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order to get the same level of education as a newly graduated 
nurse. They were also working as nurses when this study 
took place. The main purpose of the study is to increase the 
understanding of what kind of information the nurses think 
they need and to find out if and in what way they use 
libraries in their studies and in their work. The empirical 
material was collected by qualitative, semi-structured 
interviews with six nurses. To analyze the answers 
Kuhlthau´s model of information search process, Sundin´s 
concept of the symbolic value of professional information 
and Wilson´s concept of cognitive authority were used.  
The results of this study show that the nurses need course 
literature, scientific articles and help to search for 
information in databases. They all felt anxiety for not finding 
the right information exactly as Kuhlthau´s model shows.  
The nurses know it is important to keep updated with new 
information in their specialty in nursing and they know 
where to find the information. Professional information 
could help the nurses in their cooperation with other 
occupational groups, for example physicians. 
They all use libraries; to borrow books, find articles and also 
to use the librarian´s expertise in searching. They prefer to 
visit the medical library at their work and they appreciate the 
library staff´s knowledge.  
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1. Inledning 
 
Sjuksköterskeyrket har på senare år förändrats och akademiserats. Från att ha varit ett 
praktiskt yrke har det nu blivit även ett akademiskt yrke, där man efter 
sjuksköterskeexamen kan vidareutbilda sig, forska och disputera. Praktiserande 
sjuksköterskor idag förväntas hela tiden hålla sig à jour med forskningen inom sitt 
område genom att läsa facklitteratur och facktidskrifter och söka information aktivt 
(Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, 2005). I sin nya roll ska 
sjuksköterskor ha ett vetenskapligt förhållningssätt och kunna söka ny kunskap, värdera 
den och hålla sig uppdaterade inom sitt specialområde och på så sätt utvecklas i sitt 
arbete. Detta gäller även för de sjuksköterskor som utbildat sig före akademiseringen 
och de ställs inför en helt ny situation, med nya krav som de inte fått utbildning för. 
Kanske är det extra viktigt för dem att ta till sig denna nya syn på sjuksköterskeyrket, så 
att de inte riskerar att det utvecklas ett A- och ett B-lag bland sjuksköterskor beroende 
på när de utexaminerades. 
 
Gruppen sjuksköterskor har undersökts i många sammanhang (se Blythe & Royle 1993, 
Sundin 2003, Calmborg Täreby 2003, Karlsson Lod & Kraft 2004, Elmén 2005) och 
även i denna magisteruppsats kommer det att vara fokus på sjuksköterskor, 
sjuksköterskor som vidareutbildar sig och kompletterar sin tidigare utbildning. Ett sätt 
att vidareutbilda sig som sjuksköterska är att komplettera sina tidigare studier med 40 
poäng1  i Omvårdnad/Vårdvetenskap och få en kandidatexamen, det vill säga samma 
examen som en sjuksköterska som är nyutexaminerad idag får. I utbildningen ingår 
omvårdnad, som är huvudämne inom sjuksköterskeutbildningen, men numera också till 
exempel vetenskapsteori och stor vikt läggs vid informationssökning.  
 
Sjuksköterskor som vidareutbildar sig är inte vanligt förekommande i användarstudier, 
men med dagens krav på att sjuksköterskor ska ”fortlöpande engagera sig i personlig 
och professionell kompetensutveckling” (Kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska, 2005) kan det bli vanligare att sjuksköterskor vidareutbildar sig. Gruppen 
är intressant att studera för att den förmodligen skiljer sig från gruppen 
sjuksköterskestudenter i grundutbildning. Eftersom alla sjuksköterskorna i studien 
utexaminerats före 1993, så är de lägst i 40-årsåldern när de kompletterar sin tidigare 
utbildning. De har möjligen andra behov än yngre studenter som går sin 
grundutbildning. De arbetar som sjuksköterskor och studerar samtidigt på distans på 
halvfart. De har flera år av praktiskt arbete bakom sig och stora fackkunskaper inom 
yrket och nu har de valt att studera Omvårdnad/Vårdvetenskap. 
Sjuksköterskeutbildningen har förändrats mycket under 1990-talet och beroende på när 
de tog sin grundexamen, så är det kanske detaljer som skiljer sig från deras tidigare 
studier. Datoranvändandet har förändrats/tillkommit, distansstudier har införts och 
bibliotekens roll har möjligen förändrats. 
 
Idén till denna studie kom ursprungligen från bibliotekschefen på det medicinska 
fackbiblioteket på respondenternas arbetsplats. Hon funderade över vad den studerande 
sjukhuspersonalen upplevde att de hade för informationsbehov och om personalen 
använde sig av bibliotek, i sina studier och i arbetet. För att få veta vad personalen 
önskade behövdes information från användarna och därför kom idén att göra en 
användarstudie. Det är viktigt för det enskilda biblioteket, men förhoppningsvis kan 
                                                 
1 Enligt dåvarande system. Sedan 1 juli 2007 ger studierna 60 högskolepoäng (hp). 
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andra medicinska fackbibliotek och andra bibliotek som har service för studenter också 
finna detta intressant. Inom bibliotekarieyrket tar utbildning av andra i 
informationssökning en allt större plats, och bibliotekspersonalen ville gärna kunna 
anpassa sin verksamhet och till exempel sitt utbud av kurser efter vad personalen 
efterfrågade. 
 
Uppdraget bestod i att undersöka vad sjukhusets sjuksköterskor som vidareutbildade sig 
ansåg sig ha för informationsbehov i studierna och i arbetet, hur de tillfredsställde sitt 
behov och vilken roll bibliotek eventuellt spelade i deras studier och arbete. 
Uppdragsgivaren var mer intresserad av att få praktiska tips på hur verksamheten på 
biblioteket skulle kunna förbättras än av teoretiska resonemang. För att kunna skriva en 
magisteruppsats om denna studie var det viktigt att göra den till något mer än ett 
utredningsuppdrag. Jag har valt att göra det genom att analysera min empiri i ljuset av 
forskning om studerandes informationsbehov, jag beskriver även sjuksköterskeyrkets 
förändring under senare år och vilka förändringar det för med sig för alla 
sjuksköterskors informationsbehov och begreppet kognitiv auktoritet diskuteras. Se 
vidare kapitel 5. Med hjälp av dessa teoretiska ansatser vill jag svara på mina 
forskningsfrågor på ett sätt som kan vara intressant för uppdragsgivaren likväl som det 
kan bli en magisteruppsats. 
De praktiska tips som respondenterna gett under intervjuerna har jag valt att samla i 
bilaga 4.  
 
Det har tagit mig mycket lång tid att färdigställa denna magisteruppsats. Intervjuerna 
gjordes vid årsskiftet 2005/2006. Jag tycker att mina nästan tio år gamla intervjuer ändå 
är intressanta, för utbildningen på högskolan finns kvar, sjuksköterskor som tagit 
examen före 1993 uppmanas fortfarande att gå utbildningen och de har samma 
utgångsläge som mina respondenter. Sätten att finna information har naturligtvis 
förändrats på tio år. Med Ipads, Iphones och smartphones med appar har man lätt 
tillgång till information var man än befinner sig. Men kraven på sökningarna är 
desamma, att kunna sovra bland svaren, bedöma trovärdigheten och vara källkritisk. 
  
2. Bakgrund 
 

2.1 Presentation av biblioteket 
 
Det är önskvärt att all personal på sjukhuset känner till biblioteket och dess resurser. Det 
är viktigt för bibliotekets framtid att personalen utnyttjar dessa och att de även hänvisar 
patienter till biblioteket. Bibliotekspersonalen vill att biblioteket ska vara en naturlig 
samlingspunkt för informationssökning, lån av facklitteratur och lån för förströelse. 
Användarundersökningen är ett led i att göra biblioteket mer synligt. Med hjälp av 
denna undersökning vill bibliotekspersonalen få kännedom om den studerande 
personalen på sjukhuset upplever bibliotek som viktiga, vad studenterna behöver hjälp 
med och utveckla ett meningsfullt samarbete. Bibliotekschefen vill underlätta för 
sjuksköterskor att vidareutbilda sig i framtiden och har nu bestämt att särskilt 
uppmärksamma de sjuksköterskor som har arbetat några år och nu vill vidareutbilda sig 
samtidigt som de arbetar kvar på sjukhuset.  
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Biblioteket vänder sig framför allt till sjukhusets personal och till patienter. Biblioteket 
består av en medicinsk del, en del med skönlitteratur/allmän facklitteratur och ett 
Patientinfotek. I Patientinfoteket finns det medicinsk litteratur på svenska och 
informationsbroschyrer från patientföreningar. De flesta av bibliotekets låntagare är 
personal från sjukhuset; läkare och sjuksköterskor som behöver facklitteratur eller 
artikelkopior ur medicinska tidskrifter; läkarstuderande och sjuksköterskestuderande 
som gör sin praktik på sjukhuset och behöver fackinformation; personal som lånar 
videofilm eller skönlitteratur privat. Även andra studerande kommer till biblioteket och 
lånar kurslitteratur. Det kan vara gymnasieelever som ska skriva ett specialarbete eller 
andra studerande som söker information i något speciellt ämne. Patienter och anhöriga 
till patienter besöker Patientinfoteket och söker information om sjukdomar eller söker 
kontakt med en patientförening. De kan även låna hem böcker eller sitta på biblioteket 
och läsa som förströelse.  

 

Biblioteket prenumererar på omkring 200 olika tidskrifter och har tillgång till ytterligare 
runt 1300 tidskrifter elektroniskt. Bokbeståndet är cirka 13000 titlar (2003-års siffror). 
Biblioteket på respondenternas arbetsplats har haft olika namn under olika tidsepoker. 
På 1940-talet kallades det ”läkarbibliotek”, då det bara vände sig till läkarna på 
sjukhuset. Sedan hette det ”medicinska fackbiblioteket” och vände sig till medicinsk 
personal. En tid fanns det en filial till stadsbiblioteket på sjukhuset. Då hette den 
medicinska delen ”fackbiblioteket” och filialen med bland annat skönlitteratur kallades 
”allmänna biblioteket”. För cirka tjugo år sedan försvann skönlitteraturen när filialen 
lades ner och kvar blev ett fackbibliotek. Numera är den rätta benämningen 
”Biblioteket”, det finns både facklitteratur och skönlitteratur och biblioteket är till för 
alla på sjukhuset, inklusive patienterna. När jag använder ordet ”biblioteket”, menar jag 
respondenternas arbetsplatsbibliotek om jag inte klart talar om att det är deras 
kommunala bibliotek eller deras högskolebibliotek som jag syftar på. 

  

2.2 Sjuksköterskeutbildningen 
 
Utbildningen till sjuksköterska har förändrats under slutet av 1900-talet. 1920 blev en 
sjuksköterska ”behörig” när hon genomgått en av staten godkänd utbildning (Bentling 
1995, s. 25), 1957 infördes den formella legitimationen och i och med 
Högskolereformen 1977 blev sjuksköterskeutbildningen en högskoleutbildning (SOU 
1978:50). Tidigare var utbildningen en tvåårig praktisk yrkesutbildning. Nu blev 
utbildningen teoretisk och skulle bygga på vetenskaplig grund, det skulle bedrivas 
forskning och det ställdes nya och högre krav på lärarna. Huvudämnet i utbildningen 
blev ”omvårdnad”. Omvårdnadsforskningens första professor blev Astrid Norberg vid 
Umeå universitet 1980 (Bentling 1995, s. 53).  

 

1993 förändrades sjuksköterskeutbildningen igen. Den blev då en treårig 
högskoleutbildning. I Socialstyrelsens ”Kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska” (2005) kan man se hur stor vikt som numera läggs vid att sjuksköterskor 
håller sig à jour med nya rön och att de kan söka information själva. Under ”Forskning, 
utveckling och utbildning” står det att sjuksköterskan ska ”ha förmåga att söka, 
analysera och kritiskt granska relevant litteratur/information, implementera ny kunskap 
och därmed verka för en omvårdnad i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
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erfarenhet”. Sjuksköterskan ska också ”initiera och/eller medverka i forskningsarbete” 
och ”fortlöpande engagera sig i personlig och professionell kompetensutveckling”.  

 

Iris Erlöv & Kerstin Petersson (1998) anser att en klyfta kan uppstå mellan de som 
betonar yrkesmässiga kunskaper och de som betonar akademiska kunskaper (s. 116). De 
beskriver hur den nya utbildningen ställer nya krav på den blivande sjuksköterskans 
personliga utveckling och mognad (s.114). Vårdhögskolorna kommer att anta studenter 
inte bara på betyg utan efter deras personliga lämplighet. Skolorna kommer att 
konkurrera om studenterna genom att erbjuda olika inriktningar på utbildningarna. 
Erlöv & Petersson befarar att: ”Förvetenskapligandet av sjuksköterskeutbildningen 
tenderar nu att få stor uppmärksamhet i jämförelse med inlärandet av den praktiska 
yrkeskunskapen. De vetenskapliga kunskaperna värderas högt och kunskaper erhållna 
genom praktisk vårderfarenhet tycks få mindre utrymme i utbildningen. Kunskaper som 
inte går att vetenskapligt belägga har ringa värde i dagens samhälle” (s. 115). Dessutom 
tror de att klyftan mellan teoretisk och praktisk utbildning kommer att öka. ”Den 
vårdvetenskapliga undervisningen i sjuksköterskeutbildningen tenderar att grunda sig på 
abstrakta amerikanska omvårdnadsteorier som ytterligare försvårar för studenterna att se 
sambandet mellan praktiskt yrkeskunnande och teoretiska kunskaper” (s. 115). 

 

Vigdis Granum (1997, s. 128f) däremot beskriver hur viktigt hon anser att det är med 
FoU (Forskning- och Utveckling) inom till exempel sjukvården. Sjuksköterskornas nya 
kunskaper har inte bara betydelse för den enskilde sjuksköterskan utan: 

 
För patienten kan ny kunskap ge ökad kvalitet när det gäller utövandet av omvårdnad 
(under förutsättning att kunskaperna tillämpas). För sjuksköterskan kan ny kunskap leda 
till utövande av en forskningsbaserad verksamhet och för samhället till en bättre 
omvårdnad. För omvårdnadsämnet kan ny kunskap leda till ökad vetenskaplighet och en 
ökad självständighet och för omvårdnadsforskningen leder ny kunskap till nya 
problemställningar.  

Att förmedla och tillämpa forskningsresultat är ett led i att styrka omvårdnad som eget 
ämne och kommer att få konsekvenser för hur sjuksköterskorna utövar sitt yrke i 
praktiken.  

Alla sjuksköterskor kan driva utvecklingsarbete på sin arbetsplats, små eller större projekt 
som får betydelse både för sjuksköterskorna och patienterna. 

Det är viktigt att markera omvårdnad som ett självständigt ämne på samma nivå som 
andra ämnesområden. I sjuksköterskans utvecklings- och forskningsfunktion ingår 
reflektion över eget ämne och funktionsområde. I större utsträckning än tidigare söker 
man efter ämnesbaserad motivering för egna verksamheten, något som kan dokumenteras 
bland annat via FoU-verksamhet i den praktiska verksamheten. 

 

I en artikel i tidskriften ”Continuing education for nurses” (2005, s.229) skrev Tracy L 
Levett-Jones om fördelarna med vidareutbildning för sjuksköterskor:  

 
not only that quality education results in enhanced knowledge and skills, but that there is 
also a positive correlation between professional development and factors such as staff 
satisfaction, staff retention, and quality patient care. 

 

Sjukhus som uppmuntrar sina sjuksköterskor att vidareutbilda sig, får inte bara 
kunnigare sjuksköterskor utan även sjuksköterskor med mera självförtroende och 
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självkänsla. Det lönar sig att satsa på utbildning för att få behålla sin personal och att 
vidareutbilda dem är också ett sätt att få bättre vård för patienterna på ett 
kostnadseffektivt sätt.  

 

Både Erlöv & Peterssons och Granums böcker är nästan tjugo år gamla och 
utvecklingen har gått Granums väg. Flera yrken som var praktiska tidigare har blivit 
mer teoretiska, så som till exempel lärare och bibliotekarie. Praktikperioder kortas eller 
tas bort helt och det anses att man får lära sig det praktiska arbetet på den framtida 
arbetsplatsen. Uttrycket ”det livslånga lärandet” har också ändrat synen på 
undervisning. Roger Säljö menar (2000, s. 239): ”I vad som kallas informations- eller 
kunskapssamhället är lärande och kunskapsbildning frågor som är mer synliga och 
centrala än någonsin tidigare. Utbildning ses alltmer som ett livslångt projekt och är 
inget som vi gör en gång för alla i vår ungdomstid. Att delta i formell utbildning är inte 
längre bara ett erbjudande och en möjlighet utan en nödvändighet och i många länder ett 
lagstadgat tvång”. 

 

Ania Willman, Peter Stoltz och Christel Bahtsevani (2006) beskriver evidensbaserad 
omvårdnad i boken ”Evidensbaserad omvårdnad - en bro mellan forskning och klinisk 
verksamhet”. De definierar evidensbaserad omvårdnad både som ett förhållningssätt där 
”de som arbetar i vården ska ha ett vetenskapligt förhållningssätt och att de åtgärder och 
insatser som vidtas ska vila på vetenskaplig och beprövad erfarenhet” (s. 16). När 
evidensbaserad omvårdnad ses som process ska det finnas en vilja att ”utifrån 
identifierade frågor i den kliniska vardagen söka relevant forskningslitteratur för att 
finna bästa tillgängliga bevis, kritiskt granska de vetenskapliga bevisen och använda 
dem som beslutsunderlag” (s.16). För att söka dessa bevis används i stor utsträckning 
vetenskapliga tidskrifter. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) påpekar vidare att 
sjuksköterskor inte har någon tradition av att betrakta sitt yrke som ett akademiskt yrke, 
eller att betrakta omvårdnad som en intellektuell verksamhet, men det är en tvingande 
nödvändighet att detta snarast förändras (s. 24ff): 

 
Sjuksköterskor förväntas, i likhet med andra professioner, grunda sina åtgärder på 
vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket anges i lagar och författningar. Trots detta är 
det känt att sjuksköterskor inte har tillgång till och/eller har svårt att tillgodogöra sig 
omvårdnadsvetenskapliga resultat, samt att de har dålig tillgång till tidskrifter och 
bibliotek. Sjuksköterskor med äldre utbildning har inte alltid kunskap att läsa, 
sammanfatta och kritiskt granska vetenskapliga rapporter och artiklar.  

 

Sjuksköterskor inom X Läns Landsting2 har möjlighet att vidareutbilda sig. De som har 
en äldre utbildning (examen före 1993) kan genomföra kursen 
”Omvårdnad/Vårdvetenskap, 21-60 poäng” och de får då samma kompetens som en 
nyutexaminerad sjuksköterska, det vill säga en kandidatexamen i Omvårdnad. 
Utbildningen är en så kallad uppdragsutbildning som köps in av X Läns Landsting från 
Y Högskola. Utbildningen bedrivs på halvfart och är en Internetbaserad 
distansutbildning. Studenterna kommer från olika sjukhus, är i olika åldrar, har olika 
datorvana och har olika erfarenhet av att studera. I slutet av utbildningen ingår en 
kandidatuppsats om 10 poäng och när studenterna ska skriva den behöver de bland 
annat kunna söka information i olika databaser och värdera sina sökresultat.  
                                                 
2 För att inte röja respondenternas hemlän eller namnet på deras högskola har jag valt att kalla dem X län 
och Y högskola. Senare i uppsatsen kallas deras arbetsplats för Z sjukhus. 
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3. Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 

3.1 Problemformulering  
 
Studenter och elever får uppgifter som de söker svar på och studenter skriver uppsatser 
som de behöver söka information till, se till exempel Kuhlthau (1996). Hon ser på 
informationsbehov som något som finns inom en människa, att det är en brist i 
information som behöver fyllas. Andra, som till exempel Sundin (2003), ser på 
informationsbehov som något som finns inom en viss verksamhet, i en kontext, 
informationsbehovet är olika beroende på vilken grupp man tillhör och verkar i (se 
vidare kapitel 5.2). I arbetslivet ska människor dagligen ta många beslut där de behöver 
information. Förmodligen finns ett informationsbehov hela tiden och det skulle ta 
oerhört mycket tid att själv informera sig om allt. Då kan man förlita sig på andra som 
man känner förtroende för, exempelvis vissa institutioner, tidskrifter eller andra 
människor, de har kognitiv auktoritet. Man litar på deras tolkning av vad som är rätt och 
fel och man tar den till sig som sin egen åsikt (Wilson 1983, se vidare kapitel 5.3). Jag 
vill i denna magisteruppsats studera och få en förståelse för vad ett antal sjuksköterskor, 
som vidareutbildar sig och läser 40 poäng i Omvårdnad, anser sig ha för 
informationsbehov i studierna. Vidare vill jag veta om de tror att deras 
informationsbehov i arbetet kommer att förändras efter studierna i och med 
sjuksköterskeprofessionens utveckling. Jag vill även veta vilken roll bibliotek spelar för 
dem. 
 
Flera forskare har intervjuat läkare, sjuksköterskor eller sjuksköterskestuderande om 
deras biblioteksanvändning. I den tidigare forskning som jag studerat (se kapitel 4) ser 
man i vissa fall en nästan obefintlig biblioteksanvändning. I Blythes & Royles (1993) 
och i Calmborg Tärebys (2003) undersökningar visade det sig att personalen hellre 
frågade en kollega än frågade på biblioteket, när de saknade information i arbetet. I Olof 
Sundins avhandling ”Informationsstrategier och yrkesidentiteter” visar han att 
sjuksköterskorna han intervjuade hade en positiv inställning till bibliotek, oavsett om de 
besökte några eller inte. Han skriver ”dels har fackbibliotek … en konkret och praktisk 
funktion att fylla i och med att många sjuksköterskor saknar erfarenhet från formell 
informationssökning”. ”Dels tycks positiva värderingar av biblioteket vara en del av den 
nya yrkesidentiteten. Biblioteket ges här betydelsen av ett symboliskt rum som tidigare 
tillhört den medicinska professionen men som ´erövrats´ i samband med den 
professionella utvecklingen sedan 1970-talet” (Sundin 2003, s.181). Jag vill undersöka 
vilken roll bibliotek spelar för mina respondenter och vilken trovärdighet bibliotek har i 
deras studier och i deras arbete. Med trovärdighet menas här om de anser att bibliotek 
och dess personal kan hjälpa dem i deras behov och om de känner förtroende för den 
hjälp de får. Se vidare om begreppet kognitiv auktoritet i kapitel 5.3. 
 

3.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna magisteruppsats är att skapa förståelse för vad ett antal studerande 
sjuksköterskor upplever sig ha för informationsbehov i studierna, kommer 
informationsbehovet att ändras efter studierna och hur ser de på bibliotek, allt mot 
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bakgrund av sjuksköterskeprofessionens utveckling och forskning om studerandes 
informationsbehov. 
 
 För att uppfylla detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 
 

• Vilket informationsbehov upplevde studenterna i studierna och hur kan deras 
behov förstås i ljuset av forskning om studerandes informationsbehov? 

• Hur kommer informationsbehovet i arbetet att förändras efter studierna och i och 
med sjuksköterskeprofessionens utveckling?  

• Vilken roll spelar bibliotek i studier och arbete?  
 

För att besvara dessa frågor intervjuades sex stycken studerande sjuksköterskor. 
Respondenterna presenteras i kapitel 6.3. 
 

3.3 Centrala begrepp och definitioner 

 
Med information menas i uppsatsen den fackinformation som 
studenterna/sjuksköterskorna använder sig av i studierna och i arbetet. Jag har valt att se 
på information som Lars Höglund och Olle Persson (1985, s. 45ff) beskriver den. De 
skiljer på formell information och informell information. Formell information kommer 
framför allt från tryckt material såsom böcker, tidskrifter, rapporter och liknande och 
från databaser. Informell information består av muntlig information vid till exempel 
kontakt med andra personer, föreläsningar och konferenser. Dessutom skiljer Höglund 
och Persson på intern och extern information. Den interna kommer från den egna 
organisationen, genom interna rapporter eller via kolleger. Den externa är övrig 
information som finns utanför den egna organisationen. Även Olof Sundin använder sig 
av dessa begrepp i sin avhandling. Till den formella informationen lägger han till 
information via intranät och Internet och till den informella har e-mail och virtuella 
gemenskaper tillkommit (Sundin 2003, s. 20). I Sundins avhandling, liksom i denna 
uppsats, ligger det huvudsakliga intresset på extern formell fackinformation, men 
Sundin påpekar att han inte helt bortser från den informella och den interna, det sker ett 
samspel mellan dem alla. Höglund och Persson skriver att ”många informationskällor 
överlappar dessutom varandra vilket gör det möjligt att nå samma information på olika 
vägar” (1985, s. 47).  
 
Med informationsbehov menar jag i första hand information som de studerande 
sjuksköterskorna själva anser sig behöva ha. Höglund och Persson anser att det finns två 
olika slags informationsbehov, objektiva och subjektiva. Objektiva behov är vad man 
utifrån kan anse vara rimligt eller nödvändigt för att lösa vissa typer av uppgifter. 
Subjektiva behov är de behov som en individ själv uppfattar sig ha (1985, s. 43f). I 
studier finns båda sorterna.  
Jag är också intresserad av sjuksköterskornas fortsatta informationsbehov, om de tror att 
det kommer att förändras i deras framtida arbetsliv, efter att deras studier är avklarade.  
 
Med informationssökning menar jag all den efterforskning av fackinformation som 
respondenterna kan tänkas göra i sina studier eller i arbetet. Olof Sundin beskriver i sin 
avhandling sin syn på detta: ”Med informationssökning avses i avhandlingen den 
process där fackinformation anskaffas genom individens mer eller mindre aktiva 
handlande. Informationssökning ges sålunda en vid definition som både inkluderar 
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riktad informationssökning i till exempel arkiv eller databaser och en mer indirekt form 
av informationssökning som till exempel även inkluderar möten med andra människor 
och sociala nätverk” (Sundin 2003, s. 21). Utbildningen i informationssökning under 
studietiden går ofta ut på att lära sig att söka i databaser. I arbetslivet, och även i 
studierna, finns det ytterligare vägar att söka information och jag vill via intervjuerna 
försöka förstå vilka olika sätt respondenterna använder sig av. Det är viktigt att hålla 
isär de delvis överlappande begreppen informationssökning och biblioteksanvändning. 
Jag är medveten om att det lätt kan bli sammankopplade, dels beroende på min 
bakgrund som bibliotekarie (se kapitel 2.1) och dels med uppdraget från ett bibliotek 
som ursprung till uppsatsen (se kapitel 2.1). Bibliotekarier vill naturligtvis att bibliotek 
ska var viktiga i studenters informationssökning, men det behöver naturligtvis inte vara 
så i praktiken. 
 
4. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

 

4.1 Informationsbehov 
 
Först presenteras en rapport om sjuksköterskors och läkares informationsbehov i arbetet 
gjord på ett medicinskt fackbibliotek, därefter Olof Sundins avhandling om 
sjuksköterskors informationsstrategier i yrket. 

 

I Sofia Calmborg Tärebys ”Rapport från en användarundersökning: Informationsbehov 
och användande av bibliotekstjänster på Kirurgkliniken Södersjukhuset” (2003) 
beskriver hon sin fokusgrupps- och enkätundersökning om yrkesmässigt 
informationsbehov och användning av bibliotekstjänster som hon utfört på 
kirurgkliniken på Södersjukhuset i Stockholm. Syftet med undersökningen var att få 
veta mer om vad de två stora personalgrupperna läkare och sjuksköterskor har för 
informationsbehov och hur de tillfredsställer dessa. Utifrån undersökningsresultatet 
skulle man sedan kunna förbättra och utveckla bibliotekets tjänster och utbud.  

 

Resultatet av enkäten, som delades ut till alla sjuksköterskor och läkare på 
kirurgkliniken, visade bland annat att mycket få hade behov av tidskriftsartiklar och 
böcker varje dag, bland läkarna hade dock cirka 40 % svarat att de hade behovet varje 
vecka. Sitt behov av tidskriftsartiklar tillfredsställde de genom att läsa egna, klinikens 
eller bibliotekets tidskrifter, i ungefär lika stor andel. De böcker de behövde fanns på 
kliniken eller var privata. I fokusgruppsintervjuerna kom det fram att 
informationsbehovet vid konkreta frågor är ett dagligt behov för sjuksköterskorna. Man 
behövde få veta varför man skulle ordinera på ett visst sätt, varför en rutin ser ut som 
den gör eller se vilken behandlingsmetod som var den bästa. Då sökte sjuksköterskorna 
i databaser, men fick ofta för många träffar och blev inte tillfredsställda. Oftast frågade 
de en kollega om råd.  

 

Läkarna i fokusgruppen ansåg att det var viktigt att hålla sig uppdaterad, både för 
klinikens skull och för sin egen. I första hand frågade de en kollega, i andra hand tittade 
de i klinikbiblioteket, sen sökte man i Medline.  
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När Calmborg Täreby intervjuade sjuksköterskorna om vidareutbildning och studier i 
omvårdnad för att få en kandidatexamen visade det sig att de inte var särskilt 
intresserade. Några citat ur hennes rapport:  

 

”Möjligheter finns om man vill gå en kurs som anknyter till arbetet. Vad ska man med 
40 poäng i omvårdnad till om man jobbat länge? Det har inget värde i sig. Lång 
erfarenhet är viktigare. De som har jobbat länge klarar det praktiska och tänker inte 
forska. De blir inte bättre sjuksköterskor för att de läser klinisk omvårdnad och får 
teorin. De arbetar redan efter teorin fast de inte vet om det. Teorierna finns väl 
inarbetade i organisationen ändå, de tillför inget nytt” (s. 15). 

 

”Kompetensutveckling är inte högprioriterat. Det kan bli av när allt annat är gjort. Man 
går inte först och forskar här nere och sen upp och sköter patienterna. Arbetet tar aldrig 
slut”(s. 15).  

 

Om informationsbehov för sjuksköterskor i arbetet skriver Olof Sundin i sin avhandling 
”Informationsstrategier och yrkesidentiteter -en studie av sjuksköterskors relation till 
fackinformation vid arbetsplatsen” som utkom 2003. Sundin intervjuade tjugo 
specialistsjuksköterskor med speciellt ansvar för utvecklingsfrågor (s. 11) vid tre 
tillfällen. Han ville få kunskap om sjuksköterskornas erfarenhet av och förhållningssätt 
till informationssökning, deras behov av information och deras 
informationsanvändning. Vilken betydelse spelade fackinformation i sjuksköterskornas 
yrkespraktik? Dessutom gjorde Sundin fältanteckningar när han besökte de intervjuades 
arbetsplatser och även litteraturstudier för att förstå förändringen av sjuksköterskornas 
kunskapsområde (s. 65). Sundin intresserade sig mer för fackinformationens sociala 
betydelse och inte som så många tidigare undersökningar, i vilken utsträckning olika 
informationskällor använts (s. 226). Han anser att det är nödvändigt att studera 
informationssökning och informationsanvändning utifrån den verksamhet som den är en 
del av (s. 234). Sundin menar att klinisk yrkespraktik och formellt orienterad 
informationssökning diskuteras åtskilda från varandra (s. 229). Sjuksköterskorna sökte 
inte information i sitt dagliga arbete, utan bara vid utbildning. Sundin anser att i stället 
för att se sjuksköterskors kunskap som hierarkiskt underställd läkares, ska den betraktas 
som kompletterande och parallell med läkarnas och detta skapar ett behov för 
sjuksköterskor att söka och använda information (s. 231). Olof Sundin har i sin 
avhandling (2003, s. 21ff) gjort en ”sammanfattande beskrivning… av den biblioteks- 
och informationsvetenskapliga forskningstraditionen inom användarstudier utifrån tre 
ansatser: strukturinriktade, individcentrerade och kontextorienterade”. Han beskriver 
den strukturinriktade, som var vanligast fram till slutet på 1970-talet, som en kvantitativ 
surveyundersökning där man mest var intresserad av att veta i vilken utsträckning olika 
informationssystem användes av olika grupper. På 1980-talet förändrades 
användarstudierna till att i stället undersöka individer. Sundin skriver ”användarstudier 
skiftade fokus från att i första hand vilja mäta olika gruppers användning av 
informationssystem till att utveckla en förståelse för informationssökning sedd som en 
dynamisk process med vars hjälp den enskilde individen konstruerar mening”. I den 
kontextorienterade ansatsen flyttades fokus från den enskilde användarens tankar och 
beteenden till hur dessa konstruerades i sociokulturella sammanhang. 
”Informationssökning ses här i större utsträckning som ett deltagande i gemenskaper än 
som överföring av ett budskap mellan sändare och mottagare” (2003, s. 25).  
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Jag har i min studie inspirerats av Sundins avhandling ”Informationsstrategier och 
yrkesidentiteter- en studie av sjuksköterskors relation till fackinformation vid 
arbetsplatsen” (2003) och då främst hans professionsteoretiska perspektiv (2003, s. 45-
55) och valt att använda mig av delar av detta, se vidare under teoriavsnittet i kapitel 
5.2. Sundins uttryck ”kunskapens symboliska värde” diskuteras även i analysen av mina 
respondenters svar (kapitel 8.2). 

 

 Följande två magisteruppsatser från Högskolan i Borås behandlar 
användarundersökningar. Karlsson-Lod & Krafts handlar om sjuksköterskors 
informationsbehov i arbetet och Elméns om informationsbehov hos studenter som 
studerade till sjuksköterskor.  

 

Maria Karlsson-Lod och Jenny Kraft (2004) har i magisteruppsatsen 
”Sjukhusbiblioteket som en resurs- hur tillgodoses sjuksköterskors informationsbehov 
genom bibliotekets tjänster vid Södra Älvsborgs Sjukhus” intervjuat elva sjuksköterskor 
om deras informationsbehov, vilken service det fanns att få på biblioteket, om de fick 
den information de sökte och de har även undersökt hur biblioteket marknadsförde sig. 
Informationsbehovet bestod oftast i att nya läkemedel eller nya behandlingsmetoder 
krävde ny information, eller praktisk information t ex om vart ett prov skulle skickas. 
Några av respondenterna vidareutbildade sig och behövde kurslitteratur. Några höll 
själva i utbildning. På frågan om vart de först vände sig svarade sju respondenter 
”biblioteket” i första hand (s. 48). Några hade klinikbibliotek där de kunde slå i böcker, 
andra gick till sjukhusbiblioteket. Få använde databaser för information, detta berodde 
troligen på att sjuksköterskor ofta behöver snabba svar och att de inte kunde gå ifrån sin 
avdelning för att söka och att de ofta var dåliga på att söka. Trots detta nämnde endast 
tre av respondenterna ”kollegor” som informationskälla. Något som kunde bero på att 
”det för de andra informanterna var så självklart att fråga kollegor först att de inte 
nämnde det” (s. 62) ansåg Karlsson-Lod & Kraft. 

  

Jennie Elméns magisteruppsats ”Sjuksköterskestuderandes biblioteks – och 
informationsanvändning: två olika världar” kom 2005. Elmén har gjort en 
litteraturstudie och dessutom intervjuat sju sjuksköterskestuderande om deras 
informationssökning och biblioteksanvändning. Elmén har frågor om utbildning i 
databassökning, biblioteksanvändning, var söker de information, men också frågor om 
hur de tror att lärarna påverkar deras användning av informationssökning, och hur de 
tror att den kliniska vardagen på arbetsplatsen påverkar deras informationsanvändning. 
Hennes slutsats blir att studenterna lär sig två olika sätt att se på informationssökning, 
ett under studierna och ett helt annat i arbetet. Utbildningen uppmuntrar inte studenterna 
till ett aktivt sökande av information, de flesta av dem hade för dåliga kunskaper i 
sökning och sjuksköterskorna/handledarna till studenterna var för ointresserade av 
informationssökning. ”I den teoretiska utbildningen använder de sina litteraturlistor, om 
de måste lånar de böcker på biblioteket och söker efter artiklar. Under praktiken 
använder de samma källor som personalen på avdelningen, det vill säga FASS, PM, 
behandlingslistor och muntliga källor. Slående är att de inte blandar de olika 
kontexternas källor, utan håller dem åtskilda”. ”Studenterna ser praktiken som 
vägledande för vad det är de ska lära sig, inte själva utbildningen med dess tyngd på 
teoretisk kunskap” (Elmén 2005, s. 79).  
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En artikel om bibliotekariers undervisning av studenter och samarbete mellan högskola 
och bibliotek har gett mig en inblick i hur andra arbetat med detta. 

 

Jennifer Blythe & Joan A Royle (1993) beskrev i artikeln ”Assessing nurses´ 
information needs in the work environment” sin studie av sjuksköterskors 
informationsbehov. Deras resultat visade att sjuksköterskorna framför allt fick sin 
information muntlig från kollegor och att de läste i patientjournaler. De läste ”research 
literature only when an article was attached by the pharmacist or a physician to a 
patient´s record … Information seeking not directly related to patient care was restricted 
to times such as quiet periods on the night shifts when nurses had no urgent duties. 
Professional development reading, whether for job-related purposes, curiosity, or 
educational courses, usually was pursued outside the workplace” (s. 434). 
Sjuksköterskorna sa sig behöva snabb information och i det direkta arbetet med 
patienterna, därför var det oftast så att de frågade en kollega. De hade inte tid att gå iväg 
till biblioteket för att söka svar, de kunde inte lämna patienterna. Få sjuksköterskor 
prenumererade på facktidskrifter och bibliotek användes bara vid studier, något som de 
sällan deltog i. De ansåg inte att tillgång till bibliotek eller informationssökning var 
något för dem. Det är länge sedan artikeln skrevs och säkert har mycket ändrats inom 
informationssökning i Kanada sedan dess. 1993 var antagligen många bibliotek inte 
datoriserade ännu. Artikeln ger en bild av hur det kunde vara på en arbetsplats under 
denna tid, under samma tid arbetade även mina respondenter som sjuksköterskor. 

 

4.2 Sjuksköterskors vidareutbildning 

  
Här presenteras fyra artiklar som har fokus på sjuksköterskors vidareutbildning, äldre 
studenter och bibliotek. Artiklarna är beskrivningar av respektive författares 
erfarenheter och inte resultat av vetenskapliga studier.  

 

Pamela Sherwill-Navarro (2004) har i sin artikel ”Nursing librarian: an educator of 
future nurses” många intressanta synpunkter på samarbetet mellan sjuksköterska och 
bibliotekarie. Hon beskriver hur sjuksköterskor behöver utbilda sig under hela sin 
karriär, för att så mycket ändrar sig inom medicinen och omvårdnaden. Hon föreslår att 
varje college som utbildar sjuksköterskor, både vid grundutbildningar och 
vidareutbildningar, ska ha en egen bibliotekarie knuten till skolan. Sherwill-Navarro 
arbetar som bibliotekarie på ett college för sjuksköterskestudenter i Florida och hon 
beskriver sin erfarenhet av studenter när hon (s. 41f) jämför de nya, unga studenterna 
som kommer direkt från ”high school”. De är ofta mycket datorvana, men de tror att allt 
finns online och gratis. De hittar mycket information på nätet, men de vägrar att gå till 
biblioteket. Om en artikel eller bok inte finns i fulltext, så struntar de i den. Ofta förstår 
de inte att det är skillnad mellan det som de hittar på nätet och det som de finner i 
databaser. Att söka med kontrollerad vokabulär kan också vara svårt, då de är i början 
på sin utbildning och inte har kunskap i terminologin ännu. De sjuksköterskor som 
vidareutbildar sig har andra förutsättningar. De är ofta äldre, mognare, men har inte 
studerat på länge och har dålig datorvana, skriver Sherwill-Navarro (s. 42). Däremot har 
de arbetat i många år och är väl förtrogna med den medicinska terminologin. Om de har 
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erfarenhet av en bibliotekskatalog så var den i kortlådor. Dessutom har de problem med 
att förstå att en elektronisk kopia av en tidskrift bara är ett annat format på tidskriften 
och inte samma sak som en sida på webben. Hos båda dessa grupper såg Sherwill-
Navarro att en bibliotekarie hade en stor och viktig uppgift i att hjälpa dem i deras 
studier. Dessutom var det mycket utvecklande för bibliotekarien, hon fick en inblick i 
forskningen på det college där hon arbetade, hon lärde sig medicinsk terminologi, hon 
fick en inblick i hela collegevärlden och hon deltog i annan verksamhet utanför det rena 
biblioteksarbetet. Genom att ha en speciell bibliotekarie knuten till utbildningen fick 
studenterna stöd och hjälp i sina studier. 

 

Pia Bagge, bibliotekarie, och Lena Wierup, sjuksköterska, (2006) arbetar båda på 
Kristianstad högskola. De beskriver i artikeln ”Librarian and teacher in collaboration to 
improve nursing studies” hur de går tillväga för att integrera biblioteket i 
undervisningen på högskolan. Tillsammans vill de förbereda studenterna för ett 
”livslångt lärande”. Lärare och bibliotekarier lägger ner mycket tid på samarbete, de 
diskuterar didaktik och lägger upp kurser tillsammans. De anser att studenterna inte blir 
informationskompetenta på en kurs, utan de vill ge dem tillfälle att lära sig till exempel 
informationssökning upprepade gånger under de tre år studenterna finns på 
universitetet. 

 

Jessica Lange, Robin Canuel & Megan Fitzgibbons (2011) har i artikeln ”Tailoring 
information literacy instruction and library services for continuing education” beskrivit 
arbetet med att skräddarsy utbildning i databassökning och biblioteksanvändning för 
vuxna studenter som vidareutbildar sig, andragogy. Alla tre författarna är bibliotekarier 
och arbetar i Kanada. Fler och fler vuxna vidareutbildar sig och de studenterna är ofta 
en förbisedd grupp på universitet och högskolor. Lange, Canuel & Fitzgibbons 
undersöker vilka speciella problem dessa studenter ställs inför. Studenternas mycket 
olika akademiska förkunskaper, olika vana med datorer, olika vana med bibliotek, olika 
ålder, språk och det faktum att de ofta arbetar parallellt med studierna gör dessa 
studenter unika.  Några av de praktiska råd författarna har är: instruktioner anpassas 
efter varierande datavana, bibliotekskunskap efter varierande förkunskaper, 
undervisning på andra tider är ”kontorstid”, undervisning även på helger, de lägger in 
sökkurser i schemat och återkommande Workshops. De har fått mycket positiv 
feedback från sina studenter. 

 

Cheryl R Dee & Patricia Reynolds (2013) har i artikeln ”Lifelong Learning for Nurses- 
Building a Strong Future “ beskrivit hur viktigt det är med livslångt lärande inom 
sjuksköterskeyrket. Numera är det självklart att sjuksköterskor ska ha kunskap om 
evidensbaserad sjukvård, kunna söka information och värdera den. I USA har man så 
kallade MOOCs = “massive open access online courses”, det är “free nondegree online 
courses with open unlimited global enrollment” (s. 453). Dee och Reynolds poängterar 
också hur viktigt samarbetet mellan sjuksköterska och fackbibliotekarie är. Många 
sjukhusbibliotek arbetar tillsammans med sjuksköterskorna för att de ska kunna hålla 
sig uppdaterade i sitt livslånga lärande. 

Sammanfattande slutsatser: Tillsammans med den tidigare beskrivningen av 
sjuksköterskeutbildningens förändring (se kapitel 2.2) vill jag med hjälp av teorierna i 
nästa kapitel och den tidigare forskning jag sökt fram, som behandlar studier av 
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sjuksköterskor och deras informationsbehov i studier och arbete (Sundin (2003), 
Calmborg Täreby (2003) och Blythe & Royle (1993)), få en förståelse för vad mina 
respondenter upplever sig ha för informationsbehov i sina studier, hur det behovet kan 
ses i ljuset av de andras forskning. Även hur/om respondenterna tror att behovet 
kommer att förändras i yrket efter studierna och i och med att yrket förändrats under 
senare år. Forskningen jag studerat visar en ovillighet att ta till sig ny kunskap och att 
söka information. De nya kraven på sjuksköterskors skyldighet att hålla sig à jour med 
ny forskning gäller både nyutexaminerad och äldre sjuksköterskor. Hur ställer sig mina 
respondenter till det nya? 

 

De fyra sista artiklarna i detta kapitel är beskrivningar av hur respektive författare ser på 
sina erfarenheter av samarbete med bibliotek, Bagge & Wierup (2006) och Sherwill-
Navarro (2004). Respektive livslångt lärande hos Lange, Canuel & Fitzgibbons (2011) 
och Dee & Reynolds (2013). Artiklarna har gett mig inblick i hur andra arbetat med 
dessa ämnen, gett mig uppslag till frågor och varit värdefulla när jag läste in mig på 
ämnet och jag tycker att de har relevans för min studie trots att de inte är vetenskapliga 
studier. 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 
 
I kapitlet presenterar jag de teoretiska ansatser som jag valt för att tolka min empiri.  
Inom forskningen om informationsbehov har det under 1900-talet utvecklats olika 
inriktningar. Vissa ser informationsbehov som individuella, man har ett problem som 
ska lösas och saknar medel till det, se Kuhlthau nedan. Det gäller elever och studenter 
som får en uppgift att lösa. Eller också kan informationsbehov ses som att de kommer 
ur sammanhanget man verkar i, utifrån, från den sociala kontexten, se Sundin nedan. 
Det är inte bara en individ som har ett problem att lösa, utan det innebär att man ser på 
individen med sitt problem som en del av ett större sammanhang där det sker ett 
samspel mellan individ och omgivning.  
 

5.1 Informationsbehov i studier 
 
Till den första kategorin, de som ser behoven som individuella, hör Carol C Kuhlthau. 
Hon har i sin bok “Seeking meaning: a process approach to library and information 
services” beskrivit elevers informationssökning och den osäkerhet de känner i arbetet 
med att söka information för att skriva till exempel en uppsats. Kuhlthau (1996, s. 42-
52) beskriver de sex olika stadier som eleven befinner sig i under arbetet med att söka 
information. Under första stadiet ”task initiation” och andra ”topic selection” känner de 
sig osäkra, men när väl ämnet är valt så brukar osäkerheten minska. Under tredje stadiet 
”prefocus exploration” ökar osäkerheten igen och detta kan många gånger vara det 
svåraste stadiet. Eleven vet inte tillräckligt om ämnet ännu för att kunna göra bra 
sökningar. Under fjärde stadiet ”focus formulation” ökar självförtroendet igen och 
osäkerheten försvinner när ämnet är inringat och stadiet “information collection” kan 
börja. Intresset ökar för det man valt att arbeta med och under ”search closure” slutligen 
så är eleven lättad att uppgiften är löst. Senare har Kuhlthau även lagt till en sjunde 
punkt, “utvärdering av arbetet” där eleven får utvärdera hur han arbetat och peka på 
särskilda problem och möjliga förbättringar, för att lära sig något nytt till nästa uppgift 
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(2006, s.199f).  Kuhlthau (1996, s. 5) definierar ordet informationsbehov som ”The gap 
between the user´s knowledge about the problem or topic and what the user needs to 
know to solve the problem is the information need”. Det finns alltså en skillnad hos den 
enskilde personen mellan vad hon vet och vad personen behöver veta för att klara ut ett 
problem eller en uppgift.  

 

Kuhlthau (2006) har i boken ”Informationssökningsprocessen: en lärande process med 
lärare och bibliotekarier i samverkan med elevens informationskompetens i fokus” 
beskrivit hur hennes modell ursprungligen var tänkt för gymnasieelever, men att hon 
gjort flera studier på studenter på universitet och även av elever i lägre klasser. ”Varje 
studie visade att människor går igenom en liknande process när de undersöker ett 
omfattande ämne under en längre tid. Människor tenderar att känna sig osäkra och 
ängsliga i början när deras tankar är vaga och dåligt definierade. De blir säkrare på sig 
själva och mer intresserade när de har lärt sig mer om ännet eller problemet och har 
format ett personligt perspektiv eller fokus för sitt arbete” (2006, s.16). Kuhlthau hade 
först tänkt göra en manual för elever hur man söker information, men boken blev i 
stället en handledning för lärare och bibliotekarier hur de tillsammans skulle handleda 
eleverna genom informationssökningsprocessen. ”Processmodellen syftar till att 
utveckla elevernas självständighet, men något inträffar alltid under processens gång som 
gör att även den mest kompetente informationsanvändaren behöver stöd och råd. En 
viktig del av konceptet är att elever lär sig när och hur de ska be om hjälp” (2006, sid 
18). Jag vill i min studie se om mina vuxna studenter som vidareutbildar sig också 
känner av Kuhlthaus olika stadier.  

 

I denna studie diskuteras informationsbehov hos respondenterna när de är studenter 
under utbildning. De är i slutet av sin utbildning och de ska skriva sina 
kandidatuppsatser. Men de är också samtidigt verksamma sjuksköterskor. Därför har jag 
valt att både diskutera deras behov i studierna och hur de själva ser på eventuella 
framtida förändringar av informationsbehovet i yrkeslivet.  

 

5.2 Informationsanvändning i arbetet 

 
Till skillnad mot Kuhlthau så anser Olof Sundin att informationsbehoven skapas i den 
kontext man verkar, i samspelet mellan människa och omgivning, han har ett 
sociokulturellt perspektiv på informationsbehov (Sundin 2003, s. 38 f). I tidig 
professionsforskning koncentrerade man sig oftast på att kunna särskilja professioner 
från andra yrkesgrupper (2003, s. 46), en profession var ett arbete som bland annat hade 
en egen yrkeskultur, det fanns en nära relation mellan forskning, utbildning och 
tillämpning och yrkesgruppen verkade efter egna etiska koder. Läkare är ett exempel på 
en profession. De yrkesgrupper som inte följde alla kriterier som ställts upp, kallades 
semiprofessioner. Dit hörde till exempel både bibliotekarie och sjuksköterska. Senare 
forskning däremot har fokuserat på professionaliseringsprocessen, det vill säga de 
studerar ”de strategier som yrkesgrupper använder sig av för att uppnå en samhällelig 
status som professionella yrkesgrupper” (2003, s. 47). Strategierna kan vara att skydda 
yrkeskunskapen på olika sätt, genom tillgång på utbildning eller att andra yrkesgrupper 
stängs ute. Sundin beskriver hur det särskilt inom medicinen uppstår en konkurrens 
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mellan olika yrken. ”Den medicinska professionens dominans över andra professioners 
yrkesutövning är stark inom hälso- och sjukvården, vilket innebär att andra 
yrkesgrupper måste utveckla strategier för att förhålla sig till medicinens särställning” 
(2003, s. 47f). När sjuksköterskornas utbildning blir mer inriktad mot teoretiska studier 
kanske de kan hävda sin specialitet, omvårdnad, mot läkarnas medicin på ett nytt sätt. 
Sundin (2003, s. 49): ”Professionens intresse för bibliotek, läromedel och kliniskt 
verksamma sjuksköterskors informationssökning och informationsanvändning skall 
därmed inte enbart ses som förutsättningar för kunniga sjuksköterskor, utan också som 
en fråga för yrkesgruppens legitimering som profession.” En kurs i databassökning ger 
inte bara studenterna kunskap i sökning, utan den ger dem ”ett teoretiskt perspektiv på 
lärande som finns inbyggt i kursens utformning och innehåll vare sig detta är medvetet 
eller inte” (Sundin 2003, s. 38).  

 

Det finns ett intressant begrepp som Sundin använder, kunskapens symboliska värde, 
som jag vill använda för att tolka mina respondenters svar på om de tror att de kommer 
att få ett annat informationsbehov efter utbildningen. Informationssökning ska inte 
enbart ses som problemlösande, människor söker även av andra skäl. 
Informationssökning har ett symboliskt värde för sjuksköterskor, en symbolisk 
betydelse gentemot läkarna. Sundin (2003, s. 50): 

 
Betydelsen av kunskapens symboliska värde kan uttryckas med att om inte professionens 
medlemmar betraktas som experter och i egenskap av sådana får legitimitet från 
samhället och övriga professioner får de ingen jurisdiktion över tillämpningen av sin 
kunskap. När en profession söker stöd i jurisdiktion innebär det dels att professionen 
skall få lösa sina arbetsuppgifter som de själva vill och dels rätten att formellt få 
exkludera andra grupper från problemlösningen.  

 

Sundin, Limberg & Lundh (2008, s. 24) menar att  ”nursing books, scientific articles, 
web-sites, databases, etc. do not only play a rational role in problem solving, learning 
and knowledge development; they also play a symbolic role in promoting the 
professional interests of nursing seen as a scientifically based profession”.  
 
Sundin & Hedman beskriver också detta som att under utbildning till ett yrke lär man 
sig inte bara intellektuella och praktiska färdigheter utan man blir också del av en 
gemenskap som har egna normer, värderingar och förväntningar på den som ingår i 
yrket. Det informationsbehov man har är inte bara personligt, utan måste ses i relation 
till det kunskapsområde man verkar i (2005, s. 295). 

 
I denna magisteruppsats vill jag få kunskap om huruvida sjuksköterskorna tror att de 
kommer att få ett förändrat informationsbehov när de genomgått utbildningen. 
Sjuksköterskorna är redan verksamma inom sitt yrke, de har redan en yrkesidentitet och 
har i flera fall arbetat i många år på samma arbetsplats. Nu genomgår de en förändring 
eftersom de vidareutbildar sig och då deltar i en annorlunda utbildning än den de 
tidigare deltagit i. Det ”förvetenskapligande” av deras yrke som på senare år har 
tillkommit (se kapitel 2.2) är nytt för respondenterna. I sjuksköterskors arbete finns 
mycket av traditioner hur man gör, hur man alltid har gjort, det finns rutinpärmar att slå 
i när man undrar över något. I och med att sjuksköterskorna nu vidareutbildat sig, har de 
fått möjlighet att lära sig vetenskaplig informationssökning, de har fått inblick i vad 
man kan använda sig av i ett medicinskt fackbibliotek och de har fått lära sig hur viktigt 
det är att uppdatera sig om nyheter inom yrket. Kommer detta att förändra synen på 
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deras yrke, ser de sig som akademiker, ändras deras syn på informationssökning, på 
biblioteksanvändning eller på vidareutbildning? Ändras deras förhållande till andra 
yrkeskategorier på deras arbetsplats? Är det viktigt för sjuksköterskorna att ta vara på de 
nya kunskaperna, att införliva till exempel databassökning i sin kliniska vardag, inte 
bara fortsätta som förut i sitt arbete när de är klara med vidareutbildningen?  
 

5.3 Bibliotek/Kognitiv auktoritet 

 
Patrick Wilson myntade begreppet kognitiv auktoritet i boken “Second hand 
knowledge: an inquiry into cognitive authority” 1983.  Kognitiv auktoritet är en teori 
om hur människor tvingas lita på andras utsagor om något. Det är omöjligt att bara tro 
på sådant som vi har egen erfarenhet av. Vi tvingas att lita på andrahandsuppgifter från 
andra människor. ”All I know of the world beyond the narrow range of my own 
personal experience is what others have told me. It is all hearsay. But I do not count all 
hearsay as equally reliable. Some people know what they are talking about, others do 
not. Those who do are my cognitive authorities” (Wilson 1983, s. 13). Att ha kognitiv 
auktoritet är inte detsamma som att vara expert på något. Expert inom ett område kan 
man vara utan att någon enda människa vet om det. För att ha kognitiv auktoritet måste 
någon tycka att man har det, man måste betraktas som trovärdig inom ett område. Man 
måste vara någon som andra söker sig till för att få information. En bibliotekarie kan 
inte ha specialkunskaper i alla ämnen som det finns böcker om på arbetsplatsen. 
Däremot måste hon/han ha goda yrkeskunskaper i till exempel informationshantering. 
Wilson beskriver bibliotekariens jobb som ett där man ska kunna ta fram till exempel en 
artikel snabbt åt kunden, men att man inte behöver kunna bedöma kvalitén på artikeln. 
Det lämnar man till kunden som expert inom sitt område att göra. Wilson anser att 
ingen expert inom ett område vill att en expert inom ett annat område ska bedöma 
kvalitén på en artikel (1983, s. 175ff). Samtidigt menar Wilson att ”The most one might 
claim is that the librarian is especially well situated to find out about the standing of 
texts and authors in any field; he can supplement what he already knows with new 
information that he is especially capable of finding (1983, s. 180). Även om inte 
bibliotekarien är expert inom medicin, så följer med yrket att ”the librarian does, 
however, recognize the cognitive authority of a great many books: reference works-
dictionaries, encyclopedias, handbooks, gazetteers. He recognizes their authority 
because it is accepted in the profession that they are to be consulted and trusted” (1983, 
s. 183). Dessutom kan institutionen, som bibliotekarien arbetar på, ge honom kognitiv 
auktoritet, “the librarian can be taken by others as having cognitive authority, being a 
source of information for them about the standing of particular texts. Behind the 
librarian lies the institution which he serves, and those who recognize the institution as 
itself having cognitive authority can presume that, like other educational institutions, it 
has ways of telling that its librarian can be trusted.” (1983, s. 189). 

 

Via analysen av empirin vill jag få svar på hur sjuksköterskorna ser på bibliotekariernas 
professionalitet, om de anser att bibliotek och enskilda bibliotekarier har kognitiv 
auktoritet och om de upplever att böcker och tidskrifter har kognitiv auktoritet. Om 
sjuksköterskorna använder sig av bibliotek, hur ser de då på bibliotekariens trovärdighet 
när hon/han ska råda och hjälpa sjukhusets medicinska personal att hitta information? 
Begreppet kognitiv auktoritet är intressant dels i samband med sjuksköterskornas 
informationssökning och den hjälp de kan få att söka. Dels på arbetsplatsen där olika 
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yrkesgrupper och olika informationsvägar kan ha olika kognitiv auktoritet. Genom valet 
av dessa teoretiska ansatser hoppas jag få en förståelse för huruvida den studerande 
sjuksköterskan har ett informationsbehov och om hon/han dessutom har ett 
”biblioteksbehov”.  

 

6. Metod och genomförande 
 
I kapitel 6 beskrivs valet av metod, urval av respondenter, genomförandet av 
intervjuerna, etiska hänsyn som måste tas och valet av analys- och tolkningsmetod. 
 

6.1. Val av metod 
 
För att kunna beskriva och förklara vad de studerande sjuksköterskorna upplevde sig ha 
för informationsbehov och hur de såg på bibliotek använde jag mig av kvalitativa, 
semistrukturerade intervjuer (se Hartman 2004, s.271-288). Att använda intervju som 
metod lämpade sig väl eftersom jag ville få fram respondenternas tankar och få 
förståelse för deras behov av information och deras upplevelse av bibliotek. Jag 
funderade även på om fokusgruppsdiskussion skulle ge mig samma möjlighet. Mina 
respondenter arbetade på samma arbetsplats, de gick samma utbildning, de hade mycket 
gemensamt och förmodligen kände de varandra och det hade kunnat bli en givande 
diskussion. Jag valde dock att träffa dem en och en i intervjuer. Vid 
respondentundersökningar är det respondenternas svar och tankar som är studieobjekten 
och det anser jag att kommer bäst fram i enskilda intervjuer när jag kan ställa 
följdfrågor och verkligen lyssna. Dessutom ville jag kunna försäkra dem att det bara var 
jag som visste vilka de var, jag ville kunna garantera deras konfidentialitet.  

 

6.2 Urval av respondenter 
 
Kriterierna för mitt urval av respondenter var att de arbetade som sjuksköterskor på det 
aktuella sjukhuset, att det var utexaminerade sjuksköterskor före 1993 och att de nu gick 
en vidareutbildning i Omvårdnad för att få en kandidatexamen. Sjuksköterskor är en 
stor och viktig personalkategori på ett sjukhus. Gruppen i denna studie är dock ingen 
stor del av sjuksköterskorna på det sjukhus där undersökningen gjordes. Där fanns 
sammanlagt 1550 sjuksköterskor (det är 44 % av personalen, siffrorna är från 2004) och 
av dem har jag intervjuat sex stycken, det var samtliga som vidareutbildade sig inom 
ämnet Omvårdnad just då. 

 

För att få tillgång till namn och adress på de studerande sjuksköterskor som kom från Z-
sjukhuset vände jag mig till den distansutbildningsansvarige på Y högskola. Det var 
inga problem, jag fick namnen på de nio som studerade just då. Sex av dem läste exakt 
samma kurs, 40 poäng i Omvårdnad/Vårdvetenskap. Jag mailade till dem (se bilaga 1), 
förklarade att jag höll på att skriva en magisteruppsats och frågade om de ville ställa 
upp på intervjuer och samtliga svarade ja. Allesammans var välvilligt inställda och 
intresserade av att bli intervjuade. Sex respondenter var ett lagom antal för min uppsats 
och jag fick då tillfälle att intervjua samtliga på kursen. De hade haft samma tillgång till 
kurser i informationssökning och samma undervisning på högskolan. I Jennie Elméns 
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(2005) magisteruppsats kan man läsa om hennes svårigheter att finna intervjupersoner 
(s. 15). Hon hade först svårigheter att få tag på namn på studenter och på de 50 e-
postbrev hon skickade ut, fick hon inte ett enda svar. Flera av mina respondenter sa 
spontant att det var självklart att ställa upp på en annan students intervjuer. De skulle 
snart avsluta sina egna studier och var i full gång med att fundera över sina egna 
uppsatser, ämnesval och metodval med mera och då kändes det viktigt att hjälpa en 
medstudent. Det är jag mycket tacksam för, det underlättade mycket att inte ha problem 
med att hitta respondenter. 

 

6.3 Presentation av respondenterna 

 
Här följer en kort presentation av de sex intervjuade sjuksköterskorna. Jag har gett dem 
fingerade kvinnonamn för att försvåra att de känns igen av till exempel sina 
arbetskamrater eller personalen på deras medicinska fackbibliotek. Jag hoppas att jag 
därigenom har säkrat deras konfidentialitet. 

 

Anna: är 41 år och tog sjuksköterskeexamen 1989. Hon har arbetat på samma sjukhus i 
19 år. Hon blev erbjuden att gå utbildningen som ett led i att landstinget hon arbetar för 
gärna vill höja utbildningsnivån för de sjuksköterskor som har en äldre utbildning.  

 

Britta: är 44 år och gick ut undersköterskeutbildningen 1982. Britta har arbetat på 
sjukhuset i 19 år, inom samma specialistområde hela tiden. Hon blev uppmanad av sin 
chefssjuksköterska att söka till kursen och tycker att det har gett henne en bra 
uppdatering av hennes gamla kunskaper. 

 

Carola: är 50 år och tog sjuksköterskeexamen 1977. Carola har arbetat på sjukhuset i 5 
år. Carola kompletterar med Omvårdnad/Vårdvetenskap för att ha samma formella 
utbildning som sina arbetskamrater som har nyare sjuksköterskeutbildningar.  

  

Doris: är 50 år och tog sjuksköterskeexamen 1984, 1994 utbildade hon sig till 
barnmorska.  

 

Eva: är 39 år och blev sjuksköterska 1989. Hon har arbetat på sjukhuset i 17 år, på två 
olika avdelningar.  

 

Fia: är 39 år och tog examen 1992. Hon har arbetat på flera olika sjukhus i olika länder, 
men arbetar nu på sjukhuset sedan 2001. Fia började vidareutbildningen dels för att hon 
blev tillfrågad och dels för att hon funderar på att senare vidareutbilda sig.  

 

 



19 
 

6.4 Genomförandet av intervjuerna 
 
Jag hade en viss förförståelse med mig in i intervjuerna, eftersom jag själv arbetar som 
bibliotekarie (se kapitel 2.1). Jag hade också ambitionen att mycket noga sätta mig in i 
förhållandena på biblioteket där undersökningen gjordes. Jag samtalade med 
bibliotekarierna där och jag anser att jag fick en mycket god uppfattning om vad det var 
som de ville uppnå med undersökningen. Jag var medveten om att risken fanns att 
respondenterna skulle se mig som en representant för biblioteket och inte vilja tala 
öppenhjärtigt om förhållanden på deras fackbibliotek. Jag informerade respondenterna 
om att det uppdrag jag fått bland annat tjänade till att förbättra för studenter i framtiden 
och uppmanade dem att vara uppriktiga och inte vara rädda för att komma med 
eventuell kritik. 

 

Karin Widerberg har beskrivit kvalitativa intervjuer på följande sätt: ”Vid kvalitativa 
intervjuer är syftet att använda sig av det direkta mötet mellan forskare och 
intervjuperson och det unika samtal som uppstår i just denna kontext, eftersom 
intervjupersonerna skiftar och därmed också relationen och samtalet. Forskaren är här 
det viktigaste redskapet i försöket att få fram och följa upp just den här 
intervjupersonens uppgifter, berättelser och förståelser” (2002, s. 16). Widerberg anser 
att kvalitativa intervjuer kan ske efter ett frågeformulär, något som Jan Trost absolut 
avråder ifrån. Trost föreslår att intervjuaren inte har något frågeformulär när hon/han 
gör kvalitativa intervjuer utan i stället skriver en intervjuguide med några få stora 
frågeområden som stöd för minnet och formulerar själva frågorna under intervjun 
(2005, s. 50f). Jag använde mig av en sådan intervjuguide (se bilaga 2), en mycket enkel 
skiss över de fyra områden som vi skulle ta upp i intervjun. Under första intervjun 
upplevde jag en stor osäkerhet på om jag fått med allt. Jag omvärderade intervjuguiden 
och tillät mig att även använda min frågelista (se bilaga 3) vid intervjuerna. 
Respondenterna såg bara intervjuguiden och jag kontrollerade då och då på frågelistan 
att jag fått med allt. Jag intervjuade personerna en och en och försökte att läsa in 
intervjufrågorna ordentligt i förväg för att få ett intressant och givande samtal med mina 
respondenter 

 

Thomsson (2002, s. 82-87) beskriver hur viktigt det är att intervjun genomförs på en 
neutral plats eller allra helst hos respondenten. Thomsson poängterar också hur viktigt 
det är att få vara ostörd vid intervjutillfället (2002, s. 111). Respondenterna ska inte 
behöva vara oroliga att någon annan ska höra vad de pratar om och intervjuaren behöver 
koncentrera sig på intervjun för att kunna reflektera över svaren och ställa eventuella 
följdfrågor. Alla respondenter fick välja var intervjuerna skulle ske. Varje intervju tog 
mellan 40-55 minuter. Jag använde bandspelare för att kunna ägna mig åt 
respondenterna och inte ta upp tid med att anteckna. Jag har intervjuat vid några 
tillfällen tidigare i mina studier vid BHS och vid andra studier och jag kände mig 
relativt bekväm i intervjuarrollen och jag tyckte fram för allt att det var roligt att 
intervjua. Jag hoppas och tror att mina respondenter delade med sig av sina erfarenheter. 
Jag har transkriberat samtliga intervjuer ordagrant. När jag sedan citerar respondenterna 
i tryck i uppsatsen har jag tagit bort vissa uttryck som hör till talspråket till exempel 
hummanden och uttryck som ”liksom” och ”så att säga” och andra utfyllnadsyttryck. I 
vissa fall blir det svårt att läsa talspråk om det finns för många extraord och uttryck och 
jag befarar att det till och med skulle kunna kännas genant för vissa respondenter att 
läsa sina egna uttalanden. 
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6.5 Etik 
 
Vid intervjuundersökningar finns det flera etiska hänsyn att ta. För att respondenterna 
ska vara villiga att dela med sig av sina tankar och erfarenheter måste deras anonymitet 
kunna garanteras. Även om jag som intervjuare inte ställer frågor i något kontroversiellt 
ämne, så är det viktigt att respondenterna inte känner sig oroliga för vad som kan följa 
av deras uttalanden. Ingen vet på förhand hur ett uttalande kan uppfattas till exempel på 
deras arbetsplats. I boken ”Kvalitativ metod och vetenskapsteori (1994, s. 171) 
beskriver Staffan Larsson en viktig del av detta. Han påpekar att man måste vara 
försiktig med de slutsatser och tolkningar man gör, så att inte en hel yrkeskår blir 
utpekade som skyldiga till något. Man måste vara omsorgsfull i sina slutsatser om vilka 
konsekvenser man kan dra ur en studie. ”Det gäller alltså att inte inbjuda till förhastade 
slutsatser som drabbar oskyldiga.” 

 

För att uppnå full anonymitet skulle inte ens jag som intervjuare veta vilka jag pratat 
med. Så är inte fallet här, jag har själv kontaktat respondenterna och frågat om de vill 
ställa upp. Men en självklarhet är att jag behandlat intervjumaterialet konfidentiellt, det 
vill säga ingen annan än jag har lyssnat på banden, jag transkriberade banden själv och i 
utskrifterna använde jag mig av fingerade namn. För att i möjligaste mån garantera 
respondenterna att de inte ska kunna bli igenkända av till exempel kollegor på deras 
arbetsplats, så har jag gett alla fingerade kvinnonamn, jag har heller inte talat om var de 
studerar eller arbetar. Respondenterna informerades om syftet med intervjuerna, se 
bilaga 1, först via brev till de sex respondenterna och sedan även muntligt vid varje 
intervjutillfälle. Jag beskrev att jag skulle skriva en rapport till biblioteket och att det 
även skulle bli en magisteruppsats. Samtliga gav sitt samtycke till det. Alla var 
införstådda med att jag tänkte spela in intervjuerna på band och alla gav sitt tillstånd 
även till det. Alla respondenterna fick erbjudandet att läsa en utskrift av de 
transkriberade intervjuerna, men alla avstod. Banden och utskrifterna av dem förvaras i 
ett låst utrymme och kan inte läsas av någon annan. 

 

Jag arbetar själv som bibliotekarie på ett medicinskt fackbibliotek och träffar dagligen 
på studenter som söker information. Jag har alltså en stor förförståelse för vad 
studenterna i denna studie kunde tänkas ha för informationsbehov, något som var både 
en fördel och ett problem. Det var viktigt att hela tiden försöka hålla perspektivet på 
sjuksköterskorna och inte ta ett bibliotekarieperspektiv. Mitt intresse för dessa frågor 
påverkade naturligtvis valet av uppsatsämne.  

  

I förberedelserna inför den här studien så funderade jag över om det var självklart att jag 
fick komma och intervjua mina respondenter. Intervjuerna skedde på deras arbetsplats 
och på arbetstid och det fanns kanske någon som hade synpunkter på att de deltog. För 
att få veta vem som eventuellt kunde ha det, mailade jag till juristen på sjukhuset och 
frågade. Jag fick klartecken därifrån med motiveringen att undersökningen gynnade 
både sjukhusets bibliotek och de studerande sjuksköterskorna och även framtida 
studerande sjuksköterskor och att det var helt i sin ordning att intervjua de anställda. 
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6.6 Val av tolkningsram och analysverktyg  
 

Jag valt att presentera empirin på ett berättande sätt (se kapitel 7) och genom att 
illustrera med många citat vill jag ge en bild av vad respondenterna ansåg viktigt. Syftet 
med undersökningen är att öka förståelsen för hur dessa studerande sjuksköterskor kan 
uppleva sina informationsbehov och hur de kan se på sin användning av bibliotek. Jag 
har i de semistrukturerade intervjuerna funnit olikheter och likheter i respondenternas 
uttalanden och då grupperat dem efter olika teman. Vid presentationen av empirin väljer 
jag ut vad som ska tas med, vilka citat jag ska använda, så man kan säga att tolkningen 
sker hela tiden, redan under intervjuerna, vid följdfrågor och vid urval av intervjuavsnitt 
att illustrera med. En övergripande gruppering är efter mina forskningsfrågor. I analysen 
(se kapitel 8) tolkar jag respondenternas svar genom mina teoretiska val (se kapitel 5), 
hur respondenternas behov kan förstås i ljuset av annan forskning om 
informationsbehov, hur sjuksköterskeprofessionens utveckling påverkar deras 
informationsbehov i yrket och vilken roll bibliotek spelar för dem.  
Widerberg (2002, s. 144f) beskriver hur man kan göra för att välja ut teman ur sitt 
material. Man kan välja ett empirinära förhållningssätt eller ett teorinära förhållningssätt 
och gärna använda en blandning av båda. Vid ett empirinära förhållningssätt vaskar man 
fram teman från det empiriska materialet och exemplifierar med citat från intervjuerna. 
Ett teorinära förhållningssätt innebär att man, utifrån teorier eller begrepp, ställer upp de 
teman som man vill belysa via empirin. Widerberg föreslår att man använder båda 
sätten vid analysen, men ”att betona tolkningens roll i samtliga led inom 
forskningsprocessen behöver emellertid inte betyda att man bara ska utgå från i förväg 
fastställda teoretiska begrepp och förståelser. Man kan och bör vara öppen även för 
andra tolkningar för att kunna utmana teorin och göra det möjligt att se något nytt. 
Därför bör man även ha ett empirinära förhållningssätt”.  
 
 
Möjligheten att generalisera från denna studie är begränsad. Jag vill med studien få en 
förståelse för vad just dessa respondenter har för informationsbehov och hur de ser på 
bibliotek, men syftet är inte att det ska vara generaliserbart. Den ökade förståelsen kan 
göra det möjligt för andra, till exempel bibliotekarier på medicinska fackbibliotek eller 
högskolebibliotek och andra bibliotek som har studenter som låntagare, att använda sig 
av förståelsen för vad studenter kan ha för informationsbehov och hur de kan se på 
biblioteks roll i studier och arbete. 
 
Thomson (2002, s. 33) diskuterar generaliserbarhet i kvalitativa studier och påpekar att 
det ofta hörs kritik för att det inte går att generalisera resultaten. Hon anser att ”det är 
svårt att tala om generalisering. I stället talar man om möjligheterna att successivt 
utvidga tillämpningsområdet för en förståelse… genom resonerande, argumenterande 
och teoretiserande kan man föra fram en förståelse som gör generaliseringen rimlig att 
anta – eller åtminstone intressant att reflektera över. Det här betyder att en undersökning 
kan bidra till nya angreppssätt i försöken att förstå också andra grupper eller situationer 
än de undersökta och på så vis vara generaliserbar.”  

 

Esaiasson (2003) menar att ”Ur generaliseringssynpunkt är benägenheten att välja fall 
utifrån andra hänsynstaganden än extern validitet ett allvarligt metodproblem inom 
dagens samhällsvetenskap. Samtidigt finns det anledning att visa förståelse för rådande 
praxis. Om inte samhällsvetenskaperna skall bli en angelägenhet för enbart en liten 
grupp specialister är det antagligen nödvändigt att forskarna intresserar sig för konkreta 
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händelser i den egna närmiljön. Många gånger rör det sig också om genuina 
dilemmasituationer i betydelsen att undersökningens interna validitet står i omvänd 
proportion till externa validiteten (bra material men oklar generaliseringsgrund). Väl 
medvetna om alla nödvändiga hänsynstaganden menar vi dock att det vore klargörande 
om man som uppsatsförfattare tog för vana att på ett tidigt stadium klargöra 
ambitionerna ifråga om extern validitet” (s.177). 

 

7. Redovisning av intervjuerna 
 
I detta kapitel presenteras intervjuerna efter forskningsfrågorna: vilket 
informationsbehov upplevde studenterna i studierna, kommer informationsbehovet i 
arbetet att förändras efter studierna och hur använde de bibliotek. Jag kommer att med 
citat3 ur intervjuerna ge en bild av och en förståelse för respondenternas svar. Jag har 
gjort ytterligare en gruppering av svaren efter de teman som framkom i intervjuerna. I 
kapitel 8 kommer jag att analysera intervjusvaren efter mina teoretiska ansatser i kapitel 
5. 
 

7.1 Informationsbehov i studierna 
 

7.1.1 Kurslitteratur 
 
När det gäller informationsbehovet i studierna så nämner respondenterna först och 
främst kurslitteratur, det vill säga oftast böcker. Varje termin läser de två stycken 5-
poängskurser och för det krävs det en hel del kurslitteratur. 
 

Carola: dels är det för kurslitteraturen, då går jag hit [till biblioteket; min anm.] och letar 
själv i första hand, ställer mig vid datorerna, söker, går och tittar i hyllorna och lånar … 
Och sen så är det mycket eller när man sitter och arbetar med sina, med sin uppsats eller 
andra skolarbeten. 
 

Hur respondenterna gör rent praktiskt när de söker fram sin kurslitteratur skiftar, men 
vanligt är att man går till det medicinska fackbiblioteket och får hjälp av en 
bibliotekarie att hitta rätt böcker. 
.  

I: du har hittat kurslitteraturen här? 
Doris: jag har hittat en hel del faktiskt, sen har de [bibliotekspersonalen; min anm.] varit 
otroligt hjälpsamma.  

 
Carola: jag använder Intranätet till att söka vad jag vill ha, men jag bokar inte via 
Intranätet det gör jag inte och det beror säkert på att jag är lat eller att jag tycker att det är 
enklare att gå upp [till biblioteket; min anm.]. 
 

Eftersom respondenterna även är personal på sjukhuset får de fjärrlåna in kurslitteratur 
som inte finns på arbetsplatsens bibliotek. Det används inte särskilt ofta, bara Anna och 
Carola säger sig ha fjärrlånat in böcker.  
 

                                                 
3 I= Intervjuaren 
… = utelämnade ord, vid hopp inom samma intervju eller vid extraord som ”liksom” eller ”så att säga”, 
se vidare kapitel 6.3 
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7.1.2 Sökning i databaser 
 
Kurslitteraturen är till en del fastställd i förväg och finns på studenternas litteraturlistor 
inför kursen, men viss information ska studenterna själva söka fram, till exempel vid 
grupparbeten och när de skriver uppsatser. 
 

Britta: första gången som vi behövde söka var nu andra året på höstterminen då skulle vi 
söka evidens till vissa åtgärder … och då behövde man ju gå in och söka i databaserna.  

 
Alla sex respondenterna är i slutet av sin utbildning och ska snart, eller har redan börjat, 
söka litteratur till kandidatuppsatsen. Då söker de oftast efter vetenskapliga artiklar ur 
facktidskrifter.  
 

Carola: När man sitter och arbetar med sin uppsats eller andra skolarbeten, så vill man 
ibland ha tag på artiklar. Man letar artiklar och där är jag väl lite bekväm också utav mig. 
Hittar jag någon spännande artikel så försöker jag dra ut ett abstract, då går jag in via Z-
sjukhusets intranät till bibliotekssidan och databaser och söker själv och hittar jag något 
där så drar jag ut och vill jag då ha det i full, ja man kan få hela artikeln, då försöker jag 
det, men är det så att jag inte får det … då skriver jag hellre ut abstractet och så går jag 
upp hit och så ber jag att de ska plocka fram om det finns och då gör de det och det tycker 
jag är jättebra. 
 
Eva: vi skriver uppsatser och jag söker artiklar och grundkunskaper om sjukdomar och 
symtom och allt möjligt, men framför allt är det artiklar som vi söker, som jag söker på 
nätet. Via databaserna som finns. 
 
 

Britta och Fia har inte studerat på högskola tidigare och de har inte heller sökt i 
databaser tidigare.  
 

Britta: när jag börjar skriva min uppsats så behöver jag också hjälp med sökning, det är 
det som är svårt, jättesvårt och framför allt innan man kommer in i det. 

 
De övriga respondenterna har varierande antal akademiska poäng bakom sig och de har 
då träffat på informationssökning i sina tidigare studier. 
I utbildningen på Y Högskola ingår en kurs i databassökning. Det är en Internetbaserad 
kurs som kallas ”Informationskompetens” och studenterna kan göra den när de vill 
under utbildningen och de kan också gå tillbaka till den under hela utbildningen. Ett 
frågeformulär avslutar kursen och efter att ha fyllt i det får man direkt veta om man är 
godkänd eller inte. En bibliotekarie går igenom kursen med studenterna på en av 
träffarna på högskolan i början av utbildningen.  Studenterna får ytterligare en 
genomgång inför sista terminen, när de ska skriva sina kandidatuppsatser. Under hela 
utbildningen har studenterna möjlighet att nå en bibliotekarie på högskolan om de har 
frågor. Anna, Britta, Carola, Eva och Fia har klarat av kursen, Doris har bara hunnit 
genom halva ännu så länge, men eftersom kursen är obligatorisk så gör alla studenter 
den. Men samtliga respondenter anser dock att den inte räcker för att säkert kunna söka 
information till uppsatsen. Trots att de kan gå tillbaka till den när som helst, så har de 
inte tyckt att den räcker till för att de själva ska kunna söka artiklar.  
Eva som har tidigare studier bakom sig säger att ”bibliotekskunskap” eller kurser i 
”informationssökning” har funnits på alla kurser hon gått tidigare.  
 

I: tycker du att du kan söka? 
Eva: ja, jag tycker det, men det har ju tagit sitt tag, lär jag säga. Alltså jag känner ju att de 
två första åren jag pluggade så, de har jag väldigt mycket till godo nu till det här, 
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jättemycket till godo har jag, för det tar ett tag att komma in i det här sökandet, hur man 
söker för att få fram det man vill ha.  
 

Sammanfattningsvis kan sägas att kurslitteratur och sökning efter vetenskapliga artiklar 
var det som respondenterna hade mest behov av. Kurslitteraturen lånade de helst på sitt 
arbetsplatsbibliotek, de var ovilliga att använda andra bibliotek, inte ens sitt 
högskolebibliotek använde de. De var mycket osäkra på om de verkligen skulle kunna 
söka fram lämpliga vetenskapliga artiklar. Flera av respondenterna har studerat andra 
ämnen och fått undervisning i databassökning och fått undervisning vid två tillfällen 
under nuvarande utbildning, dessutom finns kursen att tillgå under hela utbildningen, 
trots det så är de mycket osäkra och vill ha hjälp av en bibliotekarie för att söka artiklar.  
 

7. 2 Informationsbehov i arbetet. 
 

7.2.1 Informationssökning 
 
Både Anna och Carola har sökt information i databaser tidigare i arbetslivet, i bådas 
arbetsuppgifter ingår att förmedla kunskap till sina arbetskamrater och att motivera dem 
att söka information själva.  
 

Anna: Hela tiden tycker jag att man söker information, vad finns det skrivet, man är ju 
hela tiden ute efter vad finns det för forskning kring det här och vad finns publicerat inom 
det här området … det är ingenting som kom med utbildningen utan så var det lite innan 
också att man skrev in frågor. 
 
Anna: Att ibland sjuksköterskor så handlar det mycket om att … se vad finns det för 
evidens för det vi gör och hur kan vi söka kunskaper, och vi behöver inte köpa litteratur 
för att verifiera, utan vi kan titta på artiklar. Det tror jag är en jätteviktig 
kompetensutveckling för oss sjuksköterskor, inte bara de som har gamla [utbildningen, 
min anm.], men alltså när man bara jobbar och jobbar så glömmer man lätt bort och det är 
det som jag försöker få ut i min organisation att den här kunskapen att leta artiklar, sitt 
inte och tyck utan titta om det finns någonting. Och det tror jag kommer att bli 
jättemycket efterfrågat i framtiden. 
 

Carola är vårdutvecklare, studentansvarig och har dessutom hand om 
kompetensutvecklingen hos personalen på sin avdelning. Hon har även tidigare sökt 
information i databaser i yrket och även motiverat andra att söka information.  
 

Carola: det känner jag att jag måste göra och presentera när folk frågar och kanske göra 
så att jag gör andra intresserade, så jag kan säga att det här är en spännande artikel, den 
kan du gå och låna eller fråga efter … för jag tycker att min uppgift som vårdutvecklare 
är också att få igång andra, inte göra det åt dem, det är som att väcka någonting, kanske 
göra något halvvägs, men sedan får de göra resten själva.  
 

Britta och Fia har inte sökt information tidigare. De anser sig inte ha haft kunskapen. 
 

I: om vi talar om informationssökning i ditt yrke då, söker du information? 
Britta: inte så mycket … jag har inte haft kunskapen, kan jag verkligen känna. Det är de 
nya sjuksköterskorna som går ut nu som läser det i sina utbildningar. Jag har inte haft 
kunskapen. 

 
Men då tänker de förmodligen enbart på sökning i databaser. För Fia svarar senare i 
intervjun att när hon hade ett problem att lösa tidigare, så var det vanligt att hon frågade 
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en kollega, eller slog upp i de böcker som finns på avdelningen eller också tittade hon i 
gamla läroböcker hemma.  

I: sökte du information innan du började plugga, eller är det någonting du har lärt dig nu? 
Fia: det har jag lärt mig nu. Det var nog snarare i såna fall någon bok eller någonting … 
men vi har litteratur på W-avdelningen och man kan alltid gå till kollegor, alltså man vart 
alltid uppdaterad där nere [på avdelningen; min anm.], eller också tittade man i böckerna 
hemma, från utbildningen. 
 

Det vanligaste svaret på frågan hur man tillgodoser sitt informationsbehov var att man 
sökte i diverse databaser. Doris har också sökt i arbetet. 
 

Doris: I databaser framför allt faktiskt. PubMed, Cinahl, Cochrane … sen finns det 
PsykInfo, heter den där man kan hitta lite mera, ännu mera om omvårdnad, psykologi och 
så.  
 

På sitt arbetsplatsbibliotek kan respondenterna söka i just PubMed, Cinahl, SweMed+ 
och PsykInfo, endera på datorer i biblioteket eller på sina arbetsrum via biblioteket på 
Intranätet.  
 

Britta: det är framför allt de här databaserna PubMed, Cinahl och SweMed+, det är de 
som jag kommit i kontakt med. 

 
Även sökningar på Internet till exempel via Google är vanliga. 
  

Eva: Jag använder Google mycket också faktiskt, jag menar där får man ju gallra och 
sortera efter vad man hittar, så att man verkligen ser att det är vetenskapligt och så, men 
Google tycker jag är en utmärkt sökmotor för att hamna rätt … där är jag jättemycket. 

 
Anna nämner också att hon brukar få tips på hemsidor från kollegor och att hon brukar 
leta på föreningars hemsidor och på olika universitets hemsidor.  
 

I: Var söker du någonstans? 
Anna: ja jag är ju mest ute på Google och sen så blir det ju också mycket inom ja de 
hemsidor, hemsidan där man får uppslag så att säga från kollegor och där man vet att här 
kan jag söka, föreningshemsidor och mycket Google använder jag. 
I: ja ok 
Anna: jag gör det enkelt för mig, för jag vill ju helst inte söka på det som är engelska, i 
alla fall, jag söker på olika universitets hemsidor. 
 

Anna tycker att det är roligt att lära sig och att hon lär sig mer och mer för varje gång 
hon söker. Hon tycker att hon vågar mer nu när hon blir säkrare i sökandet. 
 

Anna. Jag lär mig ju lite mer och mer för varje gång, just … hur man smalnar in och hur 
man tänker och hur man … måste precisera sina sökbegrepp för att … få napp på det man 
behöver … när man får lite kunskap så vågar man ju ge sig in i det också, har man inte 
[kunskap; min anm.] så kanske man avvaktar, men nu är det lite roligt att lära sig. 
 
Anna: man gör ofta mindre arbeten på avdelningen, förbättringsarbeten, det handlar inte 
om att ta fram ny kunskap, det handlar om att se hur kan vi använda den kunskap, hur 
använder vi den kunskap som finns. 
I: så det skrivs alltså en del? 
Anna: ja, jag tror mer och mer idag när man gör utvecklingsarbeten så tittar man på vad 
skriver man om det här, vad finns det, finns det några forskningsresultat som kan bekräfta 
att det sätt vi gör är det bästa och jag menar det blir mer och mer inom omvårdnad, 
kunskap som kommer och som publiceras, det är inte det att vi lider brist på det, det är 
väl mer att vi gör som vi alltid har gjort många gånger”.   
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Både Carola och Eva tycker att de har blivit bättre på att avgränsa sina sökningar genom 
utbildningen de gått. När man kan använda finesserna i sökandet, så blir det roligare att 
söka. 

Carola: jag har lärt mig något som jag inte kunde innan, det här med att använda sådana 
här limits i PubMed, att man kan … snäva in sig tidigare med årtal, litteratur eller språk 
och utgivningsår … det kunde jag inte innan och så var jag lite osäker på om man ska ha 
… flera ord, om man använde sig av ”hjärtinfarkt” och ”akutmottagning” … just det här 
med limits, att man kan begränsa ytterligare i sin sökning … det har jag lärt mig. 
 

7.2.2 Efter studierna 

 
Om respondenterna tror att deras informationsbehov och deras användning av 
informationssökning i arbetslivet kommer att förändras efter att de är klara med 
studierna, kan bero på om de tycker att de lärt sig något under studietiden. 
 

Britta förklarar hur hon kände sig och varför hon valde att studera: 
 

Britta: jag har känt senaste tiden att jag inte har haft riktig kunskap om det som de nya 
sjuksköterskorna pratar om. Bland annat gick jag en utbildning i att ta fram 
standardvårdplaner och då var det mycket som hon [kursens lärare, min anm.] pratade om 
som jag inte riktigt kände att jag hade koll på. Hon pratade om C-uppsatser och D-
uppsatser och hon pratade om, ja jag kände att vad är det här, jag kände att det fanns 
luckor i min utbildning. Det var framför allt därför jag [gick utbildningen; min anm], så 
jag har inte tänkt att ändra mina arbetsuppgifter och så, men samtidigt så känner jag att 
det är en oerhört bra utbildning och jag lär mig jättemycket och jag kan verkligen känna 
att mitt yrke får en helt ny dimension, det kan jag verkligen känna och just det här med 
att söka ny kunskap och söka evidensbasera det vi gör. 
 

Britta säger själv att hennes arbetsuppgifter inte kommer att förändras för att hon har 
läst omvårdnad, men samtidigt har hon kommit i kontakt med ett område inom 
omvårdnad som hon blivit speciellt intresserad av. Hon tänker försöka samarbeta med 
några kollegor inom evidensbasering. 

 
Britta: Om vi är några stycken så kan vi bilda en grupp och att man försöker titta på olika 
åtgärder som vi gör och försöker evidensbasera, det är ett väldigt intressant och bra sätt 
att jobba, man försöker liksom hitta bevis för det man gör. Om det är rätt eller om man 
gör det av gammal vana bara. 

 

Dessutom tycker Britta att hon har övat upp förmågan att läsa engelsk facktext och vill 
fortsätta att läsa artiklar för att inte tappa kunskaperna i engelska. 

 
Britta: jag är ju inte så van att använda engelska heller och det är inte den lättaste 
engelskan … i de här artiklarna, och nu har man ju ändå övat upp sig lite, så att det går 
lite lättare än vad det gjorde i början. Det känns ju också att man inte vill tappa det här 
nu, utan att man håller sig lite uppdaterad, så jag hoppas att jag kommer att använda det, 
det är också tidsbrist och mycket sådant. 

 

För både Britta och Fia är informationssökning i databaser ny kunskap. Fia tycker att 
kursen i informationssökning har gjort henne vaken för det här sättet att hitta 
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information och hon tror att hon kommer att använda sig av sina nya kunskaper i 
fortsättningen. 
Doris tycker att hon har lärt sig vissa finesser inom sökning, till exempel att spara 
sökningar och att skicka dem till sin mail, men hon tror inte att hon kommer att söka 
särskilt annorlunda efter utbildningen, oftare, men inte annorlunda. Doris ska be om 
hjälp med att lägga upp bevakning på tidskriftsartiklar inom sitt område.  
 

Doris: jag ska lägga upp till bevakning, för det är det enda, det är det jag saknar. För det 
är ju för framtiden, nu, men också för framtiden. Att jag får artiklar som poppar upp så 
där, det har jag inte lärt mig, det lärde jag mig inte på den här fortsättningskursen [på 
arbetsplatsbiblioteket; min anm.], fast det var min ambition så lärde jag mig inte det. Det 
är märkligt, men så är det. 
 

 

7.2.3. Fortsatta studier 
 
På min fråga om de är nöjda med utbildningen fick jag mycket olika svar. Om 
respondenterna är nöjda med sin utbildning eller inte kan bero på vad de hade för 
förväntningar på studierna och orsaken till varför de studerade Respondenterna hade 
samma vilja att få samma utbildning som nyexaminerade sjuksköterskor får, men hade 
olika antal akademiska poäng med sig in i studierna. Det kan återspegla vad man tycker 
om kursen, men de flesta säger sig kunna tänka sig att fortsätta studera. 

 

I: Du är nöjd med andra ord, du låter nöjd? 
Britta: ja, jag är nöjd, jag är mycket nöjd med utbildningen, jag tycker den är jättebra 
upplagd.  

 

Även Doris är positiv till studierna 

 
Doris: jag tycker att det har varit jättebra, bra upplägg med distansstudier och så där, det 
har funkat jättebra… ja, jag tycker det är ett enkelt och bra sätt att få sig till livs. 

 

Medan Anna är den som är mest kritisk. 

 
Anna: ja det är intressant, det är intressant att … få ta del av, alltså på något sätt så är det 
så här, nu har man jobbat många år som sjuksköterska och, det är ett annat sätt att ta till 
sig teori, mycket handlar om bekräftelse, det jag redan vet, och att jag kan komplettera 
mitt kunnande med teorier. På så sätt är det intressant, men annars så, vad var frågan? 
I: Är du nöjd? 
Anna: men jag är, jag är inte så där jätteimponerad utav utbildningen, utan jag tycker att 
det blev, som sagt jag har pluggat Ledarskap & Organisation i ett helt annat tempo, ett 
helt annat krav, det här tycker jag är lite för, ja alltså, det är för lättvindigt. Jag tycker att 
det är lite låg nivå. (Skrattar). 
I: vad hade du för förväntningar av utbildningen innan du började? 
Anna: min förväntning det var ju egentligen att få kanske mera djup i, mera teoretiskt 
djup i min kunskap, lite grann av bekräftelse, koppla mot teori. Bli lite mera breddad, det 
var inte ämneskunskapen jag ville åt utan den andra allmänna delen [kursen finns i två 
varianter, en med inriktning på ett speciellt område och en i Allmän omvårdnad; min 
anm.], så det var väl någonstans liksom för att få lite mer på fötterna. 
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Båda pekar också på att de som sjuksköterskor är skyldiga att hålla sig uppdaterade om 
vad som händer inom deras respektive specialiteter. 
 

Carola: det har jag också märkt att när det gäller sjuksköterskorna så befinner de sig, 
antagligen precis som alla andra yrkesverksamma, i olika stadier i livet då det är mer eller 
mindre intressant och mer eller mindre spännande att förkovra sig, att utveckla sig inom 
sin profession, många gånger kanske man har tillräckligt med barnafödande eller man ska 
gifta sig eller bygga hus eller man ska flytta, barnen växer upp och det finns i och för sig 
nyfärdiga sjuksköterskor som har ett enormt intresse av att gå vidare och forska och så 
där, men jag tror att man befinner sig i olika skeden i livet och då är det mer eller mindre 
aktuellt att göra sådana här saker. 

 
Eva tycker att man växer genom att studera som vuxen. 

 
Eva: man ändrar ju sitt beteende genom att gå i skolan, det gör man ju som vuxen och det 
är jätte, jättenyttigt, man tror att man ska kunna bli matad av kunskapen bara, men det 
handlar ju om att man måste ta tillvara på sina egna resurser och liksom lära sig söka. 
… 
Eva: Vi som sjuksköterskor är skyldiga enlig lag att hålla oss uppdaterade med det och 
det och hur gör man det om man inte söker och håller sig aktiv, så det har ändrat sig 
under årens lopp, tycker jag, man har liksom skapat ett behov hos en att söka och ta reda 
på kunskap, som inte riktigt fanns där tidigare, det tycker jag är positivt.  
 

När respondenterna och jag diskuterade varför de går nuvarande utbildningen kom vi 
också att tala om eventuell vidareutbildning. De flesta var intresserade av det och hade 
redan planer på hur de skulle fortsätta. I stället för att citera dem så väljer jag att 
beskriva deras svar; en har redan en magisterexamen och en får det nu i och med 
studierna i Omvårdnad och hon funderar på att börja forska. En vill läsa ytterligare 
några poäng för att få en magisterexamen. En får en kandidatexamen nu, men vill 
fortsätta att studera och skriva en licentiatavhandling. En vill vidareutbilda sig till 
barnmorska och en har kompletterat sin undersköterskeutbildning till en 
sjuksköterskeexamen.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att några respondenter redan hade vana att söka och även 
i att entusiasmera andra på sin avdelning att söka information. Det finns redan i deras 
arbetsuppgifter. Andra däremot har aldrig sökt information i databaser och har nu fått 
ny kunskap. Alla är medvetna om att det krävs att man håller sig à jour inom sin 
specialitet och alla vet var man hittar information, även om de vill ha hjälp att få fram 
den. 
 

7. 3 Bibliotek 
 

7.3.1 Högskolans bibliotek och arbetsplatsens bibliotek 

 
I en stad med flera olika sjuksköterskeutbildningar finns det inte kursböcker på 
biblioteken så att det räcker för alla som vill låna. Somliga böcker används på flera 
olika nivåer och i olika utbildningar samtidigt. Eftersom kursböcker ofta är utlånade, 
kan man tänka sig att respondenterna använder sig av flera olika bibliotek och åker runt 
och försöker få tag på sin kurslitteratur. Högskolan som respondenterna går på har ett 
högskolebibliotek, arbetsplatsen har ett medicinskt fackbibliotek och dessutom finns 
kommunala bibliotek i många bostadsområden.    
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Britta: problemet är ju att om man jobbar på X-sjukhuset så är det bökigt att åka till Y 
högskola. I det förra arbetet tog jag hjälp av biblioteket här, dels har jag gått en kurs i 
PubMed … och så gick jag ner och frågade om jag kunde få möjlighet att sitta med en 
bibliotekarie och då fick jag det också.  
 
Carola: skolan har ett bibliotek, där har jag inte varit och orsaken är att det är mycket 
närmare till detta, som jag arbetar här, så det är mycket enklare än att jag ska åka bort till 
Y högskola. 
 

Varken Anna, Carola eller Eva använder någonsin högskolans bibliotek. De föredrar att 
ha nära till biblioteket och det är lätt att gå dit på en rast i arbetet.  
 

Anna: jag har faktiskt inte känt att jag har något större behov av att … orientera mig där 
[på högskolans bibliotek; min anm.] eftersom jag känner mig ganska välorienterad här. 
 
I: lånar du böcker? 
Eva: ja, massor, nere på biblioteket här. 
I: på andra bibliotek också? 
Eva: någon gång när det inte har funnits någon här på X-sjukhuset, så har jag vänt mig 
till stora, men ytterst sällan, jag tycker att jag får det jag vill ha härifrån faktiskt. 

 
Britta och Fia använder sig av både arbetsplatsens och högskolans bibliotek. Samtliga 
respondenter besöker alltså arbetsplatsens bibliotek. Bibliotekets läge på sjukhuset är 
mycket centralt, det uppskattar respondenterna, det gör det lätt för de flesta att hinna dit 
på en rast. Öppettiderna räcker till för samtliga respondenter. Fem av respondenterna 
arbetar alltid dagtid, det är bara Fia som arbetar kväll, men hon tycker ändå att 
öppettiderna räcker till. 
 
Samtliga lånar böcker, oftast kursböcker. De söker fram och beställer tidskriftsartiklar. 
Flera av dem lånar också skönlitteratur och videofilm. Några har fjärrlånat in böcker 
från andra bibliotek. 
 
Doris tänker boka en dator på arbetsplatsens bibliotek, när hon ska skriva uppsatsen 
tillsammans med en kollega. Det är bättre att boka plats på biblioteket, där de har 
tillgång till tidskrifter och referensböcker, än att de träffas hemma hos någon av dem, 
säger hon. 
  
Eva berättar att hon sitter på biblioteket eller på sitt arbetsrum och skriver, hennes 
uppsats är en litteraturstudie och det är bra att enkelt kunna ta fram artiklar i fulltext.  
Även Britta berättar att hon åkt till arbetet på studielediga dagar just för att komma åt 
artiklar via Intranätet på arbetsplatsen.  
Anna och Britta tänker anmäla sig till en PubMed-kurs på biblioteket inför det 
kommande uppsatsskrivandet, framför allt för att få hjälp med att smalna av sina 
sökningar och inte få så många träffar. 
 

Anna: det som jag tycker är svårt … hur man söker artiklar, så känner jag inte att jag 
behärskar det, men jag vet också att man har möjlighet att få hjälp här och jag har kursare 
som fått det och det är liksom min målsättning att inför uppsatsen, det tänker jag använda 
mig av. Jag kan sätta mig och söka, men genom att jag inte är så där jättehaj på att 
begränsa mig direkt och så där så söker jag ganska mycket och länge innan jag får vad 
jag vill … det behöver jag en uppdatering på. 
I: lära de små finesserna så att det blir ännu bättre? 
Anna: precis, det är min målsättning att göra nästa termin. 
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Anna: att just få det här man verkligen vill ha och det kan jag väl säga, när jag just gått 
igenom kursen, då är jag jättebra på att smalna ner mitt sökområde, men sen när man inte 
gör det regelbundet, så nästa gång blir man lite trött. 
 

 
Anna och Eva säger sig kunna systemet som böcker och tidskrifter är uppställda efter 
och tycker inte att det är svårt. Carola, Doris och Eva, säger att de hittar till ”sina 
hyllor”. När man varit där några gånger så vet man vad man är intresserad av och går 
bara dit. Det är kunskaper som respondenterna kan ha nytta av i sitt framtida 
yrkesarbete. Om de känner sig välkomna på biblioteket och hittar till det de är 
intresserade av, så ökar chansen att de återvänder. Britta tycker att det kan vara svårt att 
hitta, hon har inte kunskap om vad alla bokstäver på bokryggarna betyder. Fia frågar sig 
fram, biblioteket är alltid bemannat under öppettiderna, så det finns alltid någon att 
fråga.  
 
Via bibliotekets sida på Intranätet kan man låna om sina böcker, reservera utlånade 
böcker, beställa artiklar med mera, endast Anna har reserverat böcker den vägen och Fia 
har beställt artiklar. Carola letar i katalogen via Intranätet, sedan går hon till biblioteket 
och lånar eller reserverar de böcker hon vill ha. Britta och Eva går alltid till biblioteket 
när de vill ha en bok och Doris ringer eller besöker biblioteket. Som personal på 
sjukhuset använder man Intranätet i många andra sammanhang och det är lätt att hitta 
till bibliotekets sidor. 
  
Både Britta, Carola och Doris har deltagit i kurser i informationssökning som 
biblioteket på deras arbetsplats anordnat för personalen. Kursen är en grundkurs i att 
söka i PubMed. Efter det kan man också gå fortsättningskurs i PubMed-sökning, där lär 
man sig mer om finesser och smarta tips om hur man kan söka.  
 

Carola: när jag började här på sjukhuset tog jag med mig mina chefsjuksköterskor och så 
gick vi någon kurs.   
 

Doris förberedde sig inför studierna genom att lära sig söka i databaser. 
 

Doris: innan utbildningen gick jag den här första i PubMed … här på biblioteket och då, 
jag hade ju sökt lite artiklar och jag kommer ihåg en del från det jag gick ut, men det var 
ju, alltså det är fortfarande ett myller tycker jag och svårt att söka. Även om det blir bättre 
så är det inte helt enkelt att komma ihåg alla moment och liksom spara i clipboard och 
skicka ett e-mail och hålla på så där … Nu går det ju bättre än det gjorde i början, så är 
det ju, det var inte helt främmande även om det var länge sedan jag gjorde det … en del 
kommer ju tillbaka och så där, men som sagt att hitta precis det där man vill hitta är inte 
alldeles enkelt och lite petigt … men det går ganska bra. Jag tycker att det är inga större 
problem nu i alla fall, jag är lite dålig på att spara grejerna och hitta tillbaka igen, men det 
är finlir mera. 

 
Fia har inte kunnat delta i någon kurs eftersom hon arbetar kvällstid.  
 

I: du vet om att det finns kurser i sökning? I Pub Med? 
Fia: Ja det hörde jag faktiskt om att det var, men det låg så illa till att … eftersom jag 
jobbar kväll då och har haft problem med att byta och så där, det blev aldrig … aktuellt. 
 

Respondenterna har deltagit i högskolans kurs, några också i arbetsplatsbibliotekets, 
men de verkar alla mer eller mindre osäkra på om de kan söka artiklar till sin avslutande 
uppsats. Som personal på sjukhuset har de chansen att gå de kurser som finns och 
repetera hur man söker i till exempel PubMed.  

 



31 
 

7.3.2 Bibliotekarier 

 
Anna och Britta har vid några tillfällen bokat in sig hos en bibliotekarie för att få 
enskild undervisning i att söka i databaser. Eva tänker beställa tid hos en bibliotekarie 
för att få hjälp med sökningstips.  
 

Eva: ja, jag tänkte att jag ska göra det faktiskt. Utnyttja det som finns, så att man inte 
sitter och, så tiden är så dyrbar, man känner att man suttit en dag och så har man nästan 
liksom kanske inte fått fram någonting på den dagen, då känner man att man har förlorat 
en massa tid. 

 
Anna har även fått akut hjälp från biblioteket. När hon kört fast i en sökning, så har hon 
ringt eller gått till biblioteket och fått hjälp. 
 
Respondenterna är inte färdiga med sin utbildning ännu och de är i full färd med att 
planera och genomföra sina kandidatuppsatser.  
 

Anna: jag tycker ju att det fungerar jättebra … jag har ju ändå under mina många år här 
på X-sjukhuset vidareutbildat mig och jag tycker att jag hittar referenslitteraturen här, jag 
hittar, jag får hjälp när jag har sökt och jag får hjälp att reservera och jag får information, 
alltså jag får jättebra service. 

 
Att samtliga respondenter är så positiva till personalens bemötande och service kan 
betyda att de i framtiden fortsätter att besöka bibliotek när de har behov av hjälp med 
litteratur eller artiklar. De är allesammans medvetna om den resurs som finns på 
arbetsplatsen och kan även sprida kunskapen till sina arbetskamrater. 
 

7.3.3 Kognitiv auktoritet 

 
För att försöka få grepp om hur respondenterna ser på bibliotek och bibliotekspersonals 
yrkeskunskap och trovärdighet i till exempel söksituationer har jag frågat om de suttit 
tillsammans med en bibliotekarie och sökt någon gång. Eva, Anna och Fia har använt 
sig av den möjligheten vid något enstaka tillfälle var och då på sitt arbetsplatsbibliotek.  
 

Eva: nu kan jag bara prata för vårt bibliotek här på X-sjukhuset och hittills har jag alltid 
känt att jag fått extremt mycket bra hjälp, skulle jag vilja säga. Jag har alltid varit 
jättenöjd och lovordat vårt bibliotek att jag fått så bra hjälp och så där, så det tycker jag 
att jag fått. För då har ju jag talat om liksom på ett ungefär vad jag söker och så har de 
hjälpt mig att ändra lite och så där, så jag tycker att jag fått fram det jag vill ha av det.  
I: trots att den andre parten då inte är medicinskt utbildad? 
Eva: ja, ja för jag har ju då förklarat vad det är jag är ute efter och så hon liksom har 
kunnat systemet så pass bra så vi hittat … så jag tycker att det gått alldeles utmärkt.  
 

Fia tycker också att sökningen fungerade alldeles utmärkt, den enda gång hon har 
provat. Tillsammans med bibliotekarien fann hon bra referenser och var mycket nöjd 
med resultatet. 
  

I: om du söker någonting inom medicin, som du är expert på, tycker du att bibliotekarien 
kan hjälpa dig med det? 
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Anna: jag har ingen större erfarenhet av att … hamna i en konflikt med det, alltså jag tror 
nog, jag är nog mer så att om jag går ner och efterfrågar hjälp, så förväntar jag mig att 
den [bibliotekarien, min anm.] har kompetens. 
… men jag har inte känt att jag har hamnat i någon form av fundering om att ”kan du 
verkligen, vet du vilka böcker jag ska ha?”, det tycker jag inte. 
 

Användningen av sökhjälp hos en bibliotekarie har minskat. För några år sedan var det 
mycket vanligt att läkare, och även sjuksköterskor, kom till medicinska fackbibliotek 
och ville ha hjälp att söka på några sökord. Numera anordnas kurser för personalen i till 
exempel sökning i PubMed och personalen sitter sedan på sina arbetsrum och söker 
själva. 
 

7.3.4 Tidskrifter 
 
Det är sällan som någon av respondenterna sitter ner och läser i de tidskrifter som finns 
på bibliotek, endast Carola, Doris och Fia säger sig ha gjort det någon enstaka gång.  
 

Carola: de omvårdnadstidskrifter som jag är intresserad av, som jag behövt, de har 
funnits. Sen kan det säkert hända att om jag skulle kanske vara mer aktiv, om jag skulle 
penetrera mera vad som fanns i litteraturväg och vad det fanns för tidskrifter, att jag 
skulle upptäcka att varför har de inte det här, men det har jag inte gjort och än så länge 
har jag inte haft något behov av att fördjupa mig heller inom området. 

 
Att känna till vilka tidskrifter som finns inom en specialitet och veta hur man hittar dem 
underlättar arbetet med att hålla sig à jour med nya rön inom sitt område.   

 
Eva: jag har ju sett att det finns lite sådan där omvårdnad- och sköterske [tidskrifter; min 
anm.] men det finns inte tid till gå ner och sätta sig och bara … bläddra, utan går man ner 
… strukturerat så här bara och lånar och tar med sig 

 
Tillgången på tidskrifter i pappersform har minskat, men det tillkommer ständigt 
tillgång till tidskrifter i elektronisk form. Man behöver inte längre gå till biblioteket för 
att läsa en tidskrift, utan man kan sitta på sitt arbetsrum och följa med i sin specialitets 
facktidskrifter. 
 

Anna: men jag vet ju att de finns, så jag håller inte på och prenumererar på något vid 
sidan om, och skulle jag vilja så skulle jag nog gå ner och titta. 

 
Oftast nöjer man sig med de artiklar man behöver, men för att verkligen ha koll på vad 
som finns inom ett område borde man gå utanför sina vanliga sökningar och leta efter 
ytterligare tidskrifter.  
 

I: vet du vad det finns för tidskriftsprenumerationer? 
Doris. Jag har bara upptäckt de som jag har frågat efter själv så där, några andra, sen vet 
jag att det finns en massa och det är lätt att ta reda på och så, men jag har bara kollat i de 
artiklar som jag behövt, som har funnits i till exempel Midwifery och så där. 

 
Fia har suttit ner på biblioteket och bläddrat i någon tidskrift ”ibland, oftast om man 
sitter och väntar på någon”. 
 
Biblioteket står till tjänst med att hjälpa till med att lägga upp bevakning på 
innehållsförteckningar ur tidskrifter som sjuksköterskorna kan ha nytta av i sitt arbete. 
Dels kan man få hjälp att lägga upp en bevakning direkt hos förlaget eller så kan 
biblioteket hjälpa till att bevaka och skicka innehållsförteckningarna till kunden.  
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Doris är den enda som nämner att hon skulle vilja ha bevakning på tidskriftsartiklar. 
Hon kommer att be om hjälp med att lägga upp bevakning efter några sökord och få 
referenser skickade till sig i framtiden.  
 
Sammanfattningsvis kan följande sägas om hur respondenterna ser på biblioteks roll i 
deras yrkesliv. Samtliga har använt sig av biblioteket på arbetsplatsen, de som har 
erfarenhet av bibliotekspersonalens yrkeskunskaper när det gäller till exempel att söka 
artiklar var alla nöjda. Respondenterna har lärt sig hitta till de avdelningar där deras 
speciallitteratur finns, de känner till att det finns tidskrifter inom deras ämnen, men de 
sitter aldrig och läser på arbetsplatsbiblioteket. De känner till Intranätet, men kommer 
hellre till biblioteket och utför biblioteksärenden. Se även 8.4.3. 
 
8. Analys 
 
Efter att i förra kapitlet ha tolkat och presenterat intervjusvaren följer i detta kapitel en 
analys av resultaten utifrån teoriramen i kapitel 5 och tidigare forskning i kapitel 4.  
 

8.1 Informationsbehov i studier 
 
Det är naturligtvis en mycket speciell situation att söka information i studier och 
sjuksköterskorna befann sig mitt uppe i sina studier. Kravet kommer från lärarna på 
högskolan som gav dem uppgifter som krävde svar och de sökte information till sina 
kandidatuppsatser. Studenternas informationsbehov, så som de presenterats i föregående 
kapitel, kan sammanfattas som behov av kursböcker, vetenskapliga artiklar och för att 
finna bra artiklar, hjälp med att söka i databaser. Behovet av att söka artiklar i databaser 
är stort inför varje ny delkurs och att göra det upplevs som svårt. Högskolan anordnar 
kurser, biblioteket på deras arbetsplats och biblioteket på högskolan har undervisning i 
databassökning och ändå är det ett stort problem för studenterna. 

 

Även Karlsson-Lod & Kraft (2004)  och Elmén (2005) visade samma sak. I Karlsson-
Lod & Krafts studie var det några av de intervjuade sjuksköterskorna som 
vidareutbildade sig och ytterligare några som själva höll i utbildning. Deras behov av 
information var kurslitteratur och vetenskapliga artiklar. De ville även söka efter det 
senaste inom sina specialområden, men osäkerheten på om de behärskade 
informationssökning var stor även hos dessa studenter.  

 

Elméns studie visade att sjuksköterskestudenterna hade behov av kurslitteratur och 
artiklar, under utbildningen sökte de, men om de inte kunde få artikeln direkt så 
struntade de i den. Någon bläddrade i tidskrifter och såg vad hon kunde hitta, hellre än 
sökte i en databas efter det hon behövde.  

 

Lange, Canuel & Fitzgibbons (2011) har utvecklat ett sätt att utbilda vuxna studenter 
som vidareutbildar sig. De har tagit fasta på de olika förutsättningar som just äldre 
studenter har och visade att undervisningen måste ske på många olika nivåer och 
upprepas ofta för studenterna hade så olika förkunskaper. Även hos deras studenter var 
osäkerheten på om de kunde söka stor och de efterfrågade mer utbildning i 
informationssökning.  
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Studentens oro över att inte kunna söka information i databaser är stor och trots att det 
finns kurser och utbildningar vid de flesta delmomenten i deras studier känner sig 
studenterna osäkra. Carol Collier Kuhlthau (se 5.1) beskriver de sex olika stadier som 
studenter befinner sig i under arbetet med att söka information till till exempel en 
uppsats. Under första stadiet ”task initiation” och andra ”topic selection” känner 
studenten sig osäker, men när väl ämnet är valt så brukar osäkerheten minska. Under 
tredje stadiet ”prefocus exploration” ökar osäkerheten igen och detta kan många gånger 
vara det svåraste stadiet. Man vet inte tillräckligt om ämnet ännu för att kunna göra bra 
sökningar. Kuhlthau (2006) har vidareutvecklat sina studier på elever i gymnasieålder 
till att omfatta även universitetsstudenter och sett att det är samma osäkerhet oavsett i 
vilken ålder man är när man studerar.  

 

Respondenterna i min studie befann sig i stadie 1-3, de flesta hade börjat fundera över 
sitt ämne för kandidatuppsatsen de skulle skriva. Någon hade börjat söka information, 
men alla befann sig i de mest osäkra stadierna, enligt Kuhlthaus beskrivning. De kände 
sig osäkra på om de kunde söka själva och då är det naturligt att de efterfrågade mer 
utbildning och mer hjälp i att söka. Men, som Kuhlthau visat, är det naturligt att känna 
sig osäker i just detta stadium och om studenterna får information om detta så blir 
vetskapen om att det är så är en lättnad för dem.  

   

Både Anna och Eva nämner att de söker mycket via Google. Sherwill-Navarro (2004) 
har också beskrivit hur de studenter hon kom i kontakt med sökte på nätet och att de inte 
förstod skillnaden mellan det och att söka i databaser. Om studenterna inte hittade 
information gratis på nätet så struntade de i den. I Biblioteksbladet kunde man läsa Åsa 
Ekströms (2007) artikel om att forskarna googlar sig fram numera. I en undersökning 
som gjordes vid biblioteken vid KI, Stockholms universitet och Kungliga Tekniska 
högskolan hade man undersökt forskarnas behov av information, för att kunna 
underlätta för dem. Resultatet blev att de helst ville klara sig själva, de tog hellre hjälp 
av kollegor än av bibliotekspersonalen och Google var deras förstahandsval. Forskarna 
sa sig inte behöva några kurser i databassökning och de avstod också från material som 
inte fanns i elektronisk form. Om det är så att forskare och studenter föredrar att söka på 
det sättet, så skulle biblioteken även kunna anordna kurser i Googlesökning, kanske visa 
vad Google Scholar kan hjälpa studenterna med. 

 

8.2 Förändring av informationsbehovet i arbetet 

 
I Calmborg-Tärebys (2003) studie visade sjuksköterskorna att de inte var intresserade 
av den formella kunskapen utan satte erfarenheter främst. De såg inget värde i att 
vidareutbilda sig. Hon studerade en hel avdelning och där arbetade både sjuksköterskor 
med ny utbildning och de som examinerats före 1993. Alla har skyldighet att informera 
sig om nyheter inom sitt specialområde kirurgi, men de säger i enkätsvaren att om de 
behöver information i arbetet så frågar de en arbetskamrat. De kopplar 
informationssökning till studier och i arbetet har de erfarenheten hos medarbetarna att 
lita till. 

 



35 
 

I Elméns (2005) studie av sjuksköterskestuderande i grundutbildning ser hon att 
studenterna inte använder sina teoretiska kunskaper i sin praktik. De ser praktikperioden 
som viktigast för att lära sig yrket och för att få information om vad de behöver kunna i 
arbetet och inte den teoretiska delen av utbildningen. De var medvetna om sin framtida 
plikt att hålla sig à jour med nyheter inom yrket, men de förknippade 
informationssökning med teoretiska studier och i arbetet kommer de att ta efter de redan 
praktiserande sjuksköterskorna på sina framtida arbetsplatser. De ser praktiken som 
vägledande för vad de behöver kunna i arbetet.  

 

Blyth & Royles artikel från 1993 är gammal, den visar troligen hur det var före både 
akademisering och datorisering i Kanada. Deras användarstudie visar att 
sjuksköterskorna sällan deltog utbildning och de fick sin information muntligt från 
kollegor och eventuellt från patientjournaler. För att få ett snabbt svar i arbetet med 
patienterna var det naturligt att fråga en kollega. Det är klart att kollegor hjälper 
varandra nu också, men numera har sjuksköterskor skyldighet att hålla sig informerade 
om nya rön och att då kunna söka information i databaser. Det gäller även 
sjuksköterskor med äldre utbildningar. 

 

I min studie arbetade alla som sjuksköterskorna (en som undersköterska) sedan flera år 
och de hade aktivt sökt sig till den teoretiska vidareutbildningen. De flesta hade även 
studerat på högskola tidigare och flera hade haft undervisning i databassökning tidigare. 
Flera av respondenterna har även en önskan att fortsätta studera efter kandidatexamen. I 
och med sin nya utbildning har de fått insikt i hur de förväntas söka information i sitt 
arbete och hålla sig à jour med ny forskning och de har fått kunskapen om hur och var 
de kan finna informationen.  

 

Sundin & Hedman (2005) ser utbildning till till exempel sjuksköterska som ett inträde 
till en stor gemenskap med egna normer och värderingar. Vad sjuksköterskan har för 
informationsbehov i yrket är inte bara personligt utan måste ses i relation till vad andra 
förväntar sig att en sjuksköterska ska kunna. 

 

Sundin (2003) beskriver begreppet ”kunskapens symboliska värde”, det vill säga att 
informationssökning inte enbart är problemlösande, utan även har ett annat värde, ett 
symboliskt värde gentemot andra yrkesgrupper på en arbetsplats. Det finns en 
konkurrens mellan ”medicin” och ”omvårdnad” inom sjukvården, att 
medicinprofessionen dominerar över andra yrkeskategorier på arbetsplatsen just för att 
den är en profession, det vill säga har en relation mellan forskning, utbildning och 
tillämpning. I och med att kliniskt verksamma sjuksköterskor numera också har det 
skulle sjuksköterskor nu kunna hävda sin specialitet ”omvårdnad” på ett nytt sätt (se 
kapitel 5.2).  

 

I min studie visade sjuksköterskorna att de skulle kunna genomföra en förändring och 
hävda sin kunskap i omvårdnad på arbetsplatsen. De arbetar som vårdchef, 
vårdutvecklare, studentansvarig och några är specialistsjuksköterskor, dessutom har de 
snart en alldeles ny akademisk examen i vårdvetenskap. Anna tycker att det är roligt att 
lära sig mer och säger sig våga mer ju mer hon lär sig, Doris tänker börja söka mer än 
tidigare och vill lägga upp bevakning på några sökord, Eva känner att hon är skyldig att 
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hålla sig uppdaterade inom yrket och har fått ett behov av att ta reda på mer och mer, 
Fia säger sig vara vaken för var informationen finns och hon vet hur hon ska hitta den 
om hon önskar. Samtliga respondenter har tagit till sig sina nya kunskaper och kommer 
i framtiden att hålla sig uppdaterade med nyheter inom sina specialområden. De finner 
sig väl tillrätta i den akademiska världen.  

 

Britta är den respondent som verkligen har tagit till sig ett nytt begrepp; evidensbaserad 
omvårdnad. Britta har i och med de 40 poäng hon läser nu, vidareutbildat sig från 
undersköterska till sjuksköterska. Hon svarar visserligen att hennes arbetsuppgifter inte 
kommer att förändras för att hon gått den här omvårdnadskursen, men samtidigt säger 
hon att hon är intresserad av att försöka införa evidensbaserad omvårdnad på sin 
avdelning. Att just hon visar öppenhet för att förnya sig och sitt arbetssätt är intressant, 
eftersom Britta är den som har vunnit mest på utbildningen. Hon hade kortast 
utbildning, hon hade inte sökt information i sitt arbete tidigare och hon är också den 
som är klart nöjdast med utbildningen. För att införa evidensbaserad omvårdnad måste 
man vara intresserad av att hela tiden förkovra sig, utvärdera gamla arbetssätt och vara 
öppen för nya lösningar. För att kunna använda sig av evidensbaserad omvårdnad måste 
den enskilda sjuksköterskan kunna formulera en klinisk forskningsfråga, kunna 
informationssökning och veta hur man hittar vetenskaplig litteratur, kunna värdera 
informationen hon hittar och införa den i det kliniska arbetet. Willman, Stoltz & 
Bahtsevanis (2006) farhågor om att sjuksköterskor med äldre utbildning inte alltid kan 
tillgodogöra sig vetenskapliga rapporter, att de har dålig tillgång till tidskrifter och 
bibliotek gäller inte i Brittas fall. Hon har snart en ny akademisk examen och hon vet 
var hon kan hitta informationen hon behöver.  

 

8. 3 Bibliotek 

 
Samtliga respondenter har tagit hjälp av bibliotek i studierna. Alla har sökt fram och 
lånat kurslitteratur på bibliotek, oftast på sitt bibliotek på arbetsplatsen. Eftersom de är 
distansstuderande och bara är på högskolan några få gånger per termin, så är det 
naturligt för dem att vända sig till arbetsplatsens bibliotek i stället för till högskolans. 
De är mycket nöjda med den service de fått från sitt bibliotek. De är personal på 
sjukhuset och har vissa förmåner som andra studenter inte har (se kapitel 2.1), förmåner 
som de dessutom inte har på sitt högskolebibliotek, där är de enbart studenter. 
Biblioteket har många studerande besökare och köper in de flesta kursböcker på läkar-
och sjuksköterskeutbildningarna. Om en bok inte finns, så kan de be 
bibliotekspersonalen fjärrlåna in den. De får också reservera utlånade böcker, något som 
uppskattas mycket. Alla har fått kunskap i vad ett medicinskt fackbibliotek kan hjälpa 
de anställda med, något som de kan ha stor nytta av även i sitt arbete. 

 

Alla har deltagit i undervisningen i databassökning som ingår i de nuvarande studierna. 
Några har dessutom haft kurser i sökning i tidigare studier. De flesta anser dock att 
kursen på högskolan inte räcker för att självständigt kunna söka information i studierna 
eller i arbetslivet. De har redan deltagit eller planerar att delta i sökkurser som 
arrangeras av arbetsplatsens bibliotek. De har förtroende för bibliotekarierna som lärare 
och vänder sig till dem när de stöter på problem och när de känner att de vill lära sig 
mera om sökning eller om de vill repetera det som de tidigare lärt sig på högskolan. 
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Sherwill-Navarro (2004), Lange, Canuel & Fitzgibbons (2011), Bagge & Wierup (2011) 
och Dee & Reynolds (2013) har alla poängterat det viktiga i samarbete mellan bibliotek 
och högskola. Dee & Reynolds (2013) anser att sjuksköterskor ska ha tillgång till 
medicinska fackbibliotek hela tiden, inte bara om de vidareutbildar sig, eftersom de ska 
hålla sig á jour med nyheter inom sina specialområden under hela arbetslivet. Lange, 
Canuel  & Fitzgibbon (2011) beskriver det speciella i att undervisa vuxna elever och hur 
viktigt det är med återkommande undervisning i till exempel databassökning. De 
föreslår också ett ökat samarbete mellan bibliotek och högskola. 

 

Bagge & Wierup arbetar på Kristianstad högskola och de vill integrera biblioteket i 
undervisningen och förbereda studenterna för ett livslångt lärande. Lange, Canuel & 
Fitzgibbon har skräddarsytt en utbildning i databassökning och bibliotekskunskap för 
vuxna som vidareutbildar sig.  

Anna, Britta och Eva sa sig aldrig läsa tidskrifter på biblioteket. Fia läser ibland, Carola 
vet att de omvårdnadstidskrifter hon vill läsa finns på biblioteket. Men de har alla lärt 
sig vikten av att söka efter vetenskapliga tidskriftsartiklar under sina studier och vet hur 
de ska hålla sig uppdaterade inom sina respektive yrken i framtiden. Personal på 
sjukhuset har tillgång till en mängd vetenskapliga tidskrifter via bibliotekets 
prenumerationer. Respondenternas förtroende för bibliotekariers kunskap i 
informationsbehandling var stor. De som hade provat på att sitta och söka information 
tillsammans med en bibliotekarie har upplevt det som givande och varit nöjda med 
resultatet och känner förtroende för bibliotekariens kunskaper. De anser att 
bibliotekarierna har kognitiv auktoritet. Wilsons (1983) teori om att det i bibliotekariens 
yrkesroll finns inbyggd en kognitiv auktoritet, han/hon får kognitiv auktoritet genom att 
arbeta på till exempel ett väl sett medicinskt fackbibliotek, han/hon känner till vilka 
böcker, tidskrifter och databaser som har kognitiv auktoritet. En artikelförfattare som 
blir publicerad i en ansedd tidskrift får då del av tidskriftens renommé. En bok som blir 
utvald till kursbok på ett universitet eller högskola får kognitiv auktoritet av det. Wilson 
menar att texters kognitiva auktoritet beror på författarens kognitiva auktoritet. Vi tror 
på en text som är skriven av någon vi tror på.  

 

8.4 Slutsatser och avslutande diskussion. 

 
I kapitlet följer en presentation av slutsatserna utifrån de tre forskningsfrågorna.  

 

8.4.1 Vilket informationsbehov upplevde studenterna i studierna och hur 
kan deras behov förstås i ljuset av forskning om studerandes 
informationsbehov? 

 
Behovet av kurslitteratur och vetenskapliga artiklar var stort för de studerande 
sjuksköterskorna. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning (Karlsson-Lod & 
Kraft, 2004 och Elmén, 2005). Samtliga tog hjälp av bibliotek för att hitta det de sökte. 
De studerade på distans och hade närmare till biblioteket på arbetsplatsen än till 
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biblioteket på högskolan, därför använde de sig i stort sett bara av biblioteket på 
arbetsplatsen. En annan orsak till det var att de på arbetsplatsens bibliotek var personal 
på sjukhuset och hade personalens förmåner när det gällde reservationer av utlånade 
böcker och beställning av gratis tidskriftsartiklar. På högskolebiblioteket var de bara 
studenter bland många andra.   

 

Alla deltog i kursen i databassökning som var en del av utbildningen på högskolan. 
Flera studenter tänkte dessutom delta i kurser i databassökning i arbetsplatsens 
biblioteks regi inför sin avslutande kandidatuppsats. De ansåg inte att högskolans kurs 
räckte för att självständigt kunna söka fram den information de behövde. Diskussion om 
var i utbildningen kursen ska ligga var vanlig. Den behöver ligga i början av 
utbildningen, för studenterna söker inför uppgifter under hela studietiden, men 
utbildningen i databassökning behöver finnas även i slutet av utbildningen, inför 
uppsatsskrivandet. Att, som i Y Högskolas fall, ha en internetbaserad kurs som finns 
tillgänglig under hela studietiden var inte en tillräckligt bra lösning för de studenter som 
inte anser sig kunna tillräckligt om databassökning. De vill ha hjälp av en bibliotekarie 
att söka. Respondenternas osäkerhet stämmer väl överens med Kuhlthaus (1996) 
forskning om informationssökning och de sju stadier studenter genomgår när de arbetar 
med en uppgift. 

I Kuhlthaus informationssökningsprocess betonas just att samarbetet mellan lärare och 
bibliotekarie är viktigt.  Att högskolan och sjukhusbiblioteket skulle aktivt samarbeta, 
verkar inte troligt, det är naturligtvis lättare i en skolsituation att få ett samarbete mellan 
lärare och bibliotekarie. Men om sjukhusbiblioteket skulle samarbeta med den 
studerande sjukhuspersonalen skulle personalen kunna räkna med att få hjälp med sitt 
informationsbehov på ett enkelt sätt och i nära anslutning till sin arbetsplats. I min 
undersökning, med ett medicinskt fackbibliotek som bara hade ett fåtal studerande 
personal på sjukhuset, vore det enkelt att införa. Man kan till exempel ge varje student 
en ”egen” kontaktbibliotekarie som finns till hands under bibliotekets öppettid. 
Tillgänglig för att lösa problem i sökningar, tillhandahålla kursböcker och ge råd och 
stöd. Bibliotekarien skulle kunna vara ett stort stöd i sökprocessen, gärna arbeta efter de 
sju stegen i Kuhlthaus informationsprocess och vara en bra kontakt i sjuksköterskans 
fortsatta informationsbehov i arbetet. 

 

8.4.2 Hur kommer informationsbehovet i arbetet att förändras efter 
studierna och i och med sjuksköterskeprofessionens utveckling? 
 
Det faktum att sjuksköterskorna bestämt sig för att vidareutbilda sig visade på ett 
intresse för att utvecklas inom sitt yrke. Respondenterna har alla lång erfarenhet av 
yrket och de har vidareutbildat sig för att få samma teoretiska utbildning som en 
nyutexaminerad sjuksköterska har. I Calmborg Tärebys (2003) och Elméns (2005) 
studier var sjuksköterskorna inte intresserade av vetenskapsteori och de förknippade 
informationssökning enbart med studier. I min studie är det den vetenskapsteoretiska 
delen av utbildningen de saknar och nu vill förkovra sig i. De är alla intresserade av 
utbildning inom området och flera av dem har dessutom arbetsuppgifter som innebär att 
de ska motivera och entusiasmera sina arbetskamrater till att studera vidare och även att 
söka information inom sina respektive ämnesområde på arbetet.  
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Frågan om hur respondenterna tror att deras informationsbehov kommer att ändras efter 
studierna ställdes precis när respondenterna var som mest villrådiga om de behärskade 
informationssökning eller inte. Respondenterna var i slutet av sina studier, men 
kandidatuppsatsen var inte färdig ännu. De beskrev osäkerheten på om de behärskade 
databassökning tillräckligt bra för att söka information till uppsatsen. Denna osäkerhet 
är, som Kuhlthau (1996) visat, som störst just i det stadiet som respondenterna då 
befann sig i. De önskade sig mer undervisning i databassökning. Efter avslutade studier, 
med en färdig kandidatuppsats bakom sig, hade de känt sig säkrare och känt sig mer 
entusiastiska inför att utveckla sitt sökande och att hålla sig uppdaterade inom sitt yrke. 
Samtliga respondenter är medvetna om att de förväntas söka efter ny forskning inom 
sina områden och under alla sina yrkesverksamma år hålla sig à jour med nya rön. De 
som aldrig tidigare sökt i arbetet och de som sedan länge har sökt har olika 
utgångspunkt, men alla är medvetna om hur viktigt det är att finna och läsa vetenskaplig 
text. Sundins (2003) begrepp ”kunskapens symboliska värde” passar väl in på 
respondenterna. De har lärt sig vad de ska kunna för att höra till professionen, tillhöra 
yrkesgruppen sjuksköterska. De är experter i omvårdnad, med en alldeles ny akademisk 
examen och dessutom har de många år i yrket. Flera av respondenterna var akademiker 
redan före studierna. De hade flera högskolepoäng i skilda ämnen. De står väl rustade 
att möta läkarnas expertis i medicin och kunna hävda sin expertis i omvårdnad. 

 

8.4.3 Vilken roll spelar bibliotek i studier och arbete? 
 
Respondenterna var ivriga biblioteksbesökare under studierna. De lånade hellre än 
köpte kurslitteraturen och de lånade helst på sin arbetsplats bibliotek. När många 
studerande ska ha samma kursbok blir olika sorters bibliotek användbara. Vissa 
folkbibliotek köper in kurslitteratur eller fjärrlånar in kurslitteratur till studenter. Även 
sjukhusbibliotek blir indragna i studenters jakt på kursböcker och vetenskapliga artiklar. 
Vid uppdragsutbildning, när ett sjukhus köper utbildningsplatser för sin personal, blir 
personalens medicinska bibliotek involverat och biblioteket är till för personalen, så 
studenterna kan räkna med att få den hjälp de så ofta efterfrågar. Sherwill-Navarro, 
2004, Lange,Canuel & Fitzgibbons, 2011, Bagge & Wierup, 2011 och Dee & Reynolds, 
2013 föreslår alla ett samarbete mellan högskola och bibliotek, för att underlätta för 
studenterna. Genom att stötta personalen i deras vidareutbildning får bibliotekarierna 
också vidareutbildning inom medicin och omvårdnad. 

 

Respondenterna är väl medvetna om att kognitiv auktoritet kan finnas hos till exempel 
bibliotek, enskilda bibliotekarier, böcker och tidskrifter. Endast någon enstaka 
respondent i min studie hade suttit och sökt tillsammans med en bibliotekarie. Hon 
upplevde bibliotekarien som kunnig och de kunde samarbeta i sökningen, bibliotekarien 
som expert på informationssökning och sjuksköterskan som expert på omvårdnad. Men 
alla de övriga respondenterna hade också förtroende för bibliotekarier. De har anammat 
gruppen sjuksköterskor/akademikers kognitiva auktoriteter och vet att vetenskapliga 
tidskrifter, kursböcker, bibliotek och bibliotekarier har den vetenskapliga förankring 
som gör dem till kognitiva auktoriteter (Wilson, 1983). 
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Respondenternas medvetenhet om att de förväntas hålla sig uppdaterade om 
forskningen inom sina respektive områden och deras goda kontakter med arbetsplatsens 
bibliotek gör att bibliotek är en fortsatt bra informationskälla även efter studierna.  

  

Jag blev mycket positivt överraskad av att flera av respondenterna i studien var så 
studievana. Både jag och personalen på det uppdragsgivande biblioteket hade tidigare 
erfarenhet av att somliga sjuksköterskor som vidareutbildade sig var mycket avogt 
inställda till att söka information och till att skriva uppsatser och att de var ovana vid 
datorer. Så var inte alls fallet i denna studie. Gruppen som intervjuats här består av 
studiemotiverade sjuksköterskor. Flera av dem är specialistsjuksköterskor inom sina 
områden, flera har många akademiska poäng redan tidigare och flera säger sig vilja 
studera vidare. De har alla valt att vidareutbilda sig och de är motiverade för att studera. 
De är inte alls den grupp studieovana och rätt ovilliga studenter som befarades.  
 
9. Förslag till fortsatt forskning 
 
Ett förslag till framtida forskning vore att försöka nå de sjuksköterskor som inte har 
kompletterat sin gamla examen, försöka motivera dem som inte själva väljer att studera 
att komplettera sin utbildning. Att visa alla möjligheter att få hjälp och hur deras studier 
kan underlättas. Sjuksköterskor som tagit examen före 1993 är minst i 
fyrtiofemårsåldern nu och det kanske är då de känner att det skulle vara intressant att 
vidareutbilda sig. Mina respondenter var mellan 39 och 50 år när undersökningen 
gjordes. Utbildningen finns kvar på högskolan och förhoppningsvis finns det studenter 
som går den. De har tjugo år kvar i yrket och det skulle vara intressant att få studera 
dem och kanske inspirera dem till att studera och ta en kandidatexamen.   
 
Ett annat förslag på vidare forskning vore att intervjua respondenterna i denna studie om 
hur det blev med eventuella förändringar av informationsbehovet efter att de har klarat 
av studierna. Se om de fortsatte att studera, fortsatte söka information i arbetet eller 
använde de inte sina nya kunskaper. När de var klara med sina kandidatuppsatser 
kanske den nya kunskapen i informationssökning blev mer intressant att fortsätta med. 
 
 
10. Sammanfattning 
 
I inledningskapitlet redogörs för hur sjuksköterskor som tagit examen före 1993 kan 
vidareutbilda sig och läsa 40 poäng i Omvårdnad/Vårdvetenskap och få en 
kandidatexamen, samma examen som en sjuksköterska som utbildar sig idag får. Detta 
kan sjuksköterskan göra samtidigt som hon/han arbetar, arbetsgivaren ger ledigt för 
studierna, undervisningen sker på distans och på halvfart och bekostas av arbetsgivaren.  
I inledningskapitlet beskrivs uppdraget som ligger till grund för uppsatsen, 
bibliotekschefen på respondenternas arbetsplats intresserade sig för den studerande 
personalen och vill med en användarundersökning veta hur biblioteket kan hjälpa 
personalen i deras studier. Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för 
vad de studerande sjuksköterskorna upplever sig ha för informationsbehov sett i ljuset 
av forskning om studerandes informationsbehov. Vidare om sjuksköterskorna tror att de 
kommer att få ett förändrat informationsbehov efter studierna i och med 
sjuksköterskeyrkets utveckling och vilken roll bibliotek spelar i deras studier och arbete.  
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Frågeställningarna är: 
 

• Vilket informationsbehov upplevde studenterna i studierna och hur kan deras 
behov förstås i ljuset av forskning om studerandes informationsbehov? 

• Hur kommer informationsbehovet i arbetet att förändras efter studierna och i och 
med sjuksköterskeprofessionens utveckling? 

• Vilken roll spelar bibliotek i studier och arbete?  
 
En litteraturgenomgång över tidigare forskning inom området följer. 
 
De teoretiska ansatser som används i denna studie är Kuhlthaus 
informationssökningsteori i sju steg, Sundins begrepp kunskapens symboliska värde och 
Wilsons begrepp kognitiv auktoritet. Osäkerheten inför en uppgift, hur sjuksköterskor i 
och med att deras utbildning blir mer inriktad på teoretiska studier kan hävda sin 
specialitet ”omvårdnad” på ett nytt sätt gentemot övrig personal på sjukhus och hur 
sjuksköterskor ser på kognitiv auktoritet hos bibliotekarier, hos tidskrifter och hos 
bibliotek diskuteras. 
  
Sex stycken studerande sjuksköterskor intervjuades, kvalitativa, semistrukturerade 
intervjuer användes. Respondenternas svar har tolkats genom att likheter och olikheter i 
deras svar har hittats och grupperats i teman, en större indelning är efter 
forskningsfrågorna. Presentationen av svaren har illustrerats med många citat ur 
intervjuerna.  
 
Analysen av svaren på frågorna i frågeställningen har gjorts med hjälp av de teoretiska 
ansatser som valts. 
 
 
 
 
Svar på frågeställningens frågor i korthet: 
 

• Respondenternas behov av kurslitteratur och vetenskapliga artiklar är stort. De 
vill ha hjälp att söka artiklar och repetitionskurser i informationssökning 
efterfrågades. De flesta respondenterna anser att de inte kan söka sin information 
på ett tillfredsställande sätt, de behöver framför allt stöd i sina sökningar och det 
visar sig att de befinner sig i stadierna 1-3 i Kuhlthaus informationsprocess.  

• Samtliga respondenter är väl införstådda med hur deras yrke har förändrats. De 
har sökt vidareutbildningen för att få den vetenskapsteoretiska kunskapen. De 
vet att de måste ha ett vetenskapligt tänkande, söka ny forskning, hålla sig à jour 
med nya rön inom sitt område. De är snart nyblivna akademiker, men med 
många år i yrket, och de kan hävda sin expertis i omvårdnad gentemot andra 
grupper. En respondent har anammat ett nytt arbetssätt och tänker införa 
evidensbaserad omvårdnad på sin avdelning.  

• Samtliga respondenter använder bibliotek i sina studier. Mest använder de 
arbetsplatsens bibliotek där de hade fördelen av att vara personal på sjukhuset 
och få vissa förmåner som inte andra studenter har. Alla har positiva 
erfarenheter av bibliotek och bibliotekarier och de uppskattar mycket 
bibliotekariernas kunskaper i till exempel informationssökning.   
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11. Käll- och litteraturförteckning 
 
Otryckta källor 
 
Intervju med Anna, 19 december 2005. 
Intervju med Britta, 21 december 2005. 
Intervju med Carola, 1 februari 2006. 
 
Intervju med Doris, 13 februari 2006. 
Intervju med Eva, 16 februari 2006. 
Intervju med Fia, 20 februari 2006. 
 
Tryckta källor och litteratur 
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12. Bilagor  
                                                                                                                                

                                                                                                                   
Bilaga 1. Brev till respondenterna 
 
2005-11-23 
Hej!  
Jag heter Britt-Mari Elmerstål och jag läser 80 poäng i Biblioteks- och 
informationsvetenskap på Bibliotekshögskolan i Borås. Jag skriver just nu en 
magisteruppsats om sjuksköterskors informationsbehov. 
Jag har fått i uppdrag av biblioteket på X-sjukhuset att undersöka vad sjuksköterskorna, 
som vidareutbildar sig och läser 21-60 poäng i Omvårdnad/Vårdvetenskap har för 
informationsbehov i sina studier och hur de tillfredsställer dem. Biblioteket vill få 
kunskap om vad personalen har för informationsbehov, för att kunna anpassa sina 
kurser i informationssökning, sitt tidskrifts- och bokbestånd mm på bästa sätt till nytta 
för framtida studerande sjuksköterskor. 
  
Att jag kontaktar dig beror på att jag skulle behöva hjälp av sammanlagt sex stycken 
personer som läser Omvårdnad just nu och som är villiga att bli intervjuade om sitt 
informationssökande i studierna. Ditt namn har jag fått av den 
distansutbildningsansvarige på Y-högskola. 
Intervjuerna tar 30- 45 minuter och sker på sjukhuset, vid ett tillfälle som passar dig. Jag 
kommer att spela in intervjuerna på band, för att säkert få med all information, därefter 
skriver jag ned dem och du får naturligtvis tillfälle att läsa igenom mina utskrifter av 
intervjun med dig om du vill. De inspelade banden är ett arbetsmaterial och det är bara 
jag som kommer att lyssna på dem. Jag kommer att citera från intervjuerna, men inte 
tala om ditt namn, var du arbetar, på vilket sjukhus intervjuerna är gjorda eller var du 
går din utbildning. 
 
Jag skulle bli mycket tacksam om du ville ställa upp för en intervju. Jag hoppas på att 
höra ifrån dig snarast, intervjuerna räknar jag med att ska ske i december 2005! 
 
Om du vill delta i min undersökning kan du nå mig på min e-postadress XXX 
 
Telefon hem: XXX 
 
Min handledare på Högskolan i Borås är Anna Lundh, hennes e-postadress är: XXX 
 
 
 

 
Hälsningar 

 
               Britt-Mari Elmerstål 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
 

 
 
 
 
 
 

Student 
 
 
                        Informationsbehov  
 
  
                       Biblioteksanvändning 
 

 
Sjuksköterska 
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Bilaga 3. Kom ihåg inför intervjuerna 
 
 
 

 
 
 
 

Student               Informationsbehov             Biblioteksanvändare        Sjuksköterska     
 
 
                      
 
 
Datum när intervjun görs. 
Presentera mig, tacka för att de ställt upp, syfte med undersökningen, tala om 
anonymitet, fråga om de vill läsa utskriften av intervjun, fråga om de är intresserade av 
att få en länk till uppsatsen när den är klar.  
 
Bakgrund: 
Namn 
Ålder 
När utbildade du dig till sjuksköterska? Examensår? 
Hur länge har du arbetat här på sjukhuset? Klinik? 
När började du vidareutbilda dig? Vilken termin går du nu? När är du klar? 
Varför ville du vidareutbilda dig? 
Förväntningar på studierna? 
 
Studierna: 
I vilka sammanhang har du behov av information/informationssökning i dina studier? 
(uppsatser, självständiga eller gruppuppgifter, PBL) 
Var söker du information i studierna? (Internet, databaser, böcker, kompisar, tidskrifter) 
Har du tillgång till dator på arbetsplatsen, hemma, lånar du datorplats på bibliotek, är du 
”van” vid datorer? 
Har det ingått någon kurs i informationssökning under dina studier? (när i utbildningen, 
var den givande, finner du vad du söker, vilka språk behärskar du) 
 
Yrket:  
Sökte du information tidigare i din yrkesverksamhet? 
Tror du att du kommer att ändra ditt sökbeteende efter att du gått klart utbildningen? 
Börja söka/söka mer, söka annorlunda? 
 
Bibliotek: 
Besöker du bibliotek, vilket/vilka, vad gör du där? 
Får du den hjälp du behöver på biblioteket? 
Har du varit på sjukhusets medicinska fackbibliotek? 
Har du fått information om vad biblioteket har att erbjuda dig som personal? 
Vad har du använt på biblioteket? 
Vad tycker du om bibliotekets tidskrifter, böcker, databaser, kurser i 
informationssökning, öppettider, läge, miljön, får du den hjälp du behöver, hittar du det 
du söker, placeringen av böcker och tidskrifter (är det svårt att hitta i biblioteket?), 
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webbplats på intranätet, använder du den i stället för att gå till biblioteket, låna om, 
reservera, beställa artiklar?  
Använder du dig av tidskrifter? (Pappers och elektroniska, klinikens egna 
prenumerationer, bibliotekets)  
Biblioteket: bemötande, personalens kunskaper, kan personalen hjälpa dig, kognitiv 
auktoritet, databassökning, om medicin? 
Kan du ge förslag på något som saknas på biblioteket? 
 
Är det något jag glömt att fråga om? 
 
Tacka för intervjun. Får jag höra av mig om jag undrar något i resten av mitt 
uppsatsskrivande, eller om jag tycker något är oklart när jag skriver ut intervjun? 
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Bilaga 4. Förslag till uppdragsgivaren 
 
Bilaga 4 är en sammanställning av förslag från respondenterna till min uppdragsgivare, 
men jag har valt att även bifoga den till uppsatsen. Under intervjuerna kom flera 
respondenter med förslag på ändringar eller förbättringar som de skulle vilja se på 
biblioteket. Det mesta de hade att säga om biblioteket var positivt, men jag 
uppmuntrade dem att berätta om det fanns någonting som de undrade över, tyckte att 
var fel eller saknade. Här redovisar jag vad som kom fram, utan att ange vem som sagt 
vad. Kanske kan dessa förslag även intressera andra bibliotekarier som arbetar med 
studenter. 
 

• fler exemplar av samma titel, klassuppsättningar av kurslitteratur.  
• längre lånetid, högskolorna har ofta tre-dagars lån på kurslitteratur, biblioteket 

har en-veckas lån på böcker som är reserverade av någon annan låntagare. Det är 
för kort lånetid, särskilt när studenterna skriver uppsats, då behöver de böckerna 
under en längre period.  

• Skilda lånetider för personal och andra. Den i personal som går en utbildning 
skulle kunna få låna en kursbok längre än andra studerande. Om det är sex 
stycken i personalen som går en kurs, kunde biblioteket köpa in sju böcker och 
ha en som ett vanligt utlåningsexemplar och de sex övriga på långlån så länge 
personalen behöver boken.  

• En personalkö och en kö för andra studerande på efterfrågade böcker. 
• Takten under kursen i PubMed var för snabb, att läraren kan sin sak betyder inte 

att hon/han är duktig på att undervisa. Ha gärna långsammare takt och betona 
steg för steg vad som är viktigt och gör gärna en liten lathund som man kan gå 
tillbaka till efteråt när man ska söka själv. 

• Bra att man numera får boka in sig på en begränsad tid på datorerna. Förr kunde 
vissa personer sitta i timtal vid en dator. Men när det gäller grupparbeten så 
borde man få boka in sig på längre tid är en timme, som är gränsen nu. Personal 
som studerar borde få boka in sig hela förmiddagen eller hela eftermiddagen.  

• Utöka ”pockethyllan”, pocketböcker är billiga och nu kommer nya titlar rätt 
snabbt ut i pocket. Pocketböcker är lätta att ha med sig för att läsa till och från 
arbetet.  

• Fler läsplatser i biblioteket. Både sådana där man kan sitta ensam, men de 
studerande vill gärna sitta i biblioteket för att grupparbeta också.  

• Bra med återlämningsfack utanför biblioteket för den som arbetar på kvällarna, 
men ibland är facket fullt. Kan man inte ha ett hål i väggen där man kan kasta in 
sina böcker?  

• Biblioteksutbildning för den studerande personalen, en liten enkel genomgång, 
varför står vissa titlar på hyllan i bokstavsordning efter efternamn på författaren 
och vissa på titeln till exempel? 

• Det är svårt att förstå när man kan få ta ut en artikel gratis och när det kostar 
pengar. Personalen som behöver en artikel i sitt arbete, får den gratis om 
biblioteket kan ta fram den ”gratis”. Det vill säga har tillgång till artikeln i 
fulltext för att de har köpt tillgång till en viss databas. Oftast betalar dessutom 
respektive klinik sina medarbetares artiklar.   

• Inför böter för ”inte återlämnade” böcker. Som det nu är så kan ju någon bara 
behålla boken tills kursen är klar och de som köar på den får den aldrig. 
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• Jag saknar häftet ”Ny litteratur” som jag fick flera gånger om året. Vad har hänt 
med det? Jag brukade sätta upp det på anslagstavlan eller lägga det på bordet i 
personalrummet, så att alla kunde läsa.  

• Köp gärna fler talböcker, de är så trevligt att lyssna på en bok i bilen. 
• Kurser på kvällstid, för den som alltid arbetar kväll kan det vara svårt att delta i 

kurserna i databassökning om de alltid går på dagtid.  
• Kurser i Google, visa på skillnader mot databassökning och visa hur man kan 

undersöka vetenskapligheten i artiklar man hittar där. 
• Samarbete mellan högskolan och arbetsplatsens bibliotek. Litteraturlistor i god 

tid, så att det är möjligt att köpa in fler exemplar av kurslitteratur.  
• Integrera biblioteket i utbildningen. Kontaktbibliotekarie för varje kurs. 
• Kompetensutveckling för bibliotekarier i pedagogik. 
• Information från biblioteket till alla sjuksköterskor som inte har 

kandidatexamen. Försöka nå dem som inte vill vidareutbilda sig. Informera om 
vad biblioteket kan hjälpa dem med.  
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