra ämnen som ingår i utbildningen är anatomi, 
fysiologi, medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap. De flesta arbets-
terapeuter arbetar på sjukhus, vårdcentraler och habiliterings- och rehabiliteringskliniker 
inom äldre- och handikappomsorgen. Arbetsterapeuter återfinns också inom hjälpme-
delscentraler, arbetsmarknadsinstitut, företagshälsovård och inom hjälpmedelsföretag.25 
 

3. Metodbeskrivning 
 
I detta kapitel beskrivs och motiveras inledningsvis intervjuer som metod, vilken valts 
för genomförandet av undersökningen i uppsatsen. Vidare beskrivs valet av intervjudel-
tagare liksom genomförandet av undersökningen. I detta kapitel beskrivs också tillväga-
gångssättet vid analysen av det insamlade intervjumaterialet. Avslutningsvis beskrivs i 
ett avsnitt tillvägagångssättet vid sökning efter tidigare forskning.   
 
 

                                                 
23 Vad du behöver veta om arbetsterapi (2004), s. 3-6 
24 Fortmeier , Susanne & Thanning, Gitte (1998), Sett med patientens ögon, s. 13 
25 Vad du behöver veta om arbetsterapi (2004), s. 7, 12  
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3.1 Val av undersökningsmetod 
 
Flera olika kvalitativa metoder, eller en kombination av kvalitativa metoder, skulle vara 
möjliga att använda i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar. Kvalitativa me-
toder används då syftet är att få en bredare och djupare förståelse av ett avgränsat och 
definierat fenomen. Problem och frågeställningar som undersöks med hjälp av kvalitati-
va metoder handlar om att karaktärisera ett sådant fenomen och identifiera framträdande 
drag och egenskaper.26 Fenomenet som är i fokus i denna uppsats är arbetsterapeuters 
informationssökningsbeteende, närmare bestämt arbetsterapeuter som arbetar vid reha-
biliteringskliniken vid ett sjukhus. För att konkretisera och avgränsa detta fenomen 
inom ramen för uppsatsen har jag valt att lyfta fram och belysa vissa aspekter av detta 
fenomen, vilket resulterat i ett antal frågeställningar. Dessa frågeställningar är: vilka 
informationsbehov arbetsterapeuter upplever, vilka formella och informella informa-
tionskällor arbetsterapeuter använder och hur arbetsterapeuterna använder sig av sjuk-
husbiblioteket. För att få svar på dessa frågeställningar skulle både observationer och 
intervjuer vara tänkbara, var för sig eller i en kombination. Med observationer skulle det 
vara möjligt att få reda på när och hur arbetsterapeuter faktiskt söker information. Vad 
som sägs i en intervju och vad som görs i praktiken behöver inte alltid stämma över-
ens.27 
 
Men intentionen med uppsatsen är inte att söka svar på hur arbetsterapeuter i detalj går 
tillväga i sin informationssökning. Jag har valt intervjuer som metod för utförandet av 
undersökningen, därför att målet snarare är att söka arbetsterapeuternas egna upplevel-
ser och berättelser av informationsbehov, informationssökning och erfarenheter av sjuk-
husbiblioteket. Intervjuer innebär en fokusering på användarna, i det här fallet arbetste-
rapeuterna, i enlighet med uppsatsens inramning av ett användarperspektiv. Intervjuerna 
ger arbetsterapeuterna utrymme för att berätta om sina egna erfarenheter och ta upp så-
dant som är viktigt för dem som rör deras informationssökning. Ett kännetecken vad 
gäller kvalitativa metoder är deras flexibilitet. För intervjuerna användes en intervjugui-
de som var flexibel på så sätt att frågorna var öppna och inte i sig förväntades ha givna 
svar. Frågorna hade karaktären av hur och varför vilket uppmuntrade intervjudeltagar-
nas egna formuleringar av sin förståelse för sin informationssökning. Det innebär också 
en flexibilitet i förhållande till varje enskild intervjusituation och alla intervjuer blir där-
för olika. Samtidigt är det viktigt att den kvalitativa intervjun är helhetsorienterad och 
målinriktad och det är därför viktigt med en tydlig ram och grundlig planering av vilka 
teman som intervjun ska behandla. På så sätt är det möjligt att skilja ut den kvalitativa 
intervjun från vardagligt samtal.28     
 
 

 

 
 
                                                 
26 Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken, s. 15 
27 Repstad, Pål (1999). Närhet och distans, s. 21 
28 Repstad (1999) s. 64-65 
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3.2 Val av intervjudeltagare 
 
Efter att ha pratat om uppsatsen med en av lärarna på institutionen fick jag veta att bib-
liotekarierna på ett sjukhusbibliotek var intresserade av studenter som skulle påbörja 
uppsatsarbete. Jag kontaktade en av sjukhusbibliotekarierna och vi bestämde att vi skul-
le träffas och diskutera möjliga uppsatsämnen. Med ett användarperspektiv i åtanke dis-
kuterade vi vilka användargrupper av sjukhusbiblioteket som kunde tänkas finnas på 
sjukhuset. Vi kom fram till att olika typer av patientgrupper och deras anhöriga, liksom 
de olika personalkategorierna och yrkesgrupperna på sjukhuset utgjorde möjliga använ-
dargrupper. Efter många diskussioner med sjukhusbibliotekarien och min handledare 
kom jag fram till att jag var intresserad av och att det skulle vara lämpligt att fokusera 
på en yrkesgrupp. Om jag hade valt att intervjua patienter hade jag varit tvungen att ta 
ställning till en rad andra etiska och metodiska frågor. Patienter vistas på sjukhus därför 
att de behöver vård och befinner sig alltså i en beroendeställning. Det kan vara oerhört 
känsligt och därför viktigt att kunna garantera anonymitet fullt ut. Det är nästintill omöj-
ligt eftersom kontakt med patienter måste ske via personal. Patienterna är dessutom 
skyddade av sekretess. Personalen däremot är där för att göra ett jobb och representerar 
sjukhuset. Sjukhuset utgör deras arbetsplats och är därför något de är väl förtrogna med. 
Valet föll alltså på arbetsterapeuter vid rehabiliteringskliniken vid sjukhuset. Urvalet av 
intervjudeltagare var således begränsat till de arbetsterapeuter som arbetade vid denna 
klinik vid tiden för undersökningen. Följaktligen så var det i denna underökning inte 
aktuellt att intervjua arbetsterapeuter inom kommun och primärvård, även om de har ett 
nära samarbete med arbetsterapeuterna vid rehabiliteringskliniken. Valet av de enskilda 
intervjudeltagarna, det vill säga arbetsterapeuterna som jag sedan intervjuade, gick till 
enligt den så kallade snöbollsprincipen. Snöbollsprincipen innebär att informanter in-
troducerar eller rekommenderar andra informanter.29 Jag kontaktade först en biblioteka-
rie vid sjukhusbiblioteket. Hon kontaktade i sin tur chefsarbetsterapeuten vid rehabili-
teringskliniken som visade intresse och gav tillåtelse till att intervjua arbetsterapeuterna. 
Sedan kontaktade jag henne och avtalade tid för en bakgrundsintervju för att få en första 
bekantskap med rehabiliteringskliniken och för att sedan kunna ge en beskrivning av 
densamma. I slutet av intervjun med chefsarbetsterapeuten bad jag att få återkomma 
med ett brev för vidare distribution till samtliga arbetsterapeuter vid kliniken. Inled-
ningsvis var det inte tillräckligt många arbetsterapeuter som visade intresse. Men alltef-
tersom jag intervjuade fick jag tips på andra arbetsterapeuter som möjliga intervjudelta-
gare.   
 
Vid rehabiliteringskliniken arbetar ett begränsat antal arbetsterapeuter, vilket innebär att 
de känner varandra och dagligen träffas och arbetar tillsammans. Det snäva urvalet in-
nebär därför en möjlighet att  intervjudeltagarna i förväg vet vilka som kommer att bli 
intervjuade och kanske har pratat med varandra om intervjuerna i förväg. Det här väcker 
också frågor om anonymitet. Jag har i uppsatsen valt att inte uppge namnet på sjukhuset 
och staden där intervjuerna genomfördes. Att arbetsterapeuterna däremot känner var-
andra och kanske vet vilka som deltar i intervjuundersökningen innebär att det är lätt för 
dem att identifiera varandra sedan i uppsatsen, även om deras namn är maskerade i tex-
ten med nya namn. Jag har därför varit tvungen att reflektera över vilka bakgrundsvari-
abler som gör det lätt för intervjudeltagarna att identifiera varandra.  
                                                 
29 Repstad (1999) s. 45 
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Jag har av den anledningen valt att hålla presentationerna av intervjudeltagarna relativt 
korta.  Av samma anledning har i vissa fall uppgifter om exempelvis intervjudeltagarnas 
ungefärliga ålder och arbetslivserfarenhet som arbetsterapeuter uteslutits. Anonymitet 
går i det här fallet inte att garantera, eftersom det skulle innebära att varken jag som 
intervjuare eller intervjudeltagarna känner till varandra. Intervjumaterialet har däremot 
behandlats konfidentiellt, vilket innebär att det inte är någon annan än jag som uppsats-
författare som har tagit del av det obearbetade intervjumaterialet. I uppsatsen är också 
intervjudeltagarnas riktiga namn maskerade med andra namn. 
 

 

3.3 Genomförande av intervjuer 
 
I brevet som skickades ut till samtliga arbetsterapeuter vid rehabiliteringskliniken pre-
senterade jag uppsatsens syfte, vad intervjuerna skulle handla om och vad ett deltagande 
i intervjuundersökningen skulle innebära för deras del. Detta benämns för informerat 
samtycke, det vill säga att deltagarna i en studie bör vara införstådda med vad deras 
medverkan ska leda till och att det görs på frivillig basis.30 I brevet ombads de arbetste-
rapeuter som hade möjlighet att ställa upp på en intervju att göra en intresseanmälan till 
mig och sedan avtalades tid och plats för intervjuerna.      
 
Tolv intervjuer genomfördes. På grund av problem med ljudupptagningen i samband 
med en av intervjuerna så kunde inte det materialet användas i uppsatsen. Sålunda är det 
elva intervjudeltagare som ingår i uppsatsen. Samtliga intervjuer ägde rum på rehabili-
teringskliniken. Att intervjudeltagarna intervjuades på sin arbetsplats innebar en välbe-
kant och välkänd miljö för dem och utgör den miljö de dagligen vistats, arbetar och ver-
kar i. Därför är det sannolikt att denna miljö upplevs som trygg för dem. Repstad beto-
nar  att det är viktigt att platsen för intervjun är en plats där intervjudeltagarna känner 
sig hemma och som är neutral. Därför menar han att det är bra att intervjua personer på 
deras arbetsplatser.31 Arbetsplatsen ser jag dock inte som en neutral plats. En arbetsplats 
innebär alltid ett socialt sammanhang och sociala strukturer i vilka intervjupersonerna 
ingår. Arbetsplatsen rymmer en mängd olika förutsättningar för hur arbetet utförs och 
för hur olika fenomen betraktas. Däremot är det en främmande miljö för mig och mina 
kunskaper och erfarenheter av arbetsterapeuternas arbetsområde är ytterst begränsade. 
Därför blev det viktigt att i intervjusituationen skapa en närhet till dem jag intervjuade 
för att få så mycket förståelse som möjligt av deras arbete. Att intervjuerna genomfördes 
på rehabiliteringskliniken innebar att en förutsättning för närhet kunde skapas. Jag kun-
de placera arbetsterapeuterna i ett sammanhang och få en bättre förståelse för yrket och 
deras arbete genom att få en inblick i miljön och arbetsplatsens utformning. Dessa in-
tryck bildade en ram kring intervjuerna.32 Det blir härmed också viktigt att reflektera 
över min och intervjudeltagarnas sociala positioner. Jag som intervjuare och den som 
utför undersökningen har följaktligen en bild av vad jag vill ha ut av intervjuerna. Detta 
påverkar sannolikt samtalets riktning i intervjuerna.  

                                                 
30 Repstad (1999), s. 79-80, Trost (2005), s. 104-107 
31 Repstad (1999), s. 72 
32 Repstad (1999), s. 10-11 
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Samtidig är det viktigt att reflektera över min position som student i förhållande till in-
tervjudeltagarnas arbetslivserfarenheter och kunskaper som arbetsterapeuter. Den stora 
ålderskillnaden spelar också roll för intervjusituationen. Tillsammans med de andra nyss 
nämnda aspekterna samverkar det med växelspelet i intervjusituationen vem som har 
tolkningsföreträde att definiera begrepp och förståelser.33  
  
Vid intervjuerna användes en i förväg utarbetad intervjuguide. Denna fungerade som ett 
hjälpmedel för att strukturera och fokusera aspekter av arbetsterapeuternas informa-
tionssökningsbeteende i enlighet med uppsatsens frågeställningar. Intervjuguiden bestod 
av ett antal frågor indelade i olika teman. Att intervjuguiden användes som ett hjälpme-
del innebar att den utgjorde ramen för intervjuerna. Den följdes inte slaviskt och i den 
exakta ordningen, utan gav intervjudeltagarna relativt stort utrymme att berätta fritt 
samtidigt som ingen aspekt uteslöts.34  Jag spelade in intervjuerna på band. Detta för att 
jag skulle kunna rikta min uppmärksamhet och koncentration på själva samtalet och för 
att kunna vara lyhörd på ett annat och mer direkt sätt än om jag bara hade antecknat. En 
nackdel med att anteckna är att inte få med allt väsentligt. Det kan upplevas som väldigt 
stressande då uppmärksamheten är riktad på att försöka hinna skriva ner det som sägs. 
Fördelen med att spela in intervjuerna är att det ger möjlighet att helt fokusera på inter-
vjudeltagarna, deras kroppsspråk och det som faktiskt sägs. Det kan ge möjlighet till fler 
reflektioner och underlätta uppföljande frågor. Nackdelen med att spela in är att det kan 
upplevas som stressande och obehagligt för intervjupersonerna. Det kan medföra att 
deltagarna väljer sina ord mer medvetet och att bandspelaren blir ett störande moment 
som fokuseras för mycket. Jag var alltid noga med att klargöra syftet med inspelningen 
för intervjudeltagarna, att det var ett redskap för att underlätta arbetet.35 Samtliga inter-
vjudeltagare gav sitt samtycke till att intervjun spelades in. Efter intervjuerna lyssnade 
jag på de inspelade banden och skrev ut intervjuerna i sin helhet. Efter intervjuerna bad 
jag att få återkomma med kompletterande frågor om det skulle behövas. 

 

3.4 Tillvägagångssätt vid analys 
 
Analysen av det insamlade intervjumaterialet består av tre olika avsnitt som är relatera-
de till varandra. I det första avsnittet beskrivs först de arbetsuppgifter som det under 
intervjuerna framkommer att arbetsterapeuterna har. Dessa arbetsuppgifter placeras se-
dan in under de fem yrkesrollerna utifrån Leckie, Pettigrew och Sylvains informations-
sökningsmodell. I avsnitt två relateras sedan informationsbehoven som arbetsterapeu-
terna under intervjuerna gett uttryck för till dessa arbetsuppgifter och yrkesroller. Det 
tredje avsnittet av analysen handlar om arbetsterapeuternas val och användning av in-
formationskällor. Modellerna som är hämtade från Höglund och Persson används för att 
kategorisera informationsbehov och dela in informationskällor. 
 
 
 

                                                 
33 Thomsson, Heléne (2002). Reflexiva intervjuer, s. 97-98 
34 Trost (2005), s. 50-51 
35 Repstad, 1999, s 70-72 
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3.5 Informationssökningsprocessen 
 
En typ av avgränsning är den i samband med sökning efter tidigare forskning. I mina 
sökningar efter tidigare forskning har jag behövt vända mig utanför svenska förhållan-
den för att finna studier som rör uppsatsens frågeställningar. För att söka efter tidigare 
forskning som berör uppsatsens frågeställningar har jag sökt i olika bibliotekskataloger 
och databaser inom biblioteks –och informationsvetenskap, medicin och omvårdnad. 
Jag har inte funnit några studier som enbart rör arbetsterapeuters informationsbehov och 
informationssökningsbeteende. De studier jag har funnit inkluderar flera olika yrkes-
grupper inom hälso- och sjukvården i sina undersökningar. I dessa studier ingår arbets-
terapeuterna som en av de undersökta grupperna, vilket gör att jag ändå anser dem rele-
vanta för uppsatsen. Jag har däremot tagit del av ett antal magisteruppsatser som är 
skrivna vid Bibliotekshögskolan i Borås. Dessa magisteruppsatser är användarstudier av 
olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.   
 
 
 
 
4. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som berör frågeställningarna i uppsatsen 
och som återkopplas till i analysen och diskussionen av resultatet. För att göra kapitlet 
mer åskådligt är det indelat tematiskt. Detta kapitel ska inte betraktas som en systema-
tisk eller heltäckande bild av den tidigare forskning som gjorts beträffande frågeställ-
ningarna i uppsatsen. Det som här tas upp ska betraktas som några exempel på tidigare 
forskning som är relevant i sammanhanget. I detta kapitel refereras till tidigare forsk-
ning som helhet, vilket innebär att det inte finns några fotnoter med sidangivelser. Istäl-
let anges författare, titel och årtal inne i texten.   

 

4.1 Informationssökningsbeteende inom hälso- och sjukvården 
 

4.1.1 Två magisteruppsatser 
 
I detta delavsnitt presenteras två stycken magisteruppsatser som är skrivna vid Institu-
tionen för Biblioteks- och Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan i Borås. Även 
om de inte handlar om arbetsterapeuter specifikt, så behandlar uppsatserna yrkesgrupper 
inom hälso- och sjukvården, och således den kontext deltagarna  i den här intervjuun-
dersökningen verkar inom. De undersökta användargrupperna arbetar också, precis som 
arbetsterapeuterna i den här intervjuundersökningen, huvudsakligen med patientarbete. 
Därför utgör dessa magisteruppsatser ett intressant underlag att spegla denna uppsats 
emot. 
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Gunvi Carlsson har i sin magisteruppsats Allmänläkares informationssökningsbeteende  
(1998:33) intervjuat sju allmänläkare vid olika vårdcentraler. I intervjuerna behandlades 
ett antal frågeställningar, däribland vilka formella och informella informationskällor 
allmänläkare använder sig av. Andra frågeställningar som intervjuerna berörde var hur 
arbetssituationen och könstillhörigheten påverkar sättet att söka information. Ytterligare 
en frågeställning var om möjligheterna att söka information behövde förbättras för de 
intervjuade allmänläkarna. 
 
I sina slutsatser kommer Carlsson fram till att vid tillfälliga informationsbehov så an-
vände sig läkarna i första hand av medicinska handböcker. För att hålla sig uppdaterade 
inom det medicinska området användes främst tidskrifter. Carlsson kommer också fram 
till att det finns ett stort behov av att snabbt få tillgång till information. Av resultatet 
framgick att det fanns en rad olika faktorer i läkarnas arbetssituation som påverkade 
deras informationssökningsbeteende. Av dessa faktorer var tidsaspekten avgörande. Det 
framgick också att det fanns ett större behov av kollegialt utbyte i form av diskussioner 
rörande medicinska frågor. Kollegor sågs som den mest betryggande informationskällan 
och information från dessa som mycket tillförlitlig. Carlsson skriver i sina slutsatser att 
utifrån intervjuundersökningen är det svårt att se några könsskillnader vad gäller infor-
mationssökningsbeteendet.    
 
Hanna Block och Irén Lagberg har i sin magisteruppsats Kliniskt verksamma psykolo-
gers informationssökningsbeteende (1998:20) intervjuat elva psykologer. De intervjua-
de psykologerna arbetade inom primärvården, på sjukhus och på olika psykiatriska mot-
tagningar. En del bedrev även privat praktik. I uppsatsen ställs tre frågeställningar upp 
som författarna i undersökningen söker besvara: Vad för slags information behöver kli-
niskt verksamma psykologer för sin yrkesutövning? Hur tillfredsställs klinikernas behov 
av information? Är klinikernas informationsförsörjning tillfredsställande?   
 
Av undersökningen kunde författarna dra slutsatsen att de intervjuade psykologernas 
kognitiva behov av information uppstår i två grundläggande situationer; vid enskilda 
problem och vid á jourhållning. Författarna kommer fram till att dessa kognitiva behov 
influeras av komplexiteten både hos arbetsuppgifterna och informationen. Det gäller för 
psykologerna att för det första förstå den enskilda patientens problem, för det andra att 
analysera teori och för det tredje att tillämpa teorin på det enskilda fallet. Vidare fram-
gick att psykologerna i mycket stor utsträckning använde sig av sina egna tidigare för-
värvade erfarenheter i arbetet med patienter. Här använder författarna begreppet kun-
skapsväska, som får illustrera den yrkes- och faktakunskap, kunskap om informations-
sökning och det personliga kontaktnätet som psykologerna använder som informations-
källor. Författarna pekar också på några utmärkande drag i psykologernas arbetssitua-
tion. Samspelet mellan dessa faktorer är enligt Block och Lagberg en anledning till att 
psykologerna i första hand använder sig av och föredrar muntliga informationskällor. 
Dessa utmärkande drag är klinikernas muntligt präglade arbetsroll, informationens 
komplexitet och tidlöshet och arbetssituationens begränsade tidsramar 
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4.1.2 Några tidskriftsartiklar 
 
Gerald Lundeen och Carol Tenopir, båda professorer vid School of Library and Infor-
mation Studies vid University of Hawaii, har tillsammans undersökt informationsbeho-
ven hos praktiker inom hälsovården på landsbygden på Hawaii. Medförfattare till arti-
keln Information needs of rural health care practitioners in Hawaii (1994) är även Paul 
Wermager, referensbibliotekarie vid Hamilton Library. Syftet med undersökningen var 
att studera informationsbehoven hos praktiker inom hälsovården på landsbygden på 
Hawaii och deras tillvägagångssätt för att anskaffa information. Undersökningen 
genomfördes 1992 genom intervjuer med ett fyrtiotal deltagare, däribland läkare, sjuk-
sköterskor, socialarbetare och apotekare. Dessutom skickades enkäter ut till alla typer 
av arbetare inom hälsovården på Hawaiis landsbygd med frågor om informationsbehov, 
informationsanvändning och problem med att finna och återvinna information. Enkäter-
na besvarades anonymt vilket inte möjliggjorde uppföljning.  
 
Författarna skriver i inledningen till artikeln att varje stat i USA brottas med problem 
när det gäller hälso- och sjukvården inom landsbygdsområden. Artikelförfattarna menar 
att dessa problem förvärras av bland annat isolering, fattigdom, brist på utbildade speci-
alister och begränsad tillgång till information. På Hawaii är situationen än mer kompli-
cerad då områden med landsbygd är lokaliserade på olika öar. Av de sex största öarna 
som tillsammans bildar Hawaii (Kauai, Lanai, Maui, Molokai, Oahu och Hawaii) be-
tecknas samtliga som landsbygdsområden, med undantag av Oahu. Författarna anser att 
de ansträngningar som har gjorts för att förbättra hälso- och sjukvården på landsbygden 
hämmas av avsaknaden av personal som har kunskap om och tillgång till adekvata in-
formationsresurser. En viktig del i lösningen på problemen menar författarna är tillgång 
till information som är ändamålsenlig och inriktad på hälso– och sjukvård inom land-
bygdsområden. För att informationstjänster inom landsbygdområden ska kunna förbätt-
ras krävs flera steg, skriver författarna. Det är först viktigt att förstå vilka informations-
resurser som behövs av alla typer av yrkeskategorier inom hälsovården på landsbygden. 
Det är även viktigt att undersöka hur de för närvarande får information och vilka barriä-
rer som upplevs för att förbättra tillgången till information. 
 
Under intervjuerna uttryckte samtliga intervjudeltagare behov av förbättrad tillgång till 
hälsorelaterad information. Informationsbehoven var av två generella typer: de som 
genererades av en enskild individ eller ett specifikt fall (diagnoser, remittering, farma-
ceutiska behov o.s.v.), och informationsbehov av mer generell natur (forskningsrappor-
ter, statistiska data, direktiv, information om anslag o.s.v.). I undersökningen framkom 
att läkare och apotekare tenderade att ha mer behov av den första typen av information, 
medan socialarbetare och sjuksköterskor inom den allmänna hälsovården tenderade att 
ha mer behov av den andra typen av information. Författarna skriver att den första typen 
av behov verkade vara bättre mött än den andra typen, vilken är mer oklar och inte så 
väl definierad. För att möta en del av informationsbehoven använder sig arbetare inom 
hälsovården på landsbygden en rad olika källor.  
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Bland de som nämns i undersökningen återfinns egna samlingar, telefonkontakt med 
kollegor och verksamheter, sjukhusbibliotek, ett kommunalt högskolebibliotek, Hawaii 
Medical Library, databaser på CD-rom och olika tjänster på internet. Av enkäterna 
framgick att tidskriftsartiklar var den källa som bäst kunde möta informationsbehoven 
för alla yrkesgrupper inom hälsovården som deltog i undersökningen. Det indikerar vik-
ten av tillgång till tidskriftsindex och samlingar. Av enkäterna framgick också att efter 
tidskriftsartiklar var den viktigaste källan informella diskussioner och samtal med kol-
legor. Egna samlingar eller en kollegas samling uppgavs vara den vanligaste platsen för 
att erhålla dokument. Av deltagarna i studien användes bibliotek i organisationer mest 
av sjuksköterskor och socialarbetare. Som förväntat, skriver artikelförfattarna, framgick 
det att läkarna var de som använde sjukhusbibliotek mer än andra yrkesgrupper inom 
hälso- och sjukvården. Av enkäterna framgick också att de svarande upplevde en del 
hinder och barriärer i samband med informationsanvändning. Mest nämnd var geogra-
fisk isolering, kostnad och inadekvat teknologi. 
 
Informationssökningsbeteende hos praktiker inom hälso- och sjukvården på landsbyg-
den har också Sandra Matsuda och Joe F Donaldson studerat, båda verksamma vid Uni-
versity of Missouri-Columbia, USA. Artikeln Information-Seeking Activity of Rural 
Health Practitioners, där undersökningen presenteras och beskrivs, är från 1999. Syftet 
med studien var att undersöka hur praktiker inom hälso- och sjukvården på landsbygden 
söker information för att lösa kliniska problem. Undersökningen motiveras med att, för 
att förstå vilken kompetens som krävs idag av praktiker inom hälso- och sjukvården så 
är det nödvändigt att studera hur dessa praktiker lär och använder kunskaper i informa-
tionssökning. Författarna menar vidare att det är än viktigare idag att studera informa-
tionssökningsbeteende inom detta område eftersom patienter förväntar sig mer och stäl-
ler högre krav. Patienterna tar idag också en mer aktiv roll i beslut som rör hälsa och 
livsstil och är mer medvetna. Det finns idag mer information än någonsin rörande hälsa 
och sjukvård, och det är inte alltid som praktiker har tid att komma åt och kritiskt värde-
ra all den information som finns tillgänglig.  
 
I undersökningen betraktas informationssökning och lärande som situationsbundet, vil-
ket innebär att  kontexten får en viktig roll.  Ett mål med studien var att undersöka hur 
kontexten influerar informationssökning liksom vilka informationsstrategier, verktyg 
och resurser som vanligen används inom praktiken. För genomförande av undersök-
ningen valdes ett kvalitativt förhållningssätt och metoderna som användes var deltagar-
observation, insamling av dokument och djupintervjuer med sexton praktiker. Dessa 
praktiker inkluderade flera olika yrkesgrupper såsom arbetsterapeuter, sjukgymnaster, 
röntgentekniker, logopeder och sjuksköterskor. Hur dessa praktiker samlade, filtrerade 
och skapade information betraktades med utgångspunkt från informationssökarna själ-
va, det vill säga användarna. Därmed är ett användarperspektiv genomgående i under-
sökningen, liksom i uppsatsen.   
 
Fokus för undersökningen var två olika vårdhem där intervjudeltagarna arbetade med 
olika förutsättningar och som låg i städer med olika folkmängd. På dessa vårdhem 
spenderade en forskare ett år för att samla in material. Samtidigt som forskaren arbetade 
som praktiker på vårdhemmen så gjordes även observationer. På det ena vårdhemmet, 
som var beläget i den stad med mindre invånarantal, utfördes mestadels arbetet av prak-
tiker som arbetade där och även bodde i staden.  
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På det andra vårdhemmet som var beläget i staden med ett större invånarantal, utfördes 
tjänsterna av praktiker vars anställningar inte var knutna till vårdhemmet specifikt. För 
dessa praktiker medförde detta att de reste ganska mycket mellan olika arbetsplatser 
inom ganska stora avstånd. Genom att jämföra vårdhemmens och praktikernas olika 
förutsättningar, begränsningar och möjligheter möjliggjordes fokus på kontexten och 
hur den påverkar informationssökning. Författarna kommer i undersökningen fram till 
att informationssökningsaktiviteter styrs av en arbetsmiljö som bestämmer efterfrågan 
såväl som resurser. I undersökningen konstateras att arbetsmiljön var en källa både av 
begränsningar och tillgångar. En annan slutsats som författarna drar av studiens resultat 
är att praktiker på landsbygden influeras av omgivningen, men också intar en aktiv roll 
för att förändra den när de engagerar sig i informationssökningsaktiviteter. Vem och vad 
som fanns tillgängligt formade de informationssökningsaktiviteter som praktikerna en-
gagerarde sig i.  
 
En tredje slutsats var att praktiker på landsbygden kan bli uppmuntrade av sin miljö när 
det gäller att söka information. Författarna skriver i artikeln att praktiker använder den 
kunskap, de människor och de verktyg som finns till hands i omgivningen i samband 
med informationssökning. Så var särskilt fallet för de praktiker som var anställda och 
arbetade på vårdhemmet i den mindre staden. Praktikernas förbindelse med samhället, 
byggnaden, personalen och arbetsplatsen påverkade deras informationssökningsaktivite-
ter. Praktiker som huvudsakligen bodde och arbetade i ett samhälle hämtade mer infor-
mation från sina gemenskaper. De hade mer tillgång till interaktion och resurser inom 
byggnaden än de praktiker som reste runt och vilkas informationsresurser var mer ut-
spridda. De praktiker som reste runt och spenderade mindre tid på en plats och med and-
ra praktiker, sökte mer information utanför den omedelbara omgivningen och bar resur-
serna med sig. Författarna menar att den avgörande faktorn inte behöver vara kvantite-
ten av resurser utan kvaliteten på de som är tillgängliga. En fjärde slutsats är att inve-
stering i en gemensam praktik kan göra det lättare för praktiker på landsbygden att söka 
information och att själva fungera som informationskällor. De praktiker med en inve-
stering i socialt kapital, det vill säga hade goda sociala relationer, var ofta effektiva att 
anskaffa den information de behövde och sågs av andra som informationsförmedlare. 
Dessa sociala relationer var till nytta i samband med informationssökning. 
 
Grace Yin Ting Cheng är chefsbibliotekarie vid Hospital Authority Head Office Library 
och Louisa Mei Chun Lam är sjukhusbibliotekarie vid Tuen Mun Hospital i Hong 
Kong. I artikeln Information-seeking behavior of health professionals in Hong Kong: a 
survey of thirty-seven hospitals (1996) redogör de för sin undersökning av informations-
sökningsbeteendet hos professionella inom hälso- och sjukvården vid 37 sjukhus i Hong 
Kong. Undersökningen genomfördes 1990 genom att enkäter skickades ut via mail till 
1, 257 personer inom olika yrkeskategorier verksamma vid dessa sjukhus. I enkäterna 
ställdes frågor som bland annat berörde informationsbehov, biblioteksanvändning och 
hur nöjda användarna var med biblioteket. Vid tiden för undersökningen hade endast 12 
av de 37 sjukhusen bibliotek, varav tre av dessa hade personal som var utbildade biblio-
tekarier.  
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För att utveckla biblioteken och dess service och tjänster på sjukhusen i Hong Kong så 
hade en ny strategi anammats bara några månader innan undersökningen genomfördes. 
Ett databaserat system, HALIS (Hospital Authority Library Information Systems), hade 
introducerats för att samordna sjukhusbibliotekens resurser. Sjukhusbiblioteken i Hong 
Kong hade grupperats i olika nätverk för att verka för samarbete sinsemellan. Syftet var 
att med hjälp av HALIS öka tillgängligheten till sjukhusbiblioteken och dess resurser 
för användarna, det vill säga främst för yrkesgrupperna på sjukhusen. Av undersökning-
en framkom att respondenterna såg á jourhållning som det främsta skälet till att söka 
information. En annan anledning som föranledde informationssökning uppgavs vara 
fortbildning. Att lösa arbetsrelaterade och kliniska problem sågs likaledes som en av de 
främsta anledningarna till varför de sökte information. Frågorna om informationsbehov 
var i enkäterna kopplade till användningen av sjukhusbiblioteken. Respondenterna fick 
rangordna skälen till biblioteksbesöken. Resultatet visade att de fem vanligaste anled-
ningarna till att besöka sjukhusbiblioteken var att hitta information om ett ämne, att an-
vända böcker i biblioteket, att låna böcker från biblioteket, att använda tidskrifter i bib-
lioteket och att kopiera böcker och tidskriftsartiklar. Respondenterna var i allmänhet 
mer nöjda med tjänsterna som biblioteken erbjöd än med samlingarna. De var också 
väldigt nöjda med sjukhusbibliotekarierna. Enligt författarna visar även resultatet på ett 
starkt behov när det gäller utbildning och kompetens i informationssökning.    
      
Susan Rappolt, professor vid Department of Occupational Therapy, och Maria Tassone, 
verksam vid Department of Physical Therapy, är båda verksamma vid University of 
Toronto. De har skrivit artikeln How rehabilitation therapists gather, evaluate and im-
plement new knowledge (2002). De menar att terapeuter som arbetar med rehabilitering 
på olika sätt, däribland arbetsterapeuter, precis som andra yrkesgrupper inom hälso- och 
sjukvården också måste samla, tolka och implementera tillgängliga forskningsresultat 
för att upprätthålla en viss kvalité i sitt arbete. Jämfört med professioner inom medicin 
och omvårdnad, är dock professionerna inom rehabilitering förhållandevis få och ut-
spridda över ett stort fält av klinisk praxis. I motsats till den fåtaliga forskning som har 
gjorts angående fortbildning och kunskapsöverföring för terapeuter som arbetar med 
rehabilitering, är den växande mängd litteratur som lyfter fram terapeuters användning 
av forskningsbelägg i praxis. Rappolt och Tassone hänvisar till tidigare studier som 
dock visar på en frustration för terapeuter när det gäller tillgänglighet och åtkomst till 
relevant forskning, men även i att hantera och bemöta barriärer för implementering av 
forskning.  
 
Författarna menar därmed att det behövs en bättre förståelse för hur terapeuter som ar-
betar med rehabilitering hanterar sin fortbildning och kompetensutveckling och hur de 
integrerar sitt lärande i praxis. Rappolt och Tassone redogör i artikeln för sin undersök-
ning i vilken 24 terapeuter har intervjuats, tretton sjukgymnaster och elva arbetsterapeu-
ter. Syftet med studien var att undersöka hur terapeuter som arbetar med rehabilitering 
samlar, värderar och implementerar ny kunskap i arbetet. De ville också undersöka tera-
peuternas syn på fortbildning och kompetensutveckling. Resultatet visade att samtliga 
intervjudeltagare värderade fortbildning och kompetensutveckling högt. De uttryckte att 
det var nödvändiga komponenter för sin fortsatta professionella utveckling.  
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Trots detta framkom det att majoriteten av intervjudeltagarna i första hand vände sig till 
mer erfarna kollegor, vilka upplevdes besitta en viss expertis, för att få ny kunskap, för 
att lösa kliniska problem och för att diskutera arbetsrelaterade frågor. Författarna menar 
att anledningen till det var att information från kollegor enligt intervjudeltagarna ansågs 
som mer direkt, var mer åtkomlig och gick fortare. Vidare skriver författarna att forsk-
ningslitteratur tydligt kom i andra hand för de intervjuade terapeuterna. Av undersök-
ningen framgick att sju av de intervjuade terapeuterna använde sig av litteratur som käl-
la i första hand. Dessa terapeuter gick också mer systematiskt tillväga för att värdera 
och integrera sitt lärande i praktiken.  
 
 

4.1.3 Avhandlingen Informationsstrategier och yrkesidentiteter 
 
Olof Sundins avhandling i biblioteks- och informationsvetenskap Informationsstrategier 
och yrkesidentiteter från 2003 är en studie av sjuksköterskors relation till fackinforma-
tion vid arbetsplatsen.  Då avhandlingen behandlar den kontext som sjukhusmiljö utgör, 
finner jag det relevant att relatera den till uppsatsen då de intervjuade arbetsterapeuterna 
också har sin arbetsplats på sjukhus. Sjuksköterskorna i Sundins avhandling och arbets-
terapeuterna i uppsatsen har också en liknande arbetssituation då arbete i sjukhusmiljö 
innebär ett samarbete mellan olika professioner inom hälso- och sjukvården. De samar-
betar med varandra kring patienter som är i behov av rehabilitering. Syftet med avhand-
lingen uppges vara att skapa en fördjupad kunskap om fackinformationens symboliska 
värde och sociala betydelser i sjuksköterskors yrkespraktik. Studien är gjord genom 
intervjuer vid tre tillfällen med 20 sjuksköterskor som är verksamma vid sjukhus inom 
operationsavdelningar, intensivvårdsavdelningar och akutintag. Gemensamt för delta-
garna i studien är att de har ett särskilt ansvar för utvecklingsfrågor vid avdelningarna. 
Dessa sjuksköterskor har en delad tjänst som är fördelad 50 % på praktiskt, kliniskt ar-
bete som sjuksköterska inom respektive specialistområde och 50 % på arbete med 
forsknings- och utvecklingsfrågor.   
 
I avhandlingen framhålls kontextens betydelse för informationssökning. Information 
anses inte äga ett eget objektivt värde, utan tolkas och förstås alltid i ett sammanhang. I 
avhandlingen definieras ett sådant sammanhang på två parallella plan. Sjuksköterskor är 
verksamma inom och är en del av den gemenskap som deras yrkespraktik innebär. Be-
greppet professionella gemenskaper används för att lyfta fram sjuksköterskor som yr-
kesgrupp och åsyftar deras yrkesgruppgemenskap med gemensamma normer och värde-
ringar. Arbetsterapi förstås i uppsatsen också som en egen profession. Arbetsterapeuter 
betraktas därmed också som delaktiga i en professionell gemenskap med gemensamma 
normer och värderingar. Sjuksköterskor är inte bara delaktiga i en yrkesgruppgemen-
skap, utan är även delaktiga i en arbetsplatsgemenskap. För de intervjuade sjuksköters-
korna i avhandlingen utgörs denna arbetsplatsgemenskap av olika avdelningar vid sjuk-
hus. Rehabiliteringskliniken vid sjukhuset där de intervjuade arbetsterapeuterna arbetar 
utgör deras arbetsplatsgemenskap.  
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För att beskriva förutsättningarna för informationssökning och informationsanvändning 
vid avdelningarna beskrivs i avhandlingen informationsmiljön vid dessa. De flesta av-
delningar som ingår i studien har avdelningsbibliotek av olika storlek med mindre bok- 
och tidskriftssamlingar. Tillgång till kurslitteratur är vanligt vid avdelningsbiblioteken, 
som i avhandlingen därför anses stödja sjuksköterskors formella fackinformation. Flera 
av dessa avdelningsbibliotek är belägna centralt i anslutning till expedition eller perso-
nalrum. Sundin skriver att vid sista intervjuomgången hade samtliga avdelningar till-
gång till datorer, Internet och i ett par fall även ett eget utvecklat intranät. Vid de sjuk-
hus där sjuksköterskorna arbetar finns också sjukhusbibliotek (benämnda fackbibliotek i 
avhandlingen) med anställda bibliotekarier. Sjukhusbiblioteken i studien har alla en 
tyngdpunkt i beståndet och verksamheten mot läkarna som användargrupp. Att fackbib-
lioteken benämns medicinska bibliotek signalerar också en medicinsk kunskapsinrikt-
ning, precis som bibliotekens klassifikationssystems hierarkiska struktur. Klassifika-
tionssystemet NLM, National Library of Medicine, organiserar litteraturen efter främst 
organ medan omvårdnad och omvårdnadsforskning är hierarkiskt underordnade ämnen i 
systemet. Den mest använda databasen bland deltagarna i studien är Medline, den do-
minerande bibliografiska databasen inom medicin.  
 
Sundin beskriver i avhandlingen framväxten av sjuksköterskors kunskapsområde för att 
påvisa relationen till fackinformation sett ur ett historiskt perspektiv med tonvikt vid 
svenska förhållanden. Genom att skildra utvecklingen av sjuksköterskeyrket tillsam-
mans med framväxten av fackinformation, visas hur yrket har förändrats från att främst 
ha varit ett praktiskt yrke till att alltmer bli ett akademiskt yrke. Det praktiska kunnandet 
har fått lämna företräde för ett allt större intresse för forskning och utveckling av profes-
sionen och omvårdnadsämnet. Denna utveckling beskrivs i avhandlingen som ett pro-
fessionellt projekt, att synliggöra en egen disciplin med omvårdnad som karaktärsämne 
i utbildningen. Som en del i det professionella projektet verkar framväxten av fackin-
formation inom ämnet omvårdnad riktad till sjuksköterskor som yrkesgrupp. Sundin 
kommer i undersökningen fram till att sjuksköterskors traditionella yrkesidentitet domi-
nerar på arbetsplatserna och att den kännetecknas av en inordning i den medicinska 
kunskapshierarkin. För deltagarnas informationssökning får det konsekvenser i form av 
en minskad självständighet och att tolkningsföreträdet av fackinformation är överlämnat 
till läkare och andra professionella från det medicinska området. Sundin kommer också 
fram till att det är sjuksköterskors framväxande, nya yrkesidentitet med fokus på om-
vårdnad som däremot är dominerande på yrkesgruppsnivån. Denna nya yrkesidentitet 
kännetecknas av att den utmanar det medicinska kunskapsföreträdet. Sundin menar att 
de två yrkesidentiteterna delvis utgör konkurrerande normer och värderingar inom sjuk-
sköterskeyrket kring informationssökning och informationsanvändning. En annan slut-
sats i avhandlingen är att sjuksköterskors fackinformation och betydelsen av yrkes-
gruppsmedlemmarnas sökning och användning av dessa kan ses som en del av ett pro-
fessionellt projekt.  
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5. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel redogörs för uppsatsens teoretiska ramverk, som också utgör de analys-
verktyg som används vid analysen av intervjumaterialet. Till grund för analysen an-
vänds en modell av professionellas informationssökning. Denna modell fungerar som 
huvudmodell för analysen. Som ett komplement till denna modell används också två 
mindre modeller för att dela in olika typer av informationskällor och informationsbe-
hov.  

 

5.1 Modell av professionellas informationssökning 
 
I artikeln Modeling the information seeking of professionals beskriver Gloria Leckie, 
Karen Pettigrew och Christian Sylvain en generell modell av professionellas informa-
tionssökning.36 Denna informationssökningsmodell som ovanstående artikelförfattare 
har utvecklat argumenteras för vara användbar vid undersökning och beskrivning av 
olika professioners informationssökningsprocess. Artikelförfattarna skriver att hittills så 
har forskningen koncentrerats på olika grupper av professionella vad gäller informa-
tionssökning.  
 
I artikeln framhålls behovet av en mer enhetlig och omfattande modell för att beskriva 
professionellas informationssökning, då fler och fler professioner inkluderas i forsk-
ningen.37  Artikeln inleds med en kort forskningsöversikt av studier som har undersökt 
informationssökningen hos ingenjörer, advokater och professioner inom hälso- och 
sjukvården, i artiklen med sjuksköterskor, läkare och tandläkare som exempel. I uppsat-
sen förstås arbetsterapi som en profession inom hälso- och sjukvården och författarna 
menar att den generella modell som artikeln redogör för kan användas för att studera 
och beskriva dessa professioners informationssökning. Därför anser jag att modellen är 
relevant och motiverad att använda för att beskriva arbetsterapeuters informationssök-
ning. Denna modell har jag valt som analysmodell för det inspelade intervjumaterialet 
från intervjuerna med arbetsterapeuterna. Nedan visas hur modellen ser ut och sedan 
följer en beskrivning av den. 
 

                                                 
36 Leckie, Pettigrew & Sylvain (1996). Modeling the information seeking of professionals: a general 
model derived from research on engineers, health care professionals, and lawyers 
37 Leckie, Pettigrew & Sylvain (1996), s. 163 
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Figur 1. Modell av professionellas informationssökning. Källa:Leckie, Pettigrew & Sylvain (1996), s. 180 
 
 
Yrkesroller och arbetsuppgifter 
 
Utgångspunkten för informationssökningsmodellen är professionellas dagliga arbetsliv.  
Antagandet är att professionella i sitt arbete, mer eller mindre medvetet och uttalat, fun-
gerar i olika yrkesroller som i sig genererar en mängd arbetsuppgifter av skiftande ka-
raktär. Dessa arbetsuppgifter antas i sin tur generera en mängd olika informationsbehov, 
vilka initierar en informationssökningsprocess.38 Artikelförfattarna definierar fem såda-
na yrkesroller som professionella fungerar genom: tillhandahållare av service, administ-
ratör/chef, forskare, utbildare och student. Den mest utbredda och gemensamma rollen 
bland professionella är att tillhandahålla service gentemot klienter. Service kan vara 
antingen en tjänst eller en produkt eller både och. Arbetsuppgifter tillhörande servicerol-
len kan vara att fastställa och uppskatta klienters behov. Som administratör/chef ingår 
planering av arbetsuppgifterna och ett visst personalansvar. Att fungera som utbildare 
kan innebära att sprida kunskap om professionen på olika sätt. I rollen som student ingår 
till exempel kompetensutveckling och fortbildning.39 
 
 
 
 
                                                 
38 Leckie, Pettigrew & Sylvain (1996), s. 180 
39 Leckie, Pettigrew & Sylvain (1996), s. 181-182 
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Informationsbehov 
 
Informationsbehov, betraktat utifrån ovanstående modell av Leckie, Pettigrew och Syl-
vain, uppstår ur situationer i relation till en specifik arbetsuppgift som hänger samman 
med en eller flera av de ovan beskrivna professionella yrkesrollerna. Ett informations-
behov är inte konstant, utan påverkas av ett flertal faktorer. Faktorer som påverkar pro-
fessionellas informationsbehov inkluderar demografiska variabler (ålder, profession, 
inriktning och specialisering, karriärstadie och geografisk lokalisering), kontext (situa-
tionsspecifika informationsbehov), frekvens (återkommande och nya informationsbe-
hov), förutsägbarhet och grad av komplexitet. Artikelförfattarna påpekar att varje faktor 
befinner sig längs en glidande skala och varierar alltså i intensitet och interagerar med 
varandra.40  
 
Informationssökning 
 
Professionella söker information från en mängd olika källor, som exempelvis kollegor, 
bibliotekarier, handböcker och tidskrifter, men använder också egen erfarenhet och kun-
skap. Dessa informationskällor kan karaktäriseras och delas in i olika kategorier bero-
ende på typ av informationskanal och format. Ett sätt att dela in informationskällor är att 
skilja mellan formella, informella och externa, interna informationskällor.41 Informa-
tionsmedvetenhet är en annan viktig aspekt av professionellas informationssökning. 
Tidigare erfarenheter och kunskaper om olika informationskällor spelar en viktig roll i 
informationssökningsprocessen. Medvetenheten om informationskällor och dess inne-
håll är en avgörande faktor för informationssökningens riktning och val av sökstrategi. 
Likaså utgör förväntningar på informationskällor och den information de innehåller och 
förväntningar på informationssökningsprocessen en viktig faktor i densamma. Förtro-
genheten med olika informationskällor har betydelse vid bedömningen av deras kapaci-
tet och pålitlighet att förmedla relevant information. Tiden är också en viktig faktor i 
professionellas informationssökning. Om informationen erhålls för tidigt eller för sent 
så är den inte användbar. Kostnaden måste också tas hänsyn till vid bedömningen av 
vilka informationskällor som kan komma ifråga.42    
 
Utfall 
 
Utfallet är resultatet av informationssökningsprocessen. Det optimala utfallet innebär att 
informationsbehovet är tillfredsställt och uppfyllt. För professionella innebär det att 
tillräcklig information har erhållits för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett tillfreds-
ställande sätt. Det kan dock hända att resultatet av informationssökningen inte kan upp-
fylla informationsbehovet och att det därför krävs ytterligare informationssökning. Det-
ta illustreras i modellen med hjälp av begreppet  feedback, det vill säga bedömningen av 
huruvida det krävs ytterligare information.43 Utfallet har i uppsatsen getts innebörden av 
huruvida de intervjuade arbetsterapeuterna anser sig få tag på den information de upple-
ver att de behöver i sitt arbete.  

                                                 
40 Leckie, Pettigrew & Sylvain (1996), s. 182-183 
41 Leckie, Pettigrew & Sylvain (1996), s. 183-184 
42 Leckie, Pettigrew & Sylvain (1996), s 185 
43 Leckie, Pettigrew & Sylvain (1996), s 187 
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5.2 Informationskällor och informationsbehov 
 
Som ett komplement till modellen av professionellas informationsökning, vilken är den 
huvudsakliga analysmodellen i uppsatsen, används två stycken mindre modeller som 
kategoriserar informationskällor och informationsbehov. För att karaktärisera vilken typ 
av källor som de intervjuade arbetsterapeuterna använder sig av används en fyrfältsmo-
dell som är uppdelad i formella och informella, externa och interna informationskällor. 
Modellen är hämtad från Höglund och Persson ur Information och kunskap: Informa-
tionsförsörjning – forskning och policyfrågor (1985). Exempel på formella informa-
tionskällor, vilka främst består av tryckt material, är rapporter, monografier, bibliografi-
er, tidskrifter och statistik. Informella informationskällor, vilka främst består av muntli-
ga källor, kan vara exempelvis ett samtal mellan arbetskamrater, möten, konferenser, 
mässor, föredrag och seminarier. Interna informationskällor är sådana som finns inom 
en organisation som exempelvis protokoll, register och egna samlingar av litteratur. 
Externa informationskällor är sådana som finns utanför organisationen som exempelvis 
bibliotek, andra organisationer och kurser. Ofta krävs en kombination av informations-
källor för att tillfredsställa ett informationsbehov.44        

 
Figur 2. Olika typer av informationskällor. Källa:  Höglund & Persson (1985), s. 47 
 
Höglund och Persson menar att ett sätt att skilja mellan olika typer av informationsbe-
hov är att skilja mellan regelbundna och tillfälliga behov. För att åskådliggöra detta och 
visa på skillnaden används en modell som författarna har hämtat från Orr (1970). Hög-
lund och Persson skriver att det inom många verksamheter finns behov av att följa ut-
vecklingen inom ett problemområde utan omedelbar praktisk tillämpning. Detta be-
nämns aktuell eller löpande informationsbevakning. Till regelbundna behov räknas ock-
så sådan information som behövs i det dagliga arbetet, liksom ett behov av stimulering 
för att att få nya idéer och reaktioner på arbetet från kollegor. Ibland kan det uppstå mer 
tillfälliga behov av information, exempelvis i samband med större arbeten och projekt. 
Syftet är då att ta reda på vad som hittills har gjorts inom ett specifikt område.45 
 

                                                 
44 Höglund & Persson (1985). Information och kunskap: Informationsförsörjning – forskning och policy-
frågor,  s. 46 
45 Höglund & Persson (1985), s. 44-45 
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Figur 3. Modell av olika typer av informationsbehov. Hämtad från Höglund och Persson (1985), s. 45. 
Källa: Orr (1970). 

 

 

6. Resultatredovisning 
 
Detta kapitel utgör intervjuundersökningens resultatredovisning. För att ge läsaren en 
inblick i det sammanhang i vilket deltagarna intervjuades, så inleds kapitlet med ett av-
snitt som presenterar deras arbetsplats. Det följs av ett avsnitt om sjukhusbiblioteket på 
det sjukhus där intervjudeltagarna arbetar. Därefter presenteras intervjudeltagarna var 
för sig innan resultatet av intervjuerna redogörs. Kapitlet bygger på intervjuer och är en 
deskriptiv redogörelse av dessa. Således görs inga hänvisningar till litteratur, utan istäl-
let görs hänvisningar till intervjudeltagarna.  
 

 

6.1 Rehabiliteringskliniken 
 
I detta avsnitt presenteras och beskrivs rehabiliteringskliniken vid det sjukhus där inter-
vjuerna med arbetsterapeuterna är genomförda. Avsnittet bygger på en intervju med 
chefsarbetsterapeuten vid rehabiliteringskliniken. I det här avsnittet citeras det allmänna 
uppslagsverket Nationalencyklopedin vid definitioner av olika begrepp inom medicin 
och omvårdnad. Jag är dock medveten om Nationalencyklopedins generella karaktär. 
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Rehabiliteringskliniken vid sjukhuset ingår i området Medicinska Specialiteter. Rehabi-
literingsklinikens arbetsterapi tillhandahåller arbetsterapi till patienter inom geriatrik46, 
medicinsk rehabilitering och strokeenhet för såväl öppen som sluten vård samt till reu-
matologi47 och neurologi.48 På rehabiliteringskliniken arbetar ungefär 35 personer, var-
av en chefsarbetsterapeut, tjugotvå arbetsterapeuter och sju arbetsterapibiträden. Dess-
utom finns arbetsinstruktör och sekreterare. Till rehabiliteringskliniken kommer patien-
ter i alla åldrar från 16 år och uppåt. Det är många unga patienter som kommer hit som 
har råkat ut för trafikskador, och det kan också röra sig om fallolyckor eller andra typer 
av olyckor. Eftersom rehabiliteringskliniken är specialister inom dessa områden så är 
upptagningsområdet stort.  Arbetsterapeuterna vid rehabiliteringskliniken ingår i vad 
som kallas för intradisciplinära team. Det innebär att olika professioner samverkar och 
arbetar centrerat runt patienter utifrån gemensamma mål. De olika professioner som 
ingår är, förutom arbetsterapeuter, även sjukgymnaster, undersköterskor, sjuksköters-
kor, läkare, logoped samt psykolog, neuropsykolog och kurator. Teamen träffas och har 
konferens minst en gång i veckan och går igenom samtliga patienter. Ofta när teamet 
träffas är patienten närvarande, men om patienten är riktigt svårt skadad så är det istället 
anhöriga som träffar teamet i början.  
 
Som arbetsterapeut i teamet är arbetet inriktat på aktivitet inom områdena personlig 
vård, boende, arbete och fritid utifrån en helhetssyn med fokus på patientens önskningar 
och behov. Syftet är att individens egna resurser skall tas tillvara och utvecklas. Arbets-
terapeutiska insatser inriktas på problemlösande uppgifter i förhållande till de nödvän-
diga och viktiga dagliga aktiviteterna och förutsätter aktiv medverkan av de inblandade 
individerna. Arbetsterapeutiska insatser strävar även efter att öka patientens medveten-
het om sjukdomen och dess konsekvenser. Arbetsterapi kan vara undervisning, instruk-
tion, olika typer av behandling och ergonomisk rådgivning och träning. Arbetsterapi kan 
också innebära utformning och anpassning av hjälpmedel, bostad och arbetsplats. Ar-
betsterapins uppgift är också att samverka internt med andra områden inom sjukhuset 
och externt med övriga vårdgivare.  
 
Rehabiliteringsmedicin inriktar sig på bedömning och rehabilitering av vuxna i arbets-
för ålder med sjukdomar och skador inom rörelseapparaten samt inom centrala och peri-
fera nervsystemet. Patienterna är både inskrivna på sjukhuset och kommer till så kallad 
öppenvård. Öppenvård innebär att patienterna inte är inskrivna på sjukhuset utan kom-
mer under dagtid. Patienterna bor hemma. För de patienter som bor långt bort finns 
möjlighet att bo på det tillhörande patienthotellet och åker då hem på helgerna. Till re-
habiliteringsmedicin hör också ett polikliniskt hjärnskadeteam. Det innebär att teamet 
arbetar med patienterna sedan de skrivits ut från sjukhuset. I början kan kontakterna 
vara intensiva, för att så småningom övergå i uppföljning. Det kan till exempel handla 
om att skapa grupper så att patienterna får träffa andra i sin egen ålder som befinner sig 
i en liknande situation.  

                                                 
46 Dehlin, Ove (1992). Geriatrik. Ingår i NE. Bd 7, s. 431: Geriatrik är läran om sjukdomar hos äldre, 
vanligen med en nedre åldersgräns vid 65.  
47 Leden, Ido (1994). Reumatologi. Ingår i NE. Bd 15, s. 520: Reumatologi är läran om diagnostik och 
behandling, rehabilitering och förebyggande åtgärder (prevention) mot reumatiska sjukdomar. 
48 Hindfelt, Bengt (1994). Neurologi. Ingår i NE. Bd 14, s. 126: Neurologi är läran om de centrala och 
perifera nervsystemens sjukdomar. I ämnet ingår även rubbningar i impulsöverföringen från nerv till 
muskel och muskelsjukdomar. 
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Det polikliniska hjärnskadeteamet följer ofta patienter under flera år. Syftet är att lära 
patienterna att själva organisera sina liv och hantera sin vardag. I det polikliniska  hjärn-
skadeteamet ingår två arbetsterapeuter.  
 
Geriatrisk rehabilitering inriktar sig på rehabilitering efter amputationer och större 
trauma/operativa ingrepp. Hit kommer äldre patienter som behöver rehabilitering efter 
en höftfraktur eller en amputation. Strokeenheten inriktar sig på det akuta omhänderta-
gandet, rehabilitering49 och palliativ vård.50 Förutom arbetsterapin på rehabiliteringskli-
niken finns också en central arbetsterapi på sjukhuset som en egen fristående avdelning. 
På denna avdelning finns omkring sju stycken arbetsterapeuter, ett arbetsterapibiträde 
och en chefsarbetsterapeut. Denna centrala arbetsterapi har ett annat arbetssätt än arbets-
terapin vid rehabiliteringskliniken och fungerar mer som konsulter gentemot avdelning-
ar. På dessa avdelningar och kliniker kanske inte alla patienter är i behov av rehabiliter-
ing. Dessa arbetsterapeuter arbetar till exempel med handskador, cancerpatienter, pati-
enter som har någon typ av fraktur och stannar på sjukhuset en kortare tid och patienter 
på lungkliniken. Arbetsterapin vid rehabiliteringskliniken har ett väldigt nära samarbete 
med den centrala arbetsterapin och har även ett nära samarbete med arbetsterapeuter i 
kommun och primärvård. Sedan 2005 finns ett gemensamt samverkansråd i kommunen 
för arbetsterapeuter och sjukgymnaster där gemensamma frågor tas upp. Ett syfte är att 
skapa gemensamma rutiner för exempelvis informationsöverföring när patienterna läm-
nar sjukhuset och istället tas om hand om primärvården eller kommunen. Ett annat ex-
empel på samarbete är att arbetsterapeuter på sjukhuset och i kommunen gör gemen-
samma hembesök för att se över eventuella åtgärder i hemmet inför helgpermission och 
utskrivning. Kommunens och primärvårdens arbetsterapeuter tar vid om behov kvarstår 
vid utskrivning. Viss träning förläggs i hemmet eller på arbetsplasten inför utskrivning. 
I de fall patienten är i behov av hjälpmedel föreskriver arbetsterapeuten de aktuella 
hjälpmedlen, informerar hur dessa används och tränar patienten att använda dessa.       
 

 

 
 
 
 

                                                 
49 Kebbon, Lars (1994). Rehabilitering. Ingår i NE. Bd 15, s. 475: Rehabilitering innefattar återställande 
av förlorad funktion. Rehabilitering omfattar medicinska, psykologiska och sociala åtgärder, med inrikt-
ning på att hjälpa sjuka eller skadade att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och ge förutsättningar 
för ett normalt liv. Den avser numera insatser mot alla former av funktionsnedsättningar och handikapp. 
Medicinsk rehabilitering bedrivs bland annat vid särskilda rehabiliteringskliniker. Den kan inte skarpt 
avgränsas från rent sjukvårdande åtgärder, men inriktas främst på konsekvenser av sjukdom och skada, 
till exempel genom funktionsträning, förmedling av hjälpmedel eller övning i det dagliga livets aktivite-
ter. Detta till skillnad från habilitering som innefattar utvecklande av ny förmåga 
50 Morris, Christine (1994). Palliativ vård. Ingår i NE. Bd 14, s. 577-578: Palliativ vård är den aktiva 
helhetsvården av personer med sjukdomar där bot inte längre är att vänta. Målet är bästa möjliga livskva-
litet för både patient och anhöriga, att tillgodose de fysiska likaväl som de psykiska och andliga behoven. 
Den palliativa vården sådan den bedrivs av läkare betecknas som palliativ medicin och har smärt- och 
symtomkontroll som en beståndsdel. 
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6.2 Sjukhusbiblioteket 
  
I det här avsnittet presenteras och beskrivs biblioteket vid det sjukhus där de intervjuade 
arbetsterapeuterna arbetar. Avsnittet bygger på en intervju med en bibliotekarie som 
arbetar vid sjukhusbiblioteket.  
 
Sjukhusbiblioteket är ett så kallat kombinerat bibliotek. Det innebär att biblioteket be-
står både av en medicinsk del och en allmän del. Den medicinska litteraturen på olika 
nivåer är framförallt till för personalen. En stor del består av kurslitteratur till olika vi-
dareutbildningar för personalen. Den medicinska delen berör främst områdena medicin, 
omvårdnad, psykologi och psykatri.I sjukhusbiblioteket finns en egen avdelning som är 
avsedd för patientinformation, som glider mellan den medicinska och den allmänna de-
len. Denna avdelning riktar sig enbart till patienter och deras anhöriga. På patientinfor-
mationsavdelningen finns skönlitteratur, som mestadels består av patientupplevelser av 
olika slag, och filmer. Det finns också informationsfilmer och broschyrskrifter.  Det 
finns även en del facklitteratur som riktar sig till patienter och anhöriga. På detta sjuk-
husbibliotek har dock all facklitteratur placerats i den medicinska delen av biblioteket. 
Den allmänna delen av biblioteket är till för både patienter, deras anhöriga och för per-
sonalen. Här finns ett brett utbud och inkluderar allt från kokböcker, pekböcker och 
annan skönlitteratur till referenslitteratur.  
 
Sjukhusbiblioteket tillhandahåller en mängd olika tidskrifter. Tidskrifterna är indelade i 
allmänna och medicinska tidskrifter. De allmänna tidskrifterna är placerade i den all-
männa delen av biblioteket och här återfinns titlar som Femina, Amelia och Illustrerad 
vetenskap. De medicinska tidskrifterna är placerade i bibliotekets forskaravdelning och 
är till för personalen. Sjukhusbiblioteket prenumererar på ett antal stora och allmänna 
tidskrifter inom medicin, omvårdnad och psykologi. Dessutom så prenumererar klini-
kerna på olika tidskrifter som de vill ha. Sjukhusbiblioteket beställer och administrerar 
även dessa prenumerationer. Det varierar hur klinikerna väljer att lösa det praktiskt. En 
del kliniker väljer att ha tidskrifterna i sina egna klinikbibliotek. Andra kliniker väljer 
att ha tidskrifterna i sjukhusbiblioteket.  Den medicinska litteratur som är specifik för de 
olika klinikerna köper dom själva in och har nära, eftersom det är viktigt att ha denna 
litteratur snabbt och lätt tillgänglig. Tidskrifterna är placerade i ett särskilt rum i sjuk-
husbibliotekets forskaravdelning. I rummet finns också en dator med möjlighet att 
snabbt kunna söka elektroniska tidskriftsartiklar. Det finns även en skrivare för utskrift. 
I forskaravdelningen finns också två stycken arbetsdatorer, avsedda för informations-
sökning och ordbehandling. Det finns även ett konferensrum som används av hela sjuk-
huset. Sjukhusbiblioteket tillhandahåller en mängd olika databaser, som precis i fallet 
med de medicinska tidskrifterna, rör sig inom områdena medicin, omvårdnad, psykologi 
och psykiatri. Både tidskrifterna och databaserna är åtkomliga elektroniskt via en ge-
mensam portal för alla sjukhus i regionen. Sjukhusbiblioteket prenumererar också på ett 
antal lokala dagstidningar. På sjukhusbiblioteket finns också talböcker, musik och 
böcker på CD och CD-spelare att låna och även DAISY-spelare. På sjukhusbiblioteket 
finns också en hylla med olika specialmedier för barn. Här finns bland annat lättlästa 
böcker, böcker med teckenstöd och taktila bilderböcker.  
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En stor del av sjukhusbibliotekariernas arbete består också av uppsökande verksamhet, 
både gentemot personalen och patienterna. Ibland tar klinikerna kontakt med sjukhus-
biblioteket och ber att bibliotekarierna ska komma och ha undervisning för personalen. 
Personalen kan också på eget initiativ komma till sjukhusbiblioteket och få undervis-
ning i till exempel databassökning. Sjukhuset har introduktionsdagar för all nyanställd 
personal, då bland annat biblioteket är med och informerar om de tjänster och den servi-
ce som biblioteket erbjuder. En gång i veckan går sjukhusbibliotekarierna med bokvagn 
till de olika vårdavdelningarna, som är närapå ett trettiotal. Biblioteket har också en 
service som heter ”ring så kommer vi”, vilket innebär att bibliotekarierna rycker ut när 
det behövs.  
 

 

6.3 Presentation av intervjudeltagarna 
 
I detta avsnitt presenteras de arbetsterapeuter som medverkar i intervjuundersökningen. 
Samtliga intervjudeltagare är legitimerade arbetsterapeuter. Intervjudeltagarna har i 
uppsatsen getts fiktiva namn. 
 
Maj är närmare fyrtio år och har mer än tio års erfarenhet av att arbeta som arbetstera-
peut. På rehabiliteringskliniken arbetar hon bland annat med patienter som har rygg- 
och nackproblem. Hon har också deltagit i olika projekt. 
 
Solveig är i femtioårsåldern och har drygt tjugo års erfarenhet av att arbeta som arbets-
terapeut. På rehabiliteringskliniken arbetar hon med patienter i yrkesverksam ålder, vil-
ket innebär en åldersgrupp från 18 till 65 år. Hon har precis som Maj också deltagit i 
olika projekt. 
 
Lotta är omkring trettio år och har ungefär tio års erfarenhet av att arbeta som arbetste-
rapeut. På rehabiliteringskliniken har Lotta arbetat med neurologi, reumatologi, med 
smärtpatienter och patienter med rygg- och nackproblem. 
 
Margareta är i fyrtioårsåldern. Hon arbetar med patienter upp till 65 år. Margareta arbe-
tar med medicinsk rehabilitering både på en slutenavdelning och på en öppenvårdsav-
delning.  
 
Gisela är närmare femtio och har över tjugo års erfarenhet av att arbeta som arbetstera-
peut. Även Gisela arbetar, precis som Margareta, med medicinsk rehabilitering som 
omfattar många olika diagnoser. 
 
Rita är drygt fyrtio år och har också tjugo års erfarenhet av att arbeta som arbetstera-
peut. Hon arbetar framförallt med äldre patienter på strokeenheten och geriatriken. Rita 
har också deltagit i olika projekt. 
 
Iris är i 30-års åldern. Hon arbetar på strokeavdelningen med i huvudsak geriatriska 
patienter. Iris har arbetat på rehabiliteringskliniken sedan hon blev färdig med utbild-
ningen. 
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Vendela är omkring femtio år och har också arbetat på rehabiliteringskliniken sedan hon 
blev färdig med utbildningen. Vendela arbetar med patienter som till exempel har ope-
rerat höften, som är ryggopererade eller är amputerade. Hon har även arbetat med stro-
kepatienter.      
 
Elly har även hon arbetat på rehabiliteringskliniken sedan hon blev färdig med utbild-
ningen. Hon är både på reumatolog- och neurologavdelningen men arbetar mest med 
neurologpatienter. Det kan till exempel röra sig om patienter som har hjärntumörer.  
 
Hillevi är i fyrtioårsåldern och likaså har hon också arbetat på rehabiliteringskliniken 
sedan hon blev färdig med utbildningen. Hon arbetar med strokepatienter på en geriat-
risk avdelning, vilket innebär att patienterna är över 65 år. Hillevi berättar att dessa pati-
enter ofta kommer in i akutskedet. 
 
Edith är i femtioårsåldern. Hon arbetar mycket med strokepatienter och patienter med 
olika typer av höftfrakturer. Edith arbetar också med patienter som har råkat ut för tra-
fikolyckor och amputerade patienter. Det är i huvudsak äldre patienter som Edith kom-
mer i kontakt med. Hon har genom åren deltagit i olika projekt. 
 
 
 

 

6.4 Intervjuerna 
 
I detta avsnitt redogörs för resultatet av intervjuerna. Avsnittet är indelat tematiskt efter 
uppsatsens frågeställningar. Under varje delavsnitt sammanfattas det som sagts i inter-
vjuerna i anslutning till de olika frågeställningarna. I de fall där citat används för att 
belysa resultatredovisningen är dessa tydligt markerade med indragna marginaler. I an-
slutning till citaten används symbolen [...] för att markera att en del av texten i citatet 
som inte är relevant i sammanhanget har tagits bort. Symbolen [min anm.] (vilket bety-
der min anmärkning) används när något förtydligas i citaten.     
 

6.4.1 Arbetsterapeuternas behov av information 
 
Av intervjuerna framgår att arbetsterapeuterna arbetar väldigt nära patienterna. Flera av 
intervjudeltagarna berättar hur de arbetar i team med andra yrkesgrupper runt patienter-
na och att det är patienterna som hela tiden är i fokus. Solveig beskriver sitt arbete i 
teamet och berättar att förutom hon som arbetsterapeut, ingår i teamet också sjukgym-
nast, läkare, psykolog, kurator och en kontaktperson som antingen är undersköterska 
eller sjuksköterska. Att arbeta intradisciplinärt innebär att få ihop en helhet som är större 
än om varje yrkesgruppsmedlem i teamet skulle arbeta var för sig. Tillsammans med de 
övriga i teamet och patienten lägger hon upp en behandlingsplan för patienten. Lotta 
berättar att teamet träffas varje vecka och lägger upp en handlingsplan för patienterna. 
Handlingsplanen är en planering som beskriver syftet och målen med patientens vistelse 
på sjukhuset.  
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Samtidigt görs en regelbunden utvärdering av hur arbetet med patienterna fortskrider. 
Som arbetsterapeut i teamet är arbetet koncentrerat på de problem och hinder som pati-
enten upplever i vardagen i förhållande till personlig vård, boende, fritid och arbete. 
Elly berättar i intervjun att det i anslutning till rehabiliteringskliniken både finns ett kök, 
grovkök, snickeri, ett datarum, ett vilorum, ett rum för hantverksaktiviteter och en till-
hörande trädgård. I denna miljö tränas patienterna för att så småningom kunna fungera i 
sin egen vardagliga miljö. Flera av intervjudeltagarna beskriver sin uppgift i teamet på 
liknande sätt.  
 
Att arbetsterapeuterna arbetar så nära patienterna innebär att de har ett stort behov av 
information rörande patienterna, vilket bland annat Lotta ger ett exempel på. Hon berät-
tar att det ofta är så kallat intagningsteam på måndagar, då patienten skrivs in på sjuk-
huset och träffar teamet. Sedan träffas teamet och patienten igen på torsdagen och läg-
ger upp en behandlingsplan. Lotta menar att hon då har några dagar på sig att skaffa sig 
en bild av patienten och dennes förmåga genom att titta på aktivitetsutförande, det vill 
säga hur patienten utför olika aktiviteter. Detta kallas för att ta en anamnes. Alla yrkes-
grupper i teamet gör en anamnes, en status, av patienten. Solveig berättar att i aktivi-
tetsutförandet gör hon en bedömning dels av patientens fysiska förmåga, och dels av 
den psykiska förmågan. Hon menar att det handlar både om patientens uthållighet, kon-
centration, koordination och hållning. I den praktiska aktiviteten görs sedan en bedöm-
ning av patientens aktivitetsnedsättningar utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Ett 
annat exempel på behov av information rörande patienterna ger Iris, som framhåller att 
det är viktigt att få bakgrundsinformation. Det kan vara frågor som rör patientens tidiga-
re sjukdomsbild, hur denne har fungerat tidigare, vad patienten klarar av och tycker är 
roligt.Ytterligare en typ av information som också har med patienterna att göra, är in-
formation om olika diagnoser, vilket både Vendela och Gisela framhäver. Gisela ut-
trycker dessutom att patientperspektivet hela tiden är närvarande: 
 

I och med att jag jobbar i ett team med så otroligt mycket diagnoser, så är man ju aldrig uppdate-
rad helt och hållet [...] dels är det ju när man får en ovanlig diagnos som man behöver [söka infor-
mation, min anm.] ... ibland handlar det ju om att börja om från noll och se vad detta är för en dia-
gnos [...] I och med att man utgår från personens [patientens, min anm.] situation och deras upp-
levda behov så kommer man hela tiden inför nya situationer där man måste ta reda på vad som 
finns innan man sätter igång och gör nåt, nån egen lösning [...] (Gisela). 

 
Att hålla sig uppdaterad framgår att samtliga intervjuade arbetsterapeuter har ett behov 
av. Det gäller att hålla sig uppdaterad inom ett väldigt stort område, vilket följande citat 
av Rita belyser: 

 

Det gäller framförallt att hålla sig uppdaterad om dom senaste rönen inom det område man arbetar. 
Till exempel, jobbar man med stroke så är det ju jätteviktigt att kolla, vad säger Socialstyrelsen, 
vad ger dom för riktlinjer, vad säger SBU, har dom tittat på några speciella delar som berör mitt 
arbete. Och vad finns det för aktuell forskning inom mitt område som jag på mitt aktuella fält då 
behöver ta del av. [...] Även lagar och förordningar allmänt vad som uppdateras i regering och 
riksdag behöver man ju också få information om. Och även sånt som patientföreningar ger ut, om 
dom har olika åsikter om vad vi behöver tänka på [när det gäller, min anm.] patientperspektivet 
och delaktigheten för patienten, och sen, egentligen har man ju behov av att hålla sig á jour med 
väldigt mycket  (Rita). 
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Rita förklarar att SBU är Statens Beredningsgrupp för Utvärdering som håller mycket i 
producerandet av evidensbaserade rapporter. Även Maj betonar, liksom Rita, att det är 
viktigt att hålla sig uppdaterad med vad som gäller och ta till sig information från både 
Läkemedelsverket och SBU, om det till exempel har kommit nya SBU- rapporter. Maj 
och Solveig betonar också, precis som Rita, att det är viktigt att hålla sig uppdaterad 
inom sina respektive arbetsområden eftersom det händer så mycket hela tiden och det 
ständigt kommer ny information. Solveig menar att det viktigt att hålla sig uppdaterad, 
både vad som händer runt om i landet på andra rehabiliteringskliniker och om de olika 
sjukdomstillstånd som förekommer på rehabiliteringskliniken där hon arbetar, vilket 
följande citat visar: 
 
 

[...] I och med att vi jobbar på en rehabiliteringsklinik så tangerar ju vårt arbete vartannat hela ti-
den, så att man får ju inte bara skaffa sig information om det lilla specialistområdet man själv har 
utan, alltså jag kan ju behöva gå in och arbeta med ämnespatienter. [...] Då måste jag vara lite bre-
dare i min grundkunskap. Och den grundkunskapen måste ju hållas á jour ständig (Solveig).      

 
Solveig nämner till exempel whiplashskador. Enligt henne så forskas det mycket inom 
detta område och menar att det ständigt kommer nya artiklar. Därför är det viktigt att 
följa med och se vad som har framkommit när det gäller behandling och träning. I detta 
sammanhang nämns Whiplashkommissionens stora arbete som en betydelsefull infor-
mationskälla. Detta är ett ämne som även Lotta berör, då hon berättar att det inom ar-
betsterapi finns ett vårdprogram för patienter med whiplashrelaterade problem. I sam-
band med att det vårdprogrammet uppdateras, vilket sker en gång om året, behöver hon 
söka nya artiklar och uppdatera sig vad som har hänt sen sist på forskningsområdet.  
 
Något som framkommer i en del av intervjuerna när det gäller behov av information 
inom olika forskningsområden är att den gärna ska vara evidensbaserad. Detta är något 
som flera av de intervjuade arbetsterapeuterna tar upp och framhåller som viktigt. Mar-
gareta menar att det ligger i tiden att allting ska vara evidensbaserat. Hon menar att hon 
märker och känner av att hennes arbete har väldigt lite forskning och evidens bakom 
sig. Hon upplever sig ha behov av sådan evidensbaserad forskning i sitt arbete. Inom 
området personlig vård däremot menar hon att det är evidensbaserat att träning med 
patienter med personlig vård ger resultat. Så där behöver hon information, vad det är för 
evidens som har framkommit. Enligt Margareta återstår mycket forskning att göra inom 
arbetsterapi.  Detta med evidens är även viktigt för Maj, som bland annat behöver söka 
evidens för att olika behandlingsmetoder är verksamma när det gäller benamputerade 
patienter och höftpatienter. Likaså framhåller Iris i intervjun vikten av evidensbaserad 
forskning, och berättar att hon precis är på gång med att börja söka sådan information 
inom sitt arbetsområde.  
 
En intervjudeltagare berättar att det på rehabiliteringskliniken har startat en studiecirkel 
i evidensbaserad arbetsterapi. Än så länge är det en pilotgrupp om sex stycken arbetste-
rapeuter som har gått studiecirkeln. Tanken är att studiecirkeln ska bli ett permanent 
inslag så att alla arbetsterapeuter får möjlighet att delta. I studiecirkeln går de bland an-
nat igenom utvecklingsarbeten och diskuterar vad man som kliniker vill och behöver 
veta. Sökprocessen gås igenom med hjälp från sjukhusbiblioteket, bland annat olika sätt 
att ställa kliniska frågor till litteraturen.  
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Med hjälp av en analysmall, en granskningsmall, diskuteras sedan resultatet. Det poäng-
teras i intervjuerna att det är viktigt att ha evidens bakom arbetet så att det inte bara be-
står av gammal erfarenhet. Ett starkt skäl till att hålla sig uppdaterad och á jour, och en 
anledning till behov av evidensbaserad forskning som på olika sätt framträder under 
intervjuerna, är patienterna. Några av de intervjuade arbetsterapeuterna tycker sig märka 
en ökad medvetenhet från patienternas sida och att kraven på kvalité inom vården ökar. 
Elly tror att patienterna kommer att kräva mer och mer för att få kvalité på vården. Hon 
menar att de har rätt att veta vad den senaste forskningen har kommit fram till och att 
det finns belägg för att de olika behandlingsmetoderna är bra och fungerar, vilket även 
Rita påpekar: 

 

Alla behöver ju en baskunskap i hur man kan gå tillväga för och få svar på en klinisk fråga. Jag 
ställer mig en fråga här: ska jag ge den här patienten kylbehandling eller värmebehandling för 
smärtan i handen? Vilket är bäst? Och jag behöver också kunna svara på frågan när patienten frå-
gar, ja, men vet du att det här är effektivt då? Om jag nu gör det här och ställer upp på den här be-
handlingen, blir jag bättre? Du måste ju kunna svara din patient, och du måste kunna göra val och 
då behöver du skaffa information och ha bakgrund till detta och veta (Rita). 

 
Som flera av de intervjuade arbetsterapeuterna påpekar, så är det viktigt att hålla sig 
uppdaterad inom många olika områden som spänner över ett brett fält. Av intervjuerna 
framgår att en del av arbetsterapeuternas arbete handlar om att prova ut olika hjälpme-
del för patienterna. Att detta föranleder behov av information är något som uttrycks av 
både Hillevi, Vendela och Solveig. Hillevi ger som exempel att hon kan behöva söka 
information om olika handhjälpmedel och vad det finns för olika alternativ. Vendela ger 
liknande exempel och berättar att det kan handla om att behöva söka information i sam-
band med rullstolsutprovningar. Det kan vara information om hur olika rullstolar är 
konstruerade eller om det har kommit nya typer av sittdynor. Solveig, som arbetar 
mycket med ergonomi, berättar att hon behöver hålla sig á jour med vad som har kom-
mit nytt när det gäller exempelvis bord, stolar, belysning och datorer. Det är viktigt då 
hon hjälper till att utrusta och anpassa en patients arbetsplats.   

 

6.4.2 Arbetsterapeuternas val och användning av informationskällor 
 
Information om patienter 
 
Av föregående avsnitt framgick att en stor del av den information som de intervjuade 
arbetsterapeuterna behöver är information som rör patienterna. Information om patienter 
får arbetsterapeuterna på olika sätt, dels från patienterna själva och deras anhöriga och 
dels från teamet och det databaserade journalsystemet. Patienterna lämnar information 
om sig själva till arbetsterapeuterna. När patienterna sitter med när teamen träffas ges 
information direkt muntligt till de som arbetar i teamet kring patienten. Det kan till ex-
empel handla om att patienten berättar hur han eller hon mår eller upplever för problem. 
Information om patienterna får även arbetsterapeuterna genom att observera när de utför 
olika aktiviteter. På så sätt får arbetsterapeuterna en bild av patientens förmåga att fun-
gera i vardagen. Lotta berättar att det kan gå till på så sätt att hon först tittar på aktivi-
tetsutförandet, för att sedan diskutera med patienten kring detta.  
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Gemensamt kommer de sedan fram till vad som utgör problem eller hinder och vad må-
let med behandlingen ska vara. Om inte patienten själv kan prata för sig så får anhöriga 
träda in i patientens ställe och ge information om henne eller honom.  
 
Hillevi säger under intervjun att hon också får information om patienter via journalen, 
och att hon flera gånger om dagen går in där och både läser och skriver. I journalen går 
det att se vad alla yrkeskategorier i teamet har skrivit om en viss patient. Lotta berättar 
att i journalen dokumenteras både daganteckningar, rehabiliteringsplan, teamanteck-
ningar, alla anamneser och aktivitetsbedömningar. Edith berättar att de har journalplikt. 
Hon använder journalen bland annat för att hålla sig uppdaterad på vad de olika yrkes-
grupperna gör. Samtliga intervjuade arbetsterapeuter uppger att de använder journalen. 
Av intervjuerna framgår att arbetsterapeuterna till stor del får information rörande pati-
enter via teamet. Flera tar upp vikten av att kunna diskutera speciella frågor som rör 
patienterna med de olika teammedlemmarna. Både Elly och Vendela påpekar exempel-
vis att det är viktigt att få information från läkaren i teamet om nya mediciner som är 
insatta för patienten och vilka restriktioner som gäller. Vad gäller just medicinsk infor-
mation uppger Lotta att hon ibland använder FASS51 och medicinska fackböcker. De 
patienter som Hillevi arbetar med har stroke, men kan även ha andra diagnoser som hon 
behöver veta mer om. För att få tag på sådan information kan hon gå tillväga på följande 
sätt: 
 

Ja, bland annat medicinsk ordbok. Om det då är nånting som jag vill veta mer om, för där står det 
ju ganska kortfattat, så söker jag ju vidare i biblioteket här eller också att jag frågar. Och nån gång 
att jag använder datorn och letar på så vis (Hillevi).    

 
 
Kollegor och nätverk  
 
Arbetsterapeuterna i intervjuundersökningen har i sitt arbete på rehabiliteringskliniken 
samarbete med kollegor, det vill säga andra arbetsterapeuter, och andra yrkesgrupper. 
Vad gäller samarbetet med andra arbetsterapeuter på rehabiliteringskliniken uppfattas 
det av intervjudeltagarna som en väldigt öppen atmosfär. Flera uttrycker att man ofta tar 
hjälp av varandra och frågar när det behövs. Förutom teamet, får arbetsterapeuterna 
mycket information via regelbundna möten som hålls: 

 

Och så våran grupp då som träffas varje vecka. Om det är nåt problem eller nåt vi undrar över eller 
... ja, allting kommer ju upp där. Sen får vi ju även information genom vår förstearbetsterapeut 
som sitter i gruppen. Och så får vi information från chefen också då, veckomöten. Och då för hon 
informationen vidare till våran grupp (Iris).  

 
 
 

                                                 
51 FASS (1991). Ingår i NE. Bd 6, s. 150: FASS, förkortning för Farmaceutiska specialiteter i Sverige, en 
alfabetiskt uppställd katalog över alla registrerade läkemedel använda i sjukvården. För varje läkemedel 
finns en noggrann beskrivning av vad det innehåller, hur det verkar och hur det omsätts i kroppen. FASS 
utkommer årligen sedan 1966. FASS ges ut av läkemedelsindustrins branschorganisationer via Läkeme-
delsinformation AB. 
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Även Solveig framhåller att man hjälps åt mycket kollegor emellan: 
 

[...] Man är ju ganska specialiserad när man jobbar på rehab kliniken och allting kan man inte. Vi 
är duktiga på olika saker och då är det himla skönt och veta att jag kan gå till en kollega när jag 
kör fast i nånting och fråga. Och hon kanske kan hjälpa mig, ge mig svar på en gång. Kan hon inte 
det så vet hon oftast var jag själv kan gå vidare för och söka svar, så att på det viset använder man 
ju kollegorna mycket [...] (Solveig). 

 
De intervjuade arbetsterapeuterna samarbetar inte bara med kollegor och andra yrkes-
grupper på rehabiliteringskliniken och sjukhuset. De har även ett nära samarbete med 
arbetsterapeuter i kommunen och primärvården. Edith berättar att det ibland görs hem-
besök, och då tillsammans med en sjukgymnast från rehabiliteringskliniken och primär-
vårdens arbetsterapeut. De samarbetar även med andra instanser utanför sjukhuset. Sol-
veig gör både hembesök, skolbesök och arbetsplatsbesök för att informera. Hon har nära 
samarbete med distriktsarbetsterapeuten. Hon arbetar också gentemot försäkringskassa, 
arbetsförmedling och företagshälsovård. Representanter från dessa instanser sitter ofta 
med på ett avstämningsmöte i samband med att en patient skrivs ut och under en period 
ska arbetsträna. Några av de intervjuade arbetsterapeuterna är med i olika nätverk och 
har således också tillgång till kollegor även utanför rehabiliteringskliniken och sjukhu-
set. Maj menar att hennes kompetensutveckling bland annat sker genom nätverkande. 
Hon är med i en FoU verksamhet inom det område där sjukhuset ligger, och tillsam-
mans med andra enheter som bedriver forskning och utveckling (FoU) har man regel-
bundna träffar. Solveig är med i en organisation som är specifik för hennes arbetsområ-
de. Organisationen ingår under en paraplyorganisation, som i sin tur ingår i en interna-
tionell organisation. Härigenom anordnas varje år två utbildningsdagar och hon försöker 
komma iväg på det. Margareta sitter med i ett antal olika arbetsgrupper som behandlar 
specifika områden. Hon förklarar att de arbetar väldigt diagnosbundet med olika grup-
per för olika typer av diagnoser. Edith sitter med som representant i ett nätverk inom sitt 
arbetsområde. Hon har tidigare även suttit med i en del arbetsgrupper. Edith påpekar att 
hon inte bara håller sig till sjukhuset, utan att hon har ett större kontaktnät där hon kan 
söka sin information.    
    
Flera av de intervjuade arbetsterapeuterna beskriver olika kurser och konferenser som 
de har deltagit i och på så sätt träffat kollegor från andra delar av landet. När jag inter-
vjuade Margareta fick jag veta att det samma vecka var arbetsterapeuternas forum i 
Stockholm, och att några arbetsterapeuter var iväg på det. Hillevi har gått en handledar-
utbildning och grundkurser i dysfalgi och kognitiv behandling. Maj berättar att hon det-
ta året ska åka på en konferens som handlar om äldre med funktionshinder. Vendela har 
bland annat deltagit i ett amputationssymposium som varade i två dagar med föreläs-
ningar. Hon har även gått kurser i strokerehabilitering och kognitiv rehabilitering. Kurs 
i kognitiv rehabilitering har även Edith gått. Det handlar om bedömning av och träning 
med patienter som har kognitiva nedsättningar. Gisela har inte varit på så mycket kurser 
och konferenser dom sista åren. Däremot har hon varit på arbetsmiljömässan och hjälp-
medelsmässan, där det finns information om det aktuella sortimentet. Gisela ringer an-
nars emellanåt till hjälpmedelscentralen till den som är ansvarig och hör efter vad som 
finns. Annars är det regionen som tar beslut om vilket sortiment som får användas. När 
det gäller arbetstekniska hjälpmedel framhåller Gisela att det är lite besvärligare.  
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För ett antal år sedan kom det ut en katalog varje år där företagen annonserade, men hon 
tror inte att den finns längre. Gisela menar att vad gäller arbetstekniska hjälpmedel får 
gammal erfarenhet användas, ringa till firmorna och åka på arbetsmiljömässan.  
 
 
Tidskrifter 
 
Tidskrifter är något som majoriteten av de intervjuade arbetsterapeuterna uppger att de 
mer eller mindre läser och använder sig av. Syftet är främst att hålla sig uppdaterade 
inom respektive ämnesområde. Lotta berättar att de har prenumerationer på flera olika 
tidskrifter på arbetsterapin på rehabiliteringskliniken. För varje tidskrift finns en ansva-
rig arbetsterapeut som har till uppgift att läsa igenom den när den kommer. På mån-
dagsmötena, fortsätter Lotta, har tidskrifterna en stående punkt. Den som är ansvarig har 
då som uppgift att kort referera det senaste numret och ta upp och förmedla vidare det 
som kan vara av intresse för de andra arbetsterapeuterna. Lotta tycker att det fungerar 
väldigt bra och menar att hon då får reda på om det är nånting som just hon behöver titta 
på. Hon säger att det är en väldigt bra uppdatering. Enligt Margareta får alla som är med 
i facket Arbetsterapeuten och Scandinavian Journal of Occupational Therapy. Den sist-
nämnda har hon börjat läsa sedan hon började sin magisterutbildning. Vendela, Iris och 
Edith läser också Arbetsterapeuten. Edith berättar att arbetsterapin även prenumererar 
på den engelska och amerikanska Arbetsterapeuten men att hon inte läser dom så myck-
et. Arbetsterapin har även tillgång till tidskrifter som inte bara specifikt berör arbetste-
rapi, utan som allmänt berör rehabilitering. Den organisation som Solveig är med i ger 
ut en egen tidning, vilken hon brukar läsa. Hon läser även tidningen Svensk rehabiliter-
ing, som ges ut av en grupp rehabiliteringsaktörer på Karolinska sjukhuset. Solveig me-
nar att den tidningen har bra artiklar om behandling av smärta. 
 
 
Internet och databaser  
 
De flesta av de intervjuade arbetsterapeuterna uppger att de söker information på inter-
net. Vad gäller söktjänster så är det Google som nämns. Att söka information på internet 
upplevs som lättillgängligt och ett smidigt sätt att snabbt få fram information. Men det 
är inte bara söktjänster som används på internet för att söka information. Gisela berättar 
att hon har använt sig av ARBLINES bibliotek ganska ofta och sökt information där via 
internet. ARBLINE hör till Arbetslivsinstitutet, som har varit specialinriktat just på ar-
betsmiljö och arbetstekniska hjälpmedel. Allt material inom detta område som finns i 
Sverige har varit samlat där. Dock ska ARBLINE lägga ner första juli när Arbetslivsin-
stitutet stängs. Internet används även för att söka information via företags och organisa-
tioners hemsidor, vilket bland annat Margareta uppger att hon gör. Solveig berättar att 
de kontinuerligt har kontakt med de stora möbelföretagen. Genom möbelföretagen 
skickas hela tiden nytt material till arbetsterapeuterna, som också får nyheter presente-
rade för sig muntligt. Lotta använder internet för att få information om olika organisa-
tioner och föreningar. Hon nämner som exempel att hon har varit inne på hemsidorna 
för DHR (De Handikappades Riksförbund) och Reumatikerförbundet för att hålla sig 
uppdaterad vad som händer där. Även Gisela uppger att hon söker information via olika 
hemsidor, som DHR och Socialstyrelsen.  
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Många av de intervjuade arbetsterapeuterna uppger också att de använder sig av databa-
ser för att söka information. Maj använder ett flertal olika databaser, som CINAHL, 
AMED, PubMed, Blackwell Synnergy och Science Direkt. PubMed verkar vara den 
databas som de flesta som använder sig av databaser är bekanta med och använder. Sol-
veig uppger till exempel att det är den databas hon använder då hon för närvarande hål-
ler på med ett projekt. PubMed är den databas som även Margareta uppger att hon an-
vänder mest och är mest bekant med, även om hon också har använt LIBRIS, AMED 
och OT Seeker. Rita berättar att OT Seeker är arbetsterapeuternas evidensdatabas. För 
henne är det viktigt att regelbundet göra sökningar där, eftersom den forskning som är 
evidensbaserad inom arbetsterapin finns där. Hon använder sig också av PubMed och 
CINAHL. Elly använder sig också av databaser för att söka information. Lotta säger att 
hon med jämna mellanrum brukar söka artiklar i databaserna som finns åtkomliga via 
sjukhusbibliotekets hemsida. Av intervjuerna framgår att arbetsterapeuterna upplever en 
del hinder och svårigheter med att söka information i databaser. En av svårigheterna 
som framkommer är att databaserna ser så olika ut och inte är uppbyggda på samma 
sätt. Detta har bland annat Elly och Maj erfarit. En annan sak som utgör ett hinder vid 
sökningar i databaser är av språklig karaktär, nämligen engelskan. Margareta menar att 
hon är dålig på engelska och att det är svårt med den engelska terminologin, att hitta rätt 
sökord. Hon tog hjälp av bibliotekarierna mer förut, och även om hon nu känner sig 
någorlunda säker och provar att söka själv så tycker hon fortfarande att det är svårt. 
Också Elly säger sig ha problem med engelskan när det gäller att översätta sökorden. 
Men hon känner sig ändå säkrare nu än vad hon gjorde förut när det gäller att gå vidare 
med en frågeställning. Hon tycker att hon successivt har fått verktyg för att kunna skaffa 
sig mer kunskap, vilket hon upplever som en trygghet. Samtidigt poängterar hon att hela 
sökprocessen tar tid, liksom att läsa artiklarna. Skulle hon fastna i en databas så har hon 
möjlighet att ringa till sjukhusbiblioteket. Gisela upplever också att det svårt med sök-
orden, att avgränsa sökningen och att sedan bedöma informationens kvalité och rele-
vans.  Lotta däremot tycker inte att hon upplever några svårigheter med att söka i data-
baser, utan säger att hon fick lära sig det under utbildningen och därmed vet hur hon ska 
gå tillväga.  

 

6.4.3 Arbetsterapeuternas användning av sjukhusbiblioteket 
 
En stor del av intervjuerna kom att handla om sjukhusbiblioteket. Under intervjuerna 
märktes att sjukhusbiblioteket är en självklar del av och på ett naturligt sätt ingår i ar-
betsterapeuternas arbete. Det framgick dels av att sjukhusbiblioteket ägnades så stor 
uppmärksamhet av arbetsterapeuterna under intervjuerna. Flera av arbetsterapeuterna 
kom också spontant in på ämnet även när intervjuerna primärt kretsade kring andra frå-
gor. Det är slående hur samtliga intervjudeltagare genomgående benämner sjukhusbibli-
oteket i positiva ordalag. Även de arbetsterapeuter som inte i lika hög grad använder 
sjukhusbiblioteket som andra intervjudeltagare framhåller bibliotekets roll och funktion 
som viktig och värdefull. De uppskattar möjligheten att kunna vända sig dit och upple-
ver sjukhusbiblioteket som en trygghet. Av intervjuerna framgår att arbetsterapeuterna 
använder sjukhusbiblioteket på tre olika sätt. Sjukhusbiblioteket ges tre olika funktioner 
som anses viktiga.  
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Den ena funktionen är att stödja forskning och utveckling, både allmänt på sjukhuset 
och för arbetsterapin. I detta sammanhang lyfts särskilt stödjandet av evidensbaserad 
forskning fram av intervjudeltagarna.  
 
Av föregående avsnitt framgick att en del av de intervjuade arbetsterapeuterna tar hjälp 
av bibliotekarierna på sjukhusbiblioteket i samband med databassökningar. Detta upp-
gav både Margareta och Elly att de gör. Margareta berättar att sen hon började på sin 
magisterutbildning så prövar hon och söka själv först, men att hon tidigare alltid vände 
sig till biblioteket och bad att få komma dit och få hjälp. Men hon insåg då hur svårt det 
är för sjukhusbibliotekarien att söka och hitta den information som hon egentligen vill 
ha. Hon insåg att hon måste sitta tillsammans med bibliotekarien vid söktillfället. När 
det har handlat om en väldigt snäv och avgränsad sökfråga har hon utnyttjat biblioteka-
rierna väldigt mycket. Även Maj brukar vända sig till någon av bibliotekarierna i detta 
avseende. Flera av intervjudeltagarna uppger att de brukar boka tid med en bibliotekarie 
och att de sedan tillsammans sitter ner och hjälps åt och söka. De intervjuade arbetstera-
peuterna tar även hjälp av bibliotekarierna på sjukhusbiblioteket när det gäller att bestäl-
la och skicka efter artiklar, eftersom det främst är bibliografiska databaser som de har 
tillgång till. Följaktligen går inte artiklarna att skriva ut i fulltext. Under intervjuerna 
framkommer att arbetsterapeuterna också använder sjukhusbiblioteket på ett mer direkt 
sätt i arbetet med patienterna. Flera av intervjudeltagarna berättar att de ibland besöker 
biblioteket med sina patienter. Det gäller främst de arbetsterapeuter som arbetar med 
patienter på Öppenvårdsmottagningen då dessa patienter klarar av att gå själva. Samtli-
ga intervjuade arbetsterapeuter framhäver sjukhusbibliotekets funktion av att kunna 
erbjuda patienter förströelse, avkoppling, avslappning och stimulering. Flera arbetstera-
peuter menar att det ibland kan bli ganska långsamt för vissa patienter och att de därför 
behöver få tiden att gå. Hillevi berättar att hon har lånat både vanliga böcker och tal-
böcker till patienter. Talböcker kan vara bra för patienter som är vana och läsa, men 
som kanske inte orkar längre. Hillevi tycker att det har betydelse för patienterna: 
 

Ja, som avkoppling eller avledning och stimulering. En del patienter tycker att det kan bli ganska 
långsamt också. Så en del utav dom här ... halvpigga som kanske inte orkar vara uppe och göra så 
mycket, men som ändå tycker att det är långsamt, för dom är det jättebra. Sen det här med musik-
stimulering tror jag är bra [...]. Det är en del patienter som har varit så dåliga, man vill att dom ska 
få stimulering med den musik dom tycker om, försöka nå dom på nåt vis (Hillevi). 

 
Stimulering av patienterna tar också Margareta upp under intervjun:  
 

Jag jobbar med hjärnskadade som inte kan läsa, tala eller förstå språket, men då har ju biblioteket 
så att man kan få låna CD-spelare med talböcker och CD-skivor med musik. Vi jobbar väldigt 
mycket med att i ett tidigt skede stimulera hjärnan. Och likadant det här med lättlästa böcker, att vi 
introducerar det också, att det är lättillgängligt (Margareta). 
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Lotta berättar hur hon använder sjukhusbiblioteket i arbetet med patienter: 
 

Den andra viktiga delen är naturligtvis att patienterna ska ha möjlighet till förströelse [...] Så som 
jag använder biblioteket nu, det här med att man hittar och provar tal- och CD böcker och så, det 
har ju en jätteviktig funktion. Man kan dessutom få information från biblioteket, även inläst littera-
tur, alltså tips och tankar kring hur man kan gå vidare med just själva litteraturen för att man inte 
klarar av att läsa. Det kan ha väldigt stor betydelse för rehabiliteringen. Om du har en patient med 
dyslexi, en wiplashskada eller en patient med koncentrationssvårigheter som inte klarar av att läsa 
en bok och ta emot information via synen, så har patienten ändå en möjlighet att utvecklas. Patien-
ten kanske har påbörjat en utbildning och kan då fortsätta genom att få kurslitteraturen inläst. Det 
kan va en fantastisk upplevelse (Lotta).     

 
För de patienter som är sängliggande och inte på egen hand kan ta sig till sjukhusbiblio-
teket har, enligt de intervjuade arbetsterapeuterna, bokvagnsronderna stor betydelse. 
Även för de patienter som har schemalagd vila upplevs bokvagnsronderna ha stor bety-
delse. I detta sammanhang lyfts särskilt talböckerna fram. Ett tredje sätt som arbetstera-
peuterna använder sjukhusbiblioteket på är för privat bruk: 

 

Ja, ibland, om det är nån speciell bok jag letar efter. Så om jag inte hittar den på biblioteket hemma 
i stan så kollar jag med sjukhusbiblioteket (Solveig). 

Men jag använder även det [sjukhusbiblioteket, min anm.] till att låna böcker för min fritid också. 
Det är mycket smidigare än och gå till stadsbiblioteket (Gisela).  

Ja, jag tycker ju om och läsa och framförallt till jul och till sommarn eller om jag vet att jag ska 
vara ledig nån längre tid så lånar jag gärna böcker på sjukhusbiblioteket för att det är så nära, slip-
pa gå till stora biblioteket i stan (Margareta). 

 
Samtliga av de intervjuade arbetsterapeuterna som använder sjukhusbiblioteket tycker 
att de får den hjälp de behöver och upplever servicen som mycket bra. Följande citat är 
belysande för de intervjuade arbetsterapeuternas uppfattningar: 

 

Fenomenal. Den är fantastisk tycker jag. Dels är dom alltid så himla vänliga när man ringer och 
ibland känner man sig så fruktansvärt tjatig och så tänker man, tröttnar dom aldrig på en. Men det 
ger dom i alla fall inte uttryck för. Och snabb service, alltså vissa artiklar tycker jag ju nästan att 
jag får med vändande post (Solveig). 

 

Vårt sjukhusbibliotek är suveränt. Vi är bortskämda med service här, det är jättebra. Jag har ju gått 
ganska många vidareutbildningar och det har vart folk från olika håll i Sverige. Och det är ju ingen 
som har haft så bra service på sitt sjukhusbibliotek som vi [...] Ju svårare saker man frågar om, ju 
mer positiva är dom. Dom har en attityd av att ”åh, vad roliga utmaningar”. Dom är jättetjänstvilli-
ga och plocka fram så det kommer liksom med internkuvert och ligger på skrivbordet. Så att, det är 
både det att dom är väldigt duktiga och få fram saker, men också att det alltid är ett otroligt positivt 
bemötande (Gisela). 
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6.4.4 Hinder och barriärer 
 
Under intervjuerna framkom att arbetsterapeuterna upplever en del hinder och barriärer 
i samband med informationssökning. I samband med att intervjudeltagarnas användning 
av databaser beskrevs, så togs även de hinder upp som arbetsterapeuterna upplever i 
samband med databassökningar. Det framkom då att ett problem för arbetsterapeuterna 
är att databaserna är uppbyggda på olika sätt och har olika gränssnitt. Även terminolo-
gin sågs som ett hinder, att hitta rätt sökord och att sedan översätta dessa till engelska 
(se avsnitt 6.4.2). Ett annat hinder som upplevs i samband med informationssökning är 
att tiden sällan räcker till. Detta kommer till uttryck i flera av intervjuerna, till exempel i 
intervjun med Hillevi: 
 

Tyvärr så tycker inte jag att man har så mycket tid för det [att söka information, min anm.]. Utan 
det får man mer göra på fritiden då. Så har jag det i alla fall tycker jag. Utan man har korta stunder 
på sig när man ska söka information (Hillevi). 

 
Hon berättar under intervjun att det ingår i arbetet att hålla sig uppdaterad och att det 
står i deras etiska kod att de ska göra det. Men som framgår av citatet ovan så kan det 
vara svårt att få tiden att räcka till, eftersom den största delen av arbetet går åt till arbete 
med patienter, vilket ett citat av Maj visar: 
 

Tyvärr så har man ju fullt upp i teamet med patienter och tyvärr ingen administrativ tid invävd i 
arbetsdagen [för och söka information, min anm.] utan det är ju i mån av vad man själv vill ta tag i 
[...]. Det är rätt så krångligt och man måste ju ta tid och söka själv. Det hade varit toppen att ha en 
privat bibliotekarie bredvid sig timme efter timme efter timme, det hade varit det optimala (Maj). 

 
Ett annat hinder i samband med informationssökning som de intervjuade arbetsterapeu-
terna ger uttryck för är mängden information och att sortera ut den information som är 
relevant. Detta är något som framförallt Rita och Edith framhåller. 
 

Jag tycker jag är överhopad av information [...] Jag känner att det är för mycket informationsflöde 
så att man får sovra. För det är en uppsjö [av information, min anm.] [...] Sen kan det väl va svårt 
att hinna med tidsmässigt och hålla sig uppdaterad på allting (Edith). 

 

På frågan om intervjudeltagarna tycker att de brukar få tag på den information de behö-
ver så anser de allra flesta det, även om informationssökning kan upplevas som svårt 
och krångligt.   
 
 
 
 
 
 
 



46 

7. Analys och diskussion 
 
I det här kapitlet analyseras det insamlade intervjumaterialet. I metodkapitlet (kapitel 3) 
beskrevs tillvägagångssättet vid analysen. I samband med analysen diskuteras också 
resultatet utifrån och i relation till de studier som tagits upp i kapitlet ”Tidigare forsk-
ning” (kapitel 4).    
 

7.1 Arbetsuppgifter och yrkesroller 
 
Av intervjumaterialet framgår att arbetsterapeuterna har en mängd olika arbetsuppgifter 
av varierande karaktär, både inom och utanför sjukhuset. Arbetsuppgifterna verkar i 
stort överensstämma med de arbetsuppgifter som Block och Lagberg i sin magisterupp-
sats fann att de intervjuade psykologerna har. Detta kan bero på att för psykologerna 
som ingick i deras intervjuundersökning, precis som för arbetsterapeuterna i den här 
intervjuundersökningen, är arbetet huvudsakligen inriktat på patienter. Block och Lag-
berg ställer upp olika typer av arbetsuppgifter i punktform. Denna uppställning är an-
vändbar även för att beskriva arbetsterapeuternas arbetsuppgifter. Dock skiftar natur-
ligtvis arbetssättet och karaktären på de enskilda arbetsuppgifterna. Av intervjuerna 
framgår att följande arbetsuppgifter ingår i arbetsterapeuternas arbete: 
 

- Patientutredningar (t. ex. bedömningssamtal, bedömning av aktivitetsutförande) 
- Behandling av patienter (t. ex. aktivitetsträning, stimulering, rehabilitering av 

patienter, uppföljning) 
- Förebyggande arbete (t. ex. skolbesök och arbetsplatsbesök) 
- Handledning av studenter och (i ett fall)  andra arbetsterapeuter 
- Kompetensutveckling (kurser och konferenser) 
- Andra uppdrag: föreläsningar (inom ramen för utbildning); projekt, t. ex. forsk-

ningsuppdrag och undervisning52 
 
Dessa arbetsuppgifter kan placeras in under de olika yrkesroller som Leckie, Pettigrew 
och Sylvain beskriver i anslutning till modellen av professionellas informationssök-
ning.53 Patientutredningar och behandling av patienter tillhör yrkesrollen av att tillhan-
dahålla service. I arbetet med patienterna handlar det både om att tillhandahålla produk-
ter och tjänster. Det kan vara att förse patienterna med olika tekniska hjälpmedel, att 
hjälpa till och anpassa bostad och arbetsplats och att träna patienter. Det handlar om att 
hjälpa patienterna till en meningsfull vardag. Denna yrkesroll ger samtliga intervjuade 
arbetsterapeuter uttryck för. I rollen som utbildare ingår flera av de ovanstående arbets-
uppgifterna. Det förebyggande arbetet som innefattar besök på skolor och arbetsplatser 
går in under denna roll. Arbetsterapeuterna informerar och lär ut förhållningssätt till 
omgivningen för att förhindra skador. Även handledning ingår i rollen som utbildare.  
Under intervjuerna framkom att några av arbetsterapeuterna fungerade som handledare 
till studenter och i något fall även till andra kollegor. Flera hade också gått handledarut-
bildning.  
                                                 
52 Uppställning efter Block och Lagberg (1998), s. 38 
53 Leckie, Pettigrew & Sylvain (1996), s. 180-182 
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Att fungera som handledare innebär att praktiskt lära ut vad arbetet som arbetsterapeut 
innebär. Några av de intervjuade arbetsterapeuterna uppgav att de även undervisade och 
höll föreläsningar på arbetsterapeutprogrammet. Det är arbetsuppgifter som tydligt faller 
inom yrkesrollen som utbildare. En del av arbetsterapeuterna var också engagerade i 
olika projekt och forskningsuppdrag. Detta faller under yrkesrollen som forskare. De 
flesta arbetsterapeuter gav under intervjuerna exempel på kurser och konferenser som 
de deltagit i. Detta handlar om arbetsterapeuternas kompetensutveckling och faller un-
der yrkesrollen som student. Av intervjumaterialet var det svårt att skönja uttryck för 
yrkesrollen som administratör/chef. I en av intervjuerna kunde uttryck skönjas som att 
en del av hennes arbetsuppgifter skulle kunna tillhöra denna yrkesroll. 
 

 

7.2 Informationsbehov 
 
Ovanstående arbetsuppgifter som kan placeras in under de olika yrkesrollerna ger upp-
hov till behov av information. Av intervjuerna framgår att behoven av information skil-
jer sig åt beroende på arbetsuppgift och yrkesroll, något som också påpekas av Leckie, 
Pettigrew och Sylvain.54  I det kliniska arbetet vid bedömning och behandling av patien-
ter, arbetsuppgifter tillhörande rollen som tillhandahållare av service, behövs informa-
tion om patienterna. Som framgick av föregående kapitel handlar det bland annat om 
bakgrundsinformation om patienterna, information om olika diagnoser och om patien-
ternas nuvarande tillstånd. I samband med patientarbetet finns även ett behov av infor-
mation om olika behandlingsmetoder. Det kan också handla om behov av information 
från olika möbelföretag och hjälpmedelscentraler om nya hjälpmedel. Det finns även ett 
behov av information av andra yrkesgruppers arbete med patienterna. Att hålla föreläs-
ningar, undervisa och det förebyggande arbetet, arbetsuppgifter tillhörande rollen som 
utbildare, genererar behov av information i förberedande syfte. Det finns inom denna 
yrkesroll också ett stort behov av att hålla sig uppdaterad inom ämnesområdet. Att 
handleda studenter föranleder behov av att gå handledarutbildning. I rollen som student 
är situationen den omvända. Istället för att sprida information om professionen på olika 
sätt framträder istället behovet av att erhålla information. Att hålla sig uppdaterad fram-
träder även här som en viktig komponent. För detta ändamål följer arbetsterapeuterna 
till exempel olika tidskrifter och deltar i konferenser och kurser, både inom och utanför 
Sverige. Här handlar det om behov av information som bland annat rör senaste forsk-
ningsrön. Kurser och konferenser ger också möjlighet till erfarenhets- och kunskapsut-
byte arbetsterapeuterna emellan. Det är också ett tillfälle att få information om arbetet 
på andra rehabiliteringskliniker runt om i landet. I rollen som forskare finns också be-
hovet av att få reda på senaste forskning inom sitt speciella ämnesområde. Behovet av 
att hålla sig uppdaterad, både generellt inom arbetsterapi, och inom särskilda arbetsom-
råden, är tydligt i alla yrkesroller, men framträder kanske tydligast i rollen som student 
och forskare.  
 
 

                                                 
54 Leckie, Pettigrew & Sylvain (1996), s. 181-183 
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Detta kan relateras till vad Lundeen och Tenopir kommer fram till i sin undersökning av 
informationsbehoven hos praktiker inom hälso- och sjukvården på Hawaii. De kom 
fram till att informationsbehoven var av två generella typer – de som genererades av ett 
specifikt fall och informationsbehov av mer generell karaktär.55 Det stämmer också 
överens med vad Block och Lagberg i sin magisteruppsats kom fram till angående de 
kliniskt verksamma psykologernas informationsbehov. Uppsatsförfattarna skriver att 
kognitiva behov av information uppstår i två grundläggande situationer. Dessa informa-
tionsbehov uppstår vid enskilda problem och vid á jourhållning.56 Detta verkar appli-
cerbart även i förhållande till arbetsterapeuternas informationsbehov. Av intervjuerna 
framgår att det kliniska arbetet genererar behov av information som uppstår i arbetet 
med enskilda patienter. Som framgått tidigare kan det till exempel handla om informa-
tion om olika diagnoser, behandlingsmetoder och information om patienternas tidigare 
sjukdomshistoria. Det kan även handla om information om patienternas nuvarande me-
dicinska behandling eftersom det kan påverka arbetsterapeuternas arbete. Till informa-
tionsbehoven av mer generell karaktär hör att hålla sig uppdaterad inom arbetserapi, 
både generellt och mer specifikt inom avgränsade områden. Hit hör även behovet av att 
hålla sig uppdaterad med direktiv och riktlinjer från exempelvis Socialstyrelsen och 
SBU, liksom att hålla sig uppdaterad med olika organisationer.  
 
Vikten av att hålla sig uppdaterad framhålls väldigt starkt i intervjuerna med arbetstera-
peuterna och verkar utgöra en stor del av informationsbehoven. Det är också något som 
framhålls i rapporten Kvalitetssäkring inom arbetsterapi. Rapporten tillkom vid Enhe-
ten för Arbetsterapi vid Karolinska sjukhuset. I inledningen beskrivs syftet med rappor-
ten vara att inspirera kolleger och att informera om arbetsterapi. Enligt rapporten värde-
rar professionen arbetsterapi god kvalité 
 

... genom att tillämpa resultaten från forskning i och om arbetsterapi, kvalitetssäkring av innehållet 
i klinisk praxis och beprövad erfarenhet. Måttet för god kvalité innefattar arbetsterapeuternas be-
dömningar av, i vilken omfattning patienter upplever att de uppnått de fördelar som är realistiska 
att förvänta, efter det att relevanta åtgärder i arbetsterapi genomförts57 

 
Kvalitetssäkring ses som en pågående process där lämplighet och kvalité i den vård som 
utförs av personer tillhörande vårdprofessioner ständigt mäts, kontrolleras och värderas. 
Detta innebär att arbetsterapeuterna måste ha goda och relevanta kunskaper för tillämp-
ningen av yrket med kontinuerlig uppdatering av information.58   
  
I studien genomförd i Hong Kong av Yin Ting Cheng och Mei Chun Lam uppgavs att 
ett av de främsta skälen till informationssökning var just att hålla sig uppdaterad. I deras 
studie framkom att det kliniska arbetet också ger upphov till informationsbehov vilket 
föranleder informationssökning. Att lösa problem som uppstår i arbetet med patienter 
var, tillsammans med att hålla sig uppdaterad, de viktigaste anledningarna till att söka 
information.59  

                                                 
55 Lundeen & Tenopir (1994), s. 199 
56 Block & Lagberg (1998), s. 54 
57 Söderbeck, Ingrid [editor] (1993). Kvalitetssäkring inom arbetsterapi: idéer och tillämpning av meto-
dik, s. 13-14 
58 Söderbeck, Ingrid [editor] (1993), s. 12-14 
59 Yin Ting Cheng & Mei Chun Lam (1996), s. 35-36 
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Det överensstämmer med de ovan refererade slutsatserna i Lundeen och Tenopirs studie 
och i Block och Lagbergs magisteruppsats. Ett skäl till att hålla sig uppdaterad som 
framträder i några av intervjuerna med arbetsterapeuterna är att patienterna blir mer och 
mer medvetna och har ett kritiskt förhållningssätt till vården. Patienterna har idag mer 
kunskap om och tillgång till information inom detta område än tidigare. För att kunna 
erbjuda en så effektiv och bra vård som möjligt och för att kunna möta patienternas be-
hov och önskemål är det därför viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad. Det handlar 
om patienternas rättigheter till en bra vård. Detta kommer framförallt till uttryck i inter-
vjuerna med Rita och Elly. Att patienterna idag är mer medvetna och ställer högre krav 
framhåller också Matsuda och Donaldson och menar att det är en av anledningarna till 
att det är viktigt att studera informationssökningsbeteendet inom detta område.60 Detta 
är även något som Case tar upp, och menar att en av anledningarna till att det är viktigt 
att studera hur personal inom hälso- och sjukvården söker information är den enorma 
mängd information inom just detta område.61 Att hålla sig uppdaterad inom sitt ämnes-
område är inte bara något som bör göras, utan Hillevi menar i intervjun att det ingår i 
arbetsterapeuternas arbete, att det står i deras etiska kod att de ska göra det. Ovan har 
visats att detta är ett ständigt återkommande behov för de intervjuade arbetsterapeuter-
na. Som framgår av intervjuerna så upplever arbetsterapeuterna fortbildning och kompe-
tensutveckling som en viktig del i arbetet, precis som arbetsterapeuterna i Rappolt och 
Tassones undersökning.62   
 
Informationsbehov som också ständigt återkommer är information om patienterna och 
att diskutera, det vill säga ett sätt att få respons på, patientarbetet med kollegor och and-
ra yrkesgruppsmedlemmar som ingår i teamet. Att få reaktioner på det egna arbetet från 
kollegor, vilket benämns återkoppling i modellen som återfinns hos Höglund och Pers-
son, hör också till regelbundna informationsbehov.63 Återkommande och nya informa-
tionsbehov är en faktor som enligt Leckie, Pettigrew och Sylvain påverkar professionel-
las informationsbehov. Ibland uppstår även mer tillfälliga behov av information. De kan 
uppstå i samband med ett forskningsprojekt, då det finns ett behov av att ta reda på vad 
som har gjorts tidigare inom forskningsområdet. Likaså kan det i samband med olika 
vårdprogram finnas ett mer tillfälligt behov av att ta reda på vad som redan finns på 
området och hur andra rehabiliteringskliniker arbetat med liknande projekt. I studien av 
Yin Ting Cheng och Mei Chun Lam, där informationsbehoven var kopplade till an-
vändningen av sjukhusbiblioteken, framkom att två av de vanligaste anledningarna till 
att besöka sjukhusbiblioteket var att hitta information om ett ämne och  att använda tid-
skrifter.64 Det är också ett av sätten som sjukhusbiblioteket används på av de intervjua-
de arbetsterapeuterna. Att söka information om ett ämne generellt och att söka efter mer 
specifika tidskriftsartiklar är ett sätt för arbetsterapeuterna att hålla sig uppdaterade. Det 
stämmer överens med vad Carlsson i sin magisteruppsats fann angående allmänläkares 
informationssökning. Hon drar slutsatsen att det framförallt är tidskrifter som används 
av de intervjuade läkarna i syfte att hålla sig uppdaterade.65  

                                                 
60 Matsuda & Donaldson (1999), s. 3 
61 Case (2007), s. 265 
62 Rappolt, Susan & Tassone, Maria (2002). How rehabilitation therapists gather, evaluate, and implement 
new knowledge, s. 2 
63 Höglund & Persson (1985), s. 45 
64 Yin Ting Cheng & Mei Chun Lam (1996), s. 35 
65 Carlsson, Gunvi (1998), s. 42, 54 
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Av intervjuerna med arbetsterapeuterna framgår att detta också görs vid mer tillfälliga 
behov av information, till exempel i samband med olika forskningsprojekt för att få reda 
på vad som gjorts tidigare inom ämnet. Att göra så kallade retrospektiva sökningar är en 
aspekt av tillfälliga informationsbehov. En annan aspekt av tillfälliga informationbehov 
är instruktion, att skaffa sig nya kunskaper eller friska upp gamla.66 Att friska upp gam-
la kunskaper är just vad Iris i intervjun berättar att hon ska göra. Hon har under utbild-
ningen sökt i databaser. I samband med att hon ska söka evidensbaserad forskning be-
rättar hon att hon ska be en sjukhusbibliotekarie om en repeterande genomgång.   

 

7.3 Val och användning av informationskällor 
 
För att få tag på den information som arbetsterapeuterna upplever att de har behov av i 
sitt arbete används en rad olika informationskällor. Jag har delat in dessa informations-
källor av typen interna, externa och formella, informella efter modellen av Höglund och 
Persson (se kapitel 5, s. 29 i uppsatsen). Jag har gjort en modell efter samma konstruk-
tion. Jag har sedan placerat in informationskällorna som det av intervjuerna framgår att 
arbetsterapeuterna använder sig av i sitt arbetet i de olika fälten i modellen. Nedan visas 
modellen som den ser ut i förhållande till de intervjuade arbetsterapeuternas val och 
användning av informationskällor: 
   
                                           INTERNA                           EXTERNA 
 
FORMELLA               journal,  forskningsrapporter,  

team, tidskrifter, medicinska 
                intranät,  handböcker, databaser, internet, 
  sjukhusbiblioteket patientföreningar 
 
INFORMELLA samtal med kollegor e-post, konferenser, kurser,  
      inom organisationen, mässor, kollegor utanför 
                                    patienter, anhöriga, organisationen  

sjukhusbibliotekarierna,          
  möten 
 
Informationskällor som finns inom rehabiliteringskliniken och sjukhuset utgör de inter-
na informationskällorna. Av intervjuerna med arbetsterapeuterna framgår att de interna 
informationskällorna framförallt används i samband med patientarbete. I detta arbete 
framstår teamet som den viktigaste informationskällan. På de regelbundna träffarna i 
teamet diskuteras arbetet kring enskilda patienter tillsammans med de andra medlem-
marna i teamet. På så sätt får arbetsterapeuterna regelbundet information om de andra 
yrkesgruppernas arbete med patienterna. Därför har jag karakteriserat teamet som en 
formell informationskälla även om informationen som erhålls här är muntlig. Detta 
skulle kunna betraktas som att det sker en form av informationsutbyte mellan medlem-
marna i teamet.  

                                                 
66 Höglund & Persson (1985), s. 45 
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Med Wilsons terminologi kan detta sålunda ses som en form av information exchange.67 
Samtal med kollegor, patienter och anhöriga som inte har en så formell karaktär och 
som inte har en sån given ram har istället placerats i modellen som informella informa-
tionskällor. Sjukhusbiblioteket finns representerat i modellen både som en formell och 
informell informationskälla. Som formell informationskälla åsyftas användningen av 
sjukhusbibliotekets samlingar och tjänster. Kontakten med sjukhusbibliotekarierna kan 
också ha en mer informell karaktär. På så sätt lyfts också sjukhusbibliotekariernas kun-
skaper och erfarenhet fram. Under intervjuerna refererade arbetsterapeuterna ofta till 
sjukhusbibliotekariernas kunskaper och erfarenheter. Sjukhusbibliotekarierna kan på så 
sätt också fungera som en informationskanal som kan lotsa till olika typer av informa-
tionskällor. Informationskällor som finns utanför rehabiliteringskliniken och sjukhuset 
utgör externa informationskällor. Av intervjuerna med arbetsterapeuterna framgår att de 
externa informationskällorna framförallt används i syfte att följa utvecklingen och hålla 
sig uppdaterad med nyheter inom arbetsterapi, både generellt och inom mer specifika 
avgränsade områden. Tidskrifterna fyller i detta sammanhang en mycket viktigt funk-
tion.   
 
Av modellen framgår att arbetsterapeuterna har ett tämligen stort och brett kontaktnät, 
både formellt och informellt. Det formella kontaktnätet, såsom jag har karakteriserat 
det, består främst av representanter av olika yrkesgrupper som ingår i teamet. Av inter-
vjuerna framgår att arbetsterapeuterna i det kliniska arbetet i första hand vänder sig till 
teamet och mer erfarna kollegor, andra arbetsterapeuter. Det framgår av intervjuerna att 
detta har att göra med ett flertal faktorer. I det databaserade journalsystemet och i tea-
met erhålls information om patienterna och deras situation som inte går att få på något 
annat sätt. Information från kollegor uppfattas också som lättillgänglig, snabb och di-
rekt. Ett annat skäl som framgår i intervjuerna att i det kliniska arbetet i första hand 
vända sig till kollegor är att arbetsterapeuterna är specialiserade inom olika områden. 
Kollegorna som är specialiserade inom olika områden verkar betraktas som experter och 
därmed som tillförlitliga informationskällor. Detta var också anledningen till att arbets-
terapeuterna i Rappolt och Tassones undersökning i det kliniska arbetet i första hand 
vände sig till kollegor.68  I arbetet med patienter är andra kollegors erfarenheter och 
kunskaper inom särskilda, specifika områden en värdefull resurs när det gäller att lösa 
kliniska problem.   
   
Höglund och Persson menar att det sociala nätverket består av individer som byggt upp 
en informationspotential som kan utnyttjas kollektivt.69 Detta illustreras bland annat av 
Gisela, som i intervjun menar att de övriga drar nytta av de som har varit iväg på kurser. 
Detta framhåller även Lotta. Hon berättar att de på arbetsterapin har vad som kallas för 
AT-möten två eller tre gånger per termin, då alla arbetsterapeuterna samlas. De som har 
varit iväg på olika kurser och konferenser presenterar och refererar innehållet för övriga 
arbetsterapeuter. Lotta menar också att man diskuterar artiklar och forskningsrön. Att 
man får ta del av mångas erfarenheter tycker hon känns väldigt positivt och gör att det 
blir lättare att själv hitta information. En av fördelarna med det sociala nätverket är att 
det sker en anpassning mellan informationsbehov och delgivning av information.70  
                                                 
67 Wilson (1981), s. 4 
68 Rappolt & Tassone, s. 3-4 
69 Höglund & Persson (1985), s. 99 
70 Höglund & Persson (1985), s. 100 
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Detta verkar ligga i linje med hur de intervjuade arbetsterapeuterna uppfattar teamet och 
andra kollegor som informationskälla. En annan fördel med det sociala närverket är att 
det stimulerar återkoppling.71 I föregående avsnitt framstod respons på patientarbetet 
från kollegor och andra yrkesgruppsmedlemmar i teamet som ett regelbundet informa-
tionsbehov. Flera av intervjudeltagarna kopplar samtidigt ihop detta med tidsaspekten 
och uttrycker en önskan om att ha mer tid till informationssökning. Tidsaspekten är en 
faktor som i anslutning till modellen av professionellas informationssökning har inver-
kan enligt Leckie, Pettigrew och Sylvain.72 Därutöver finns också ett stort kontaktnät 
som sträcker sig utanför sjukhuset, som mer är beroende av arbetsterapeuternas specifi-
ka arbetsområden och intressen och är av en mer informell karaktär. Höglund och Pers-
son tar upp att en fördel med det informella kontaktnätet är att det underlättar informa-
tionsöverföring över organisationer och specialområden.73 I resultatredovisningen fram-
hölls att deltagande i kurser och konferenser var ett sätt att bland annat få information 
om arbetet på andra rehabiliteringskliniker i landet och nya forskningsrön. En annan 
fördel med det informella kontaktnätet är att det knyter samman specialister med likar-
tade intressen, något som också visade sig vara fallet med det intervjuade arbetsterapeu-
terna.74 Av intervjuerna framgick att flertalet hade deltagit i kurser och konferenser 
knutna till sina specifika arbets- och specialområden. Det möjliggör tillfällen till infor-
mations – och kunskapsutbyte. Höglund och Persson påpekar att de formella och infor-
mella spridningsformerna av information samverkar och kompletterar varandra, varför 
det är svårt att dra en gräns emellan.75  
 
Som nämndes förut framgår det att det framför allt är de interna informationskällorna 
som används för att möta informationsbehov som uppstår i det kliniska arbetet, det vill 
säga i arbetet med patienter. Det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om jag 
istället hade intervjuat arbetsterapeuter i kommun och primärvård. Kanske hade resulta-
tet då visat på ett större användande av externa informationskällor. Arbetsterapeuter 
som arbetar i kommun och primärvård har oftast ett mindre antal kollegor på arbetsplat-
sen att vända sig till när frågor och problem uppstår i arbetet med patienter och saknar 
ofta tillgång till bibliotek på arbetsplatsen. Arbetsterapeuter som arbetar vid en klinik på 
ett sjukhus har större tillgång till ett internt nätverk eftersom samarbete med kollegor 
sker dagligen. Det innebär att arbetsterapeuter i kommun och primärvård troligtvis i 
högre grad måste förlita sig på externa informationskällor i patientarbetet. Här går det 
att dra en parallell till undersökningen av Matsuda och Donaldson. I deras undersökning 
betraktas informationssökning som situationsbundet och som en social aktivitet, vilket 
gör det möjligt att lyfta fram kontextens betydelse.76  
 
Matsuda och Donaldson menar att praktikerna i deras undersökning som arbetade på ett 
och samma ställe, till skillnad från de praktiker som arbetade på många ställen, samlade 
på sig fler materiella informationsresurser. Dessa praktiker investerade också i sociala 
relationer som utgjorde en tillgång i deras informationssökning.77  

                                                 
71 Höglund & Persson (1985), s. 100 
72 Leckie, Pettigrew & Sylvain (1996), s. 185 
73 Höglund & Persson (1985), s. 100 
74 Höglund & Persson (1985), s. 100 
75 Höglund & Persson (1985), s. 101 
76 Matsuda & Donaldson (1999), s. 1, 14 
77 Matsuda & Donaldson (1999), s. 14 
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Arbetsterapeuterna i min intervjuundersökning arbetar alla på samma arbetsplats, så jag 
har således inget att jämföra med. Men av intervjuerna framgår tydligt att också  arbets-
terapeuterna i den här undersökningen har investerat i och upprätthåller sociala relatio-
ner som utgör en resurs i deras informationssökning. Det visar sig, som redan framgått, i 
det kliniska arbetet. I det arbetet är en viktig och värdefull kunskap för arbetsterapeuter-
na vetskap om kollegornas tidigare erfarenheter och specialistkunskap. Det är en kun-
skap som också är viktig vad gäller de andra yrkesgruppsmedlemmarna i teamet. Detta 
sammanhang som arbetsterapeuterna ingår i utgör, med Sundins ord, deras arbetsplats-
gemenskap. Intervjuerna visar att de sociala relationerna sträcker sig även utanför reha-
biliteringskliniken och sjukhuset. Dessa relationer omfattar exempelvis kollegor i kom-
mun och primärvård, men även kollegor mer utspridda geografiskt men som ingår i 
samma organisationer som arbetsterapeuterna på rehabiliteringskliniken. Det är detta 
sammanhang som, återigen med Sundins ord, kan beskrivas som arbetsterapeuternas 
yrkesgruppsgemenskap.78 De sociala relationerna kan också innefatta enskilda represen-
tanter för olika myndigheter, organisationer och företag. Det visade sig att så också var 
fallet för de praktiker som var anställda vid en och samma arbetsplats i Matsuda och 
Donaldsons studie. Deras undersökning visade att också de sociala relationerna som 
sträckte sig utanför arbetsplatsen kom till nytta i samband med informationssökning.79  
 
Informationsmedvetenhet är en aspekt som påverkar informationssökning enligt model-
len av professionellas informationssökning av Leckie, Pettigrew och Sylvain. Kunskap 
om och förtrogenhet med olika informationskällor och förväntningar på dessa påverkar 
val av informationskällor. Detta har betydelse för informationssökningsbeteendet.80 När 
det gäller informationsmedvetenhet tycks det av intervjuerna gå en skiljelinje mellan de 
arbetsterapeuter som är engagerade i forskningsprojekt och andra typer av projekt och 
de som inte är det. De arbetsterapeuter som under intervjuerna beskrev forskningspro-
jekt de för tillfället var involverade i verkade också mer medvetna och ha kunskap om 
fler och mer varierade informationskällor. Överlag verkade flertalet av de intervjuade 
arbetsterapeuterna, i något sammanhang, ha reflekterat över sin informationssökning. 
En del visade prov på stor källkritisk medvetenhet, som medvetenhet över olika infor-
mationskällors möjligheter och begränsningar. En anledning till det kan vara att många 
av de intervjuade arbetsterapeuterna har gått utbildningen relativt nyligen. Det var flera 
som sa att de under utbildningen, till exempel i samband med uppsatsskrivande, fått en 
introduktion till högskole/universitetsbiblioteket där de studerade. I samband med det 
fick de bland annat lära sig att söka i databaser. En annan anledning är förmodligen att 
flera av arbetsterapeuterna, som tidigare påpekats, vid tidpunkten för intervjuerna var 
involverade i olika forskningsprojekt och andra projekt. I det arbetet har de kommit i 
kontakt med och använt en rad olika informationskällor. Ytterligare en anledning kan 
vara studiecirkeln i evidensbaserad arbetsterapi på rehabiliteringskliniken. Det medför 
en fokusering på informationssökningsprocessen och på bedömning och värdering av 
olika informationskällor. Det innebär tillfälle till reflektion. Så gott som alla intervjuade 
arbetsterapeuter tog upp och framhöll vikten av evidensbaserad forskning och evidens-
baserad arbetsterapi, liksom sjukhusbibliotekarien jag intervjuade.  
 

                                                 
78 Sundin (2003), s. 41-42 
79 Matsuda & Donaldson (1999), s. 14 
80 Leckie, Pettigrew & Sylvain (1996), s. 183-185 
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Det aktualiserar behovet av en ökad kompetens och fördjupade kunskaper i informa-
tionssökning. Yin Ting Cheng och Mei Chun Lam menar att deras resultat visar på ett 
behov av utbildning i informationssökning för kliniker inom hälso- och sjukvården.81 
Även om arbetsterapeuterna i intervjuerna menar att de brukar få tag på den information 
som de behöver, så indikerar de hinder och barriärer som framkommer ett behov av 
ökade kunskaper i informationssökning. Det indikerar också att mer utrymme och till-
fällen behöver ges till informationssökning i arbetet. 
 
 
 
8. Slutsatser 
 
Här kan det vara på sin plats att inledningsvis återge uppsatsens syfte och frågeställ-
ningar. Syftet var undersöka arbetsterapeuters informationssökningsbeteende. I uppsat-
sen har tre aspekter av arbetsterapeuters informationssökningsbeteende varit i fokus. 
Vilka informationsbehov upplever arbetsterapeuterna? Vilka formella och informella 
informationskällor använder sig arbetsterapeuterna av? Hur använder sig arbetsterapeu-
terna av sjukhusbiblioteket? Eftersom undersökningen har koncentrerats runt en specifik 
rehabiliteringsklinik går det inte att dra några generella slutsatser av resultatet. Resulta-
tet säger inget generellt om arbetsterapeuters informationssökningsbeteende i allmänhet. 
Det har heller inte varit syftet med undersökningen.  Det resultatet däremot säger något 
om är situationen för de arbetsterapeuter som arbetar vid den rehabiliteringsklinik som 
varit i fokus. 
 
En slutsats av undersökningen är att arbetsterapeuterna vid rehabiliteringskliniken upp-
lever en mängd olika informationsbehov. Grovt indelat är dessa informationsbehov av 
två typer, dels behov av information som uppstår i det kliniska arbetet med patienter och 
dels behov av information av mer generell karaktär. Stora delar av informationsbehoven 
utgör information om patienter och att hålla sig uppdaterad inom arbetsterapi, både mer 
generellt och inom mer avgränsade områden. Informationsbehoven är av både regel-
bunden och tillfällig karaktär. En slutsats är att dessa behov av information som arbets-
terapeuterna upplever kan relateras till olika arbetsuppgifter och yrkesroller.  Det fram-
går av intervjuerna att arbetsterapeuterna har ett stort behov av evidensbaserad forsk-
ning. Det kan ha med flera möjliga faktorer att göra. Som flera av intervjudeltagarna 
lyfter fram i intervjuerna så ligger det i tiden det här med evidensbaserad forskning. En 
annan tänkbar anledning är att kraven på kvalité inom vården ökar och att patienterna 
idag är mer medvetna och har ett kritiskt förhållningssätt. En tredje slutsats är att arbets-
terapeuterna vid rehabiliteringskliniken använder sig av flera olika informella och for-
mella informationskällor för att möta informationsbehoven. Dessa informationskällor 
finns både internt inom rehabiliteringskliniken och sjukhuset och externt. Resultatet 
visar att de interna informationskällorna framförallt används i patientarbetet. De externa 
informationskällorna används främst i syfte att följa utvecklingen och hålla sig uppdate-
rad inom arbetsterapi. 
 

                                                 
81 Yin Ting Cheng & Mei Chun Lam (1996), s. 37 
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Resultatet visar att arbetsterapeuterna huvudsakligen använder sjukhusbiblioteket på tre 
olika sätt, eller ges tre olika funktioner. Arbetsterapeuterna använder sjukhusbiblioteket 
dels för den egna, professionella utvecklingen (genom att hålla sig uppdaterade), dels i 
arbetet med patienter och dels för privat bruk. En viktig funktion som ges sjukhusbiblio-
teket är att stötta forskning och utveckling av sjukhusets verksamheter. Under intervju-
erna uttryckte arbetsterapeuterna ett stort behov av evidensbaserad forskning inom ar-
betsterapi. Sjukhusbiblioteket som ett patientbibliotek är en annan viktig funktion, lik-
som sjukhusbiblioteket som ett arbetsplatsbibliotek.  
 
 

9. Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka arbetsterapeuters informationssökningsbeteen-
de. Tre aspekter av informationssökningsbeteendet var i fokus och formade frågeställ-
ningarna:  
 

- Vilka informationsbehov upplever arbetsterapeuterna? 
- Vilka formella och informella informationskällor använder sig arbetsterapeuter-

na av? 
- Hur använder sig arbetsterapeuterna av sjukhusbiblioteket? 

 
Fokus för undersökningen var informationssökningsbeteendet hos en grupp arbetstera-
peuter som arbetar på en rehabiliteringsklinik vid ett större sjukhus. Undersökningen 
genomfördes genom intervjuer med tolv arbetsterapeuter, varav elva ingår i uppsatsen. 
En intervju föll bort på grund av problem med ljudupptagningen. Samtliga intervjuer 
genomfördes vid arbetsterapeuternas arbetsplats, det vill säga på rehabiliteringskliniken 
på sjukhuset. I kapitel två introducerades forskningsområdet användarstudier. För att 
introducera ämnesområdet arbetsterapi gavs en kort historisk överblick och en översikt 
över arbetsterapins arbetsområde. 
 
Uppsatsens teoretiska referensram utgjordes av en modell av professionellas informa-
tionssökning av Leckie, Pettigrew och Sylvain. Denna modell användes för att analysera 
det insamlade intervjumaterialet. I anslutning till modellen beskrivs fem olika yrkesrol-
ler som professionella verkar genom; tillhandahållare av service, utbildare, forskare, 
student och administratör/chef. Dessa yrkesroller innebär olika arbetsuppgifter som i sin 
tur ger upphov till olika informationsbehov. Dessa informationsbehov antas resultera i 
en informationssökningsprocess, vilken påverkas av ett flertal faktorer. Dessa faktorer 
handlar exempelvis om tid, kostnad och medvetenhet om olika informationskällor. Vad 
gäller de intervjuade arbetsterapeuternas användning och val av informationskällor an-
vändes en kompletterande modell. Denna fyrfältsmodell av Höglund och Persson kate-
goriserar informationskällor i informella, formella och interna, externa informationskäl-
lor. Resultatet visade att arbetsterapeuterna har en mängd arbetsuppgifter i sitt arbete, 
som också sträcker sig utanför sjukhuset. Arbetsuppgifterna handlar bland annat om 
bedömning och träning av patienter, forskningsuppdrag och undervisning.  
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Dessa arbetsuppgifter kan placeras under de olika yrkesrollerna som Leckie, Pettigrew 
och Sylvain beskriver. Rollen som administratör/chef var det dock svårt att skönja ut-
tryck för i intervjuerna, och kunde endast delvis relateras till en av arbetsterapeuterna.  
Av intervjuerna framgick att arbetsuppgifterna gav upphov till olika behov av informa-
tion. I det kliniska arbetet är det framförallt information som rör patienterna. Det kan 
vara deras tidigare sjukdomshistoria och information om olika diagnoser, behandlings-
metoder och hjälpmedel. När det gäller patientarbete används framförallt interna infor-
mationskällor som teamet, andra kollegor, journalen och sjukhusbiblioteket. Intervjuer-
na visade att arbetsterapeuterna också har ett stort och brett kontaktnät även utanför 
sjukhuset. Det finns ett nära samarbete med arbetsterapeuter i kommun och primärvård. 
Till exempel görs hembesök gemensamt. Flera arbetsterapeuter är också med i organisa-
tioner som är knutna till deras specifika arbetsområden. De externa informationskällor-
na, som bland annat tidskrifter, forskningsrapporter, databaser, kurser och konferenser, 
används framförallt i syfte att hålla sig uppdaterad inom arbetsterapi. Av intervjuerna 
framgår att hålla sig uppdaterad med senaste forskningsrön utgör en stor del av informa-
tionsbehoven. Flera av arbetsterapeuterna uttrycker ett stort behov av evidensbaserad 
forskning inom arbetsterapi. Arbetsterapeuternas informationsbehov visade sig vara av 
både regelbunden och tillfällig karaktär. 
 
Resultatet visade också att arbetsterapeuterna använder sjukhusbiblioteket huvusakligen 
på tre olika sätt. Dels används biblioteket i syfte att hålla sig uppdaterad inom olika äm-
nesområden, dels används biblioteket på ett mer direkt sätt i arbetet med patienterna. 
Sjukhusbiblioteket används också för privat bruk. Biblioteket tillskrivs en viktig funk-
tion av att stötta forskning och utveckling, både generellt inom sjukhuset och specifikt 
inom arbetsterapi. I detta sammanhang lyfts särskilt den evidensbaserade forskningen 
fram. En annan viktig funktion som tillskrivs sjukhusbiblioteket är att vara till för pati-
enterna, att kunna erbjuda patienterna avkoppling och förströelse. En tredje funktion, 
som inte uttrycks lika starkt, är sjukhusbiblioteket som ett arbetsplatsbibliotek.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 
  

Bakgrund om intervjudeltagaren 
 

• Man/Kvinna? 
• Ålder? 
• Typ av utbildning? 
• Antal yrkesverksamma år? 
• Antal år vid rehabiliteringskliniken? 
 

Arbetsuppgifter och relaterade informationsbehov 
 

• Beskriv ditt arbete, vilka arbetsuppgifter ingår? 
• Vad för slags information upplever du behövs för att kunna utföra arbetsuppgif-

terna: beskriv några situationer där du känt stort behov av information? 
• Hur sker din kompetensutveckling? 
• Vilken information behöver du för din kompetensutveckling? 
 

Informationssökning, formella och informella källor 
 
• Vilka informationsresurser (böcker, tidskrifter, intranät, Internet) finns tillgäng-

liga på arbetsterapin på rehabiliteringskliniken?  
• Hur gör du för att ta reda på den information du behöver: vart vänder du dig och 

varför? 
• Brukar du få tag på den information du behöver? 
• Upplever du några svårigheter i din informationssökning? 
• Har du deltagit i någon  kurs i informationssökning (under utbildningen, på ar-

betsplatsen, i anslutning till sjukhusbiblioteket eller i något annat sammanhang)? 
 

Sjukhusbiblioteket 
  
• Har du fått en introduktion till sjukhusbiblioteket? I så fall, hur upplevde du 

den? 
• Brukar du använda dig av sjukhusbiblioteket och ta hjälp av bibliotekarierna 

som arbetar där? Hur och på vilket sätt? 
• Hur upplever du sjukhusbibliotekets tillgänglighet? 
• Hur upplever du sjukhusbibliotekets service? 
• Hur ser du på sjukhusbibliotekets uppgift och funktion? 
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Bilaga 2: Brev till arbetsterapeuterna vid rehabiliteringskliniken 
 
Borås  
April 2007 
 
Hej! 
 
Jag heter Jenny Magnusson och studerar Biblioteks- och Informationsvetenskap vid 
Högskolan i Borås. Jag har nu påbörjat arbetet med att skriva magisteruppsats.  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka arbetsterapeuters informationssökningsbeteende. 
Jag är intresserad av hur arbetsterapeuter själva upplever sin informationssökning och 
tillvägagångssätt vid sökning av information. Därför hoppas jag att du har möjlighet att 
ställa upp på en intervju. Ditt deltagande är givetvis helt frivilligt.  
 
Ett deltagande i undersökningen innebär för din del att vi träffas för en intervju vid ett 
tillfälle som kommer att ta ungefär en timma i anspråk. Jag kommer att spela in inter-
vjuerna på band. Detta för att sedan underlätta arbetet med intervjumaterialet, vilket 
kommer att presenteras i skriftlig form i uppsatsen. Om du av någon anledning inte vill 
att intervjun ska spelas in kan vi diskutera andra alternativ.  
           
Av uppsatsen kommer det att framgå att intervjuerna är genomförda med arbetsterapeu-
ter vid en rehabiliteringsklinik vid ett större sjukhus i en medelstor stad. Sjukhusets och 
stadens namn kommer således inte att nämnas i uppsatsen och ditt namn kommer att 
maskeras med ett annat namn. 
 
Är du intresserad av att delta så kontakta mig så avtalar vi tid och plats för intervju. Hör 
gärna av dig om du har några frågor.  
 
Du når mig på telefon xxx-xx xx xx eller xxxx-xx xx xx 
Min e-postadress är xxxxxxxxxxxxxxxxx  
 
 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Jenny Magnusson 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 


