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Inledning  

Vi lever i ett informationssamhälle som för många yrkesgrupper fordrar ett 
livslångt lärande så också för sjuksköterskor. Kompetensutvecklingen ska 
fortsätta när den färdigutbildade sjuksköterskan infinner sig på 
arbetsmarknaden. Detta förutsätter att hon/han kan söka information. 
Informationssökning kan vara att varje dag tillbringa tid framför skärmen för 
att hålla sig à jour inom sitt område, att läsa en uppsats på nätet eller att utbyta 
tankar med andra sjuksköterskor i världen osv.  

Syfte 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka sjuksköterskors 
arbetsrelaterade informationssökning: vilken typ av kunskap/information söker 
sjuksköterskor och hur söker de kunskap/information. I sammanhanget vill jag 
bl.a. undersöka sjuksköterskornas tankar och föreställningar kring information 
och kunskap och se hur genussystemets strukturer påverkar 
informationssökningsprocessen eftersom genusperspektivet saknas i mycket av 
den tidigare forskningen inom ämnet.1 Jag vill också se hur det ”akademiska 
kapitalet” beträffande informationssökning som sjuksköterskorna förvärvat på 
utbildningen förvaltas i det kommande yrkeslivet.2

 

                                                 
1 Olof Sundins avhandling beträffande sjuksköterskor och informationssökning är den senaste och mest 
omfattande studien på området men avhandlingen saknar ett genusperspektiv. Denna uppsats har 
ovannämnda avhandling som utgångspunkt men min studie skiljer sig från Sundins i och med betoningen 
på genuskontexten. I avhandlingen fokuseras det på formella externa informationskällor men bortser inte 
från andra informationskällors betydelse medan denna uppsats huvudsakliga intresse är både formella och 
informella informationskällor. Olof Sundin, Informationsstrategier och yrkesidentiteter: en studie av 
sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen. (Borås, 2003a.) 
2 Det jag vill studera nämndes även i Olof Sundins, Informationssökning i övergången från utbildnings- 
till yrkespraktik: en kunskapsöversikt. (Borås, 2003b.) Det akademiska kapitalet kommer i min studie att 
representeras av sjuksköterskornas kunskaper i informationssökning.  
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Frågeställningar 

Hur söker sjuksköterskor information? 

Hur formar utbildningen sjuksköterskors informationssökning och hur förvaltas 
denna kunskap sedan i yrkeslivet?  

Har genusstrukturer någon betydelse eller någon effekt på sjuksköterskors 
informationssökningsprocess?  

Uppläggning/disposition 
Inledningsvis ges en kort bakgrund till sjuksköterskornas informationsvanor 
såsom dessa har beskrivits i den tidigare forskningen. Därefter presenteras 
uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Undersökningsavsnittet har deltas upp i 
tre delar; intervjuerna redovisas, sjuksköterskornas 
informationsanvändning/sökning och deras informationsspridning/producering 
presenteras. Uppsatsens resultat och slutsatser diskuteras i slutdiskussionen. I 
sammanfattningen summeras studien och återknyter till syftet och 
frågeställningarna. 
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Metod 

För att undersöka hur sjuksköterskor går tillväga då de inhämtar information 
övervägdes flera möjligheter. Sjuksköterskeyrket är förbundet med 
tystnadsplikt vilket därmed uteslöt deltagande observation. Eftersom syftet 
med uppsatsen är att nå en djup förståelse av fenomenet informationssökning 
och sjuksköterskors erfarenhet och tankar kring detta valdes en kvalitativ 
metod istället för en kvantitativ, då den skapar bättre förutsättningar för en 
djupare förståelse av en företeelse och möjligheter att tolka och försöka göra 
olika aspekter av människors verklighet begripliga.3 Intentionen är inte att 
avkoda eller att fastslå hur sjuksköterskor söker information utan snarare att 
påvisa de tendenser och ansatser när det gäller informationsbeteenden som de 
olika texterna och informanterna eventuellt kommer att erbjuda. För att kunna 
skönja sjuksköterskornas tankar och föreställningar om information/kunskap 
och informationssökning används den tidigare forskning som är relevant.  

Intervjusituationen 
Informanterna befinner sig på tre olika stadier: en sjuksköterskestudent, en 
relativt nyutexaminerad sjuksköterska som har arbetat i ett och ett halvt år 
inom Landstinget, och slutligen en sjuksköterska som tjänstgjort under en 
längre tid.  

En svårighet med intervjuer kan vara det som Donald O. Case nämner, 
närmare bestämt att informanter vissa gånger tenderar att säga vad hon/han 
förväntas berätta snarare än sanningen.4 Detta är något som intervjuaren måste 
vara extra lyhörd inför.  

Muntliga semistrukturerade djupintervjuer gjordes och anledningen till att 
jag valde att arbeta med halvstrukturerade teman var för att kunna ställa 

                                                 
3 Se exempelvis: Malin Sveningsson, Mia Lövheim, et al., Att fånga nätet: kvalitativa metoder för 
Internetforskning. (Lund, 2003,) s. 65, 68. 
4 Donald O. Case, Looking for information: a survey of research on information seeking, needs, and 
behaviour. San Diego, (California, 2002,) s. 214. 
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följdfrågor anpassade efter situationen. Intervjuerna genomfördes vid två 
tillfällen per person. De första intervjuerna koncentrerades på informanternas 
personliga bakgrund och den andra intervjuomgången fokuserades på 
uppsatsens huvudfrågor. Intervjuerna med de två yrkesverksamma 
informanterna gjordes på sjukhuset ifråga: i klinikbiblioteket och i två olika 
samtalsrum. Sjuksköterskestudenten intervjuades däremot i sitt hem. Alla 
samtal spelades in på band samt transkriberades.  

Efter att informanterna upplystes om de etiska riktlinjerna lovades de 
anonymitet samt att det insamlade materialet skulle behandlas konfidentiellt. 
Vad intervjumaterialet kommer att användas till har de också blivit 
informerade om samt att det har tagits hänsyn till det s.k. samtyckeskravet.5  

Kompletterande frågor skickades sedan via mail till informanterna.  

Transkribering 
I citaten från informanterna kommer en försiktig redigering att genomföras, 
utfyllande småord som ”liksom” osv. kommer att tas bort, dialektbruk och 
slang kommer att anpassas efter skriftspråket. Men inget kommer att bearbetas 
på ett sådant sätt att andemeningen i citaten försvinner. Deltagarna namnges 
inte, förkortningen NN används i citaten för att ersätta personnamn.6 I 
uppsatsen ges varje informant en pseudonym som sedan används hela 
uppsatsen igenom vid refererat och citat. Pseudonymerna består inte av 
fingerade personnamn utan av följande: ”den erfarna 
sjuksköterskan/intervjudeltagaren”, ”den nyutbildade 
sjuksköterskan/intervjudeltagaren” och ”sjuksköterskestudenten” alternativt 
”studenten”. Ord i klamrar förekommer för att underlätta läsningen av citaten. 
Bokstaven X ersätter ortsnamn. Vid intervjucitat har fotnoter satts ut. Vid 
intervjureferat uteslöts sådan hänvisning för att läsbarheten blev lidande.  

Avgränsning 
Jan Trost diskuterar hur stort urvalet ska vara vid kvalitativa studier och 
skriver bl.a. följande: ”[ä]r mitt syfte att förstå en given persons tänke- och 
handlingssätt så är antalet personer i urvalet givet till singularis.”7 Antalet 

                                                 
5 Samtyckeskravet går ut på att uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare ska ha rätt att själva avgöra 
om, hur länge och på vilka villkor de ska delta i studien. Sveningsson, Lövheim, et al., (Lund, 2003,) s 
177. 
6 NN,  N.N., förkortning för lat. no´men ne´scio 'jag känner inte till namnet' eller för note´tur no´men 'här 
bör namnet skrivas' (i formulär e.d.) [Elektronisk] I Nationalencyklopedin. 1 skärmsida. Sökord: NN. 
Tillgänglig <http://www.ne.se> [05-04-12] 
7 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer. (Lund, 2005,) s. 122. 
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informanter gör studiens generaliserbarhet begränsad men ger ändå insikter om 
just tendenser och ansatser vad gäller informationsbeteenden. Case skriver att 
när man väljer metod sker en kompromiss mellan djup och bredd, mellan 
validitet och reliabilitet. Att dra allmänna slutsatser från våra resultat är svårare 
när informanterna är i fåtal men i stället kommer vi närmare fenomenet vi 
undersöker.8 Uppsatsens anspråk är att studera sjuksköterskor på mikronivå 
eftersom det erbjuder, såsom Sveningsson och Lövheim m.fl. påpekar, 
möjligheten att gå djupare in i ett fåtal människors erfarenheter.9 Därmed 
valdes makro- och mesonivå bort.10

Sjuksköterskeinformanter söktes till uppsatsen via ett brev som lämnades 
till sjukhusbiblioteket. En förhoppning redan i ett inledande skede var att 
komma i kontakt med tre informanter för att få ett hanterligt och överblickbart 
material till denna studie. En sjuksköterska kontaktade mig sedan via mail och 
med hjälp av denna informant fick jag kontakt med ytterligare en 
sjuksköterska. Dessa två informanter arbetade vid samma klinik. Den sista 
informanten, sjuksköterskestudenten, var däremot en intervjudeltagare som 
söktes upp efter att en vän som kände personen ifråga konsulterades. 

 Anledningen till att landstingsanställda sjusköterskor valdes var att de 
oftast har ett sjukhusbibliotek, en resurs som kommunanställda ofta saknar.  

Analys 
Intervjudata lästes, strukturerades och preliminärbearbetades, sedan skapades 
kategorier ur materialet. De kategorier som utformats är följande: 
informations- och kunskapssyn, äldres kunskap kontra yngres, teori och praktik 
i utbildningen, tyst kunskap, livslångt lärande i sjuksköterskeprofessionen, 
professionsidentitet; omvårdnad/medicin, kön och makt, extern och intern 
informationsanvändning/sökning och slutligen extern och intern 
informationsspridning/producering.  

Tolkning 
Jag kommer att ha ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket innebär enligt 
Runa Patel och Bo Davidson att man med en hermeneutisk grund försöker att 

                                                 
8 Case, (2002,) s. 168. 
9 Sveningsson, Lövheim, et al., (2003,) s. 59. 
10 En studie på makronivå ger framförallt möjligheter att göra studier på en mer övergripande nivå och 
omfattar därför ännu större enheter, till exempel hela befolkningen i Sverige. I studier på mesonivå är 
forskningsobjekten ofta grupper eller kanske ett företag eller en institution. Ibid. s. 60. 
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se helheten i kontexten.11 Steinar Kvale skriver att den hermeneutiska cirkeln 
bildar ett växelspel mellan delar och helheter. Denna cirkel ger möjligheten till 
en djupare förståelse av meningen. När kvalitativa intervjuer analyseras läses 
intervjun igenom i sin helhet och därefter undersöks teman och sedan 
återvänder man återigen till helheten och meningen, de enskilda delarnas 
mening kan förändra meningen hos helheten och tvärtom tills det att en 
enhetlig och rimlig tolkning av meningen har skapats.12 Ytterligare en 
anledning till att det hermeneutiska förhållningssättet kan vara relevant för 
uppsatsen är Mats Alvessons och Kaj Sköldbergs beskrivning av 
hermeneutikens användning: 

[…] hermeneutiken har dubbel tillämpning: För det första är den användbar på den 
mycket stora sfär av verksamheten som består av tolkning av texter i bokstavlig mening: 
intervjuer, dokument, notat från deltagande observation, liksom andra forskares teorier, 
begreppsbildningar etc, kort sagt diskursens arbetsfält. För det andra kan den brukas på 
området för meningsfulla handlingar av olika komplexitetsgrad, från enskilda individers 
aktioner till gruppaktiviteter, organisationer, institutioner, etniskt agerande, nationellt etc, 
alltså praktikens arbetsfält.13

Eftersom kunskap hämtas både från diskursens respektive praktikens arbetsfält 
framstod den hermeneutiska hållningen som relevant. 

I tolkningen av intervjumaterialet har den ovannämnda hermeneutiska 
cirkeln varit av central betydelse. De transkriberade intervjuerna har tolkats i 
sin helhet för att därefter fördelats i olika avsnitt. Helheten och de olika delarna 
har sedan påverkat varandra tills det att en sannolik och homogen innebörd 
genererats. 

Litteraturstudien 
Undersökningsmetoderna består av att samla in väsentlig litteratur och syftar 
till att beskriva det relevanta forskningsområdet. Följande databaser har 
använts CINAHL, Emerald, KVINNSAM, LIBRIS, LISA (Library and 
Information Science Abstracts) och Medline (SilverPlatter). Kedjesökning har 

                                                 
11 Runa Patel, Bo Davidson, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning. (Lund, 1991,) s. 26. 
12 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun. (Lund, 1997,) s. 50 f. 
13 Mats Alvesson, Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (Lund, 
1994,) s. 121. 
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nyttjats, dvs. att sökningen började från olika referenslistor och 
utgångspunkten har därmed varit andras hänvisningar.14  

                                                 
14 Se exempelvis Sundins förklaring angående kedjesökning; Olof Sundin, ”Webbaserad 
användarundervisning: ett forum för förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis” i Human 
IT. (Borås, 2005: 7.3.) s.132. Tillgänglig: <http://www.hb.se/bhs/ith/3-7/os.pdf> [2005-03-23] 
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Begreppsdefinitioner 

Information och informationssökning är centrala begrepp i uppsatsen och det 
bör redan här framhållas att begreppen på intet sätt är entydiga, lika lite som att 
sjuksköterskor är en homogen yrkesgrupp.15 Michael Buckland, biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskare, skriver om fyra informationsaspekter; 
information som kunskap, information som föremål (t.ex. dokument), 
information som process (t.ex. att bli informerad) och slutligen 
informationsbearbetning (t.ex. databehandling).16 Eftersom information i likhet 
med kunskap är vaga begrepp blir definitionen beroende av den övriga 
kontexten i uppsatsen. Med begreppet information avses här emellertid en 
betydelse som ligger nära det som Sundin skriver angående den första aspekten 
att: ”[m]ed information som kunskap avses kunskap som är möjlig att ta del av, 
till exempel kunskap om vårdande eller om informationssökning.”17 Eller 
såsom Louise Limberg definierar informationsbegreppet i sin avhandling d.v.s. 
som ”potentiell kunskap.”18 Christine Bruce skriver att information inte 
nödvändigtvis är kunskap förrän den har blivit analyserad, ifrågasatt och 
införlivad i en helhet.19

                                                 
15 Sjuksköterskor arbetar inom sjukhusens olika mottagningar, vårdavdelningar, undersöknings- och 
behandlingsavdelningar, inom primärvårdens olika delar, bl.a. vårdcentraler och företagshälsovård, 
kommunernas äldreomsorg och psykiatri, inom privat hälso- och sjukvård, som chefer på olika nivåer 
inom hela hälso- och sjukvården, som utredare vid olika hälso- och sjukvårdsinstanser, inom 
läkemedelsindustrin och inom produktion och marknadsföring av sjukvårdsprodukter. [Elektronisk] I 
Nationalencyklopedin. 1 skärmsida. Sökord: sjuksköterska. Tillgänglig: <http://www.ne.se > [04-04-14] 
16 Michael Buckland, ”Information as Thing” i Journal of The American Society for Information Science. 
(Berkeley, 1991: 42 (5)) s. 352. 
17 Olof Sundin, ”Användarundervisning inför informationssökning i yrkeslivet: en kunskapsöversikt” i 
Human IT. (Borås, 2004: 7.2), s. 271. Tillgänglig: <http://www.hb.se/bhs/ith/2-7/os.pdf> [2005-04-12] 
18 Louise Limberg, Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan informationssökning 
och lärande. (Borås, 1998,) s. 20. Louise Limberg bygger sin definition på Emin Tengströms bok: Myten 
om informationssamhället – ett humanistiskt inlägg i framtidsdebatten. (Stockholm, 1987.)  
19 Christine Bruce, The seven faces of information literacy. (Adelaide, 1997,) s. 33. Bruce bygger sitt 
resonemang på K.E., McHenry’s, J.L., Wu’s, ”Teaching resource-based learning and diversity” i Red. 
D.W. Farmer, T.F. Mech, Jossey-Bass,  Information Literacy: Developing Students as Independent 
Learners. (San Francisco, 1992,) s. 55-62.  
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Någon åtskillnad mellan engelskans ”information seeking” och 
”information search” förekommer inte i studien eftersom det svenska språket 
inte har en sådan distinktion.  

Reijo Savolainen påpekar att begreppen informationsbeteende eller 
informationshandlingar enligt en del forskare inbegriper informationsbehov, 
informationssökning och informationsanvändning och ibland används 
begreppet informationssökningsbeteende som en kombination av ovanstående 
uttryck.20 I denna uppsats kommer begreppet informationsbeteende, som 
inkluderar informationssökningen, alternativt informationssökningsbeteende 
att användas. 

Sundin poängterar att skillnaden mellan informationssökning och 
informationsanvändning är en analytisk konstruktion och att denna differens 
inte är tydligt avgränsad. Han benämner själva nyttjandet av information som 
informationsanvändning i sin avhandling och med det avser han inte 
informationssökning utan de kognitiva och de sociala aktiviteter där 
informationen används.21 Limberg menar att informationsanvändningen är en 
intellektuell aktivitet som kommer till uttryck genom tankar och handlingar, 
t.ex. genom läsning eller via reflekterandet över inhämtad information osv.22 
Informationsanvändningsbegreppet används i denna uppsats i 
överensstämmelse med Sundins och Limbergs sätt att bruka denna term. 
Information som sjuksköterskorna inhämtar i vårdorganisationen klassificeras i 
denna uppsats som intern, i annat fall benämns den som extern. 

Begreppet omvårdnad betraktas i denna magisteruppsats som jämförbart 
med engelskans nursing. Ingrid Jorfeldt menar i sin avhandling att: ”[i] engelsk 
och amerikansk litteratur används vanligen begreppen nursing och caring; 
nursing för sjuksköterskornas kompetensområde och caring som ett vidare 
begrepp.”23 Hon skriver att i Sverige är det oklart hur begreppet ska tolkas. 
Samma term – omvårdnad – används för praktisk-klinisk verksamhet, där alla 
yrkesgrupper inom vården är involverade, inte bara sjuksköterskor. Inom 
gymnasiet och på högskolan används begreppet även som beteckning på 
undervisningsämnet. Omvårdnad kan även vara ett forskningsämne.24 Geoffrey 

                                                 
20 Reijo Savolainen, ”Informationssökning och informationsbehov”, i Red. Ilkka Mäkinen, Katja 
Sandqvist, Introduktion till informationsvetenskapen. (Tampere, 2003,) s. 74. 
21 Sundin, (2003a), s. 21. 
22 Limberg, (1998), s. 20. 
23 Ingrid Jorfeldt, Att utbilda sig till sjuksköterska: ett genusperspektiv på lärares och studenters 
beskrivningar av utbildningen. (Stockholm, 2004,) s. 37. 
24 Ibid. Jorfeldt bygger sitt resonemang på Ingrid Heyman’s, Gånge hatt till-: omvårdnadsforskningens 
framväxt i Sverige: sjuksköterskors avhandlingar 1974-1991. (Göteborg, 1995.)  
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C. Bowker och Susan Leigh Star påpekar att: “[…] nursing is already a science 
and that it is a science that has not yet been formulated.”25 
Omvårdnadsbegreppet innebär dock enligt Christina Måhlen att arbeta nära 
patienten och tillfredställa patientens behov.26 Eftersom begreppet omvårdnad 
är flertydigt kommer det härmed att användas på ett sådant vis att ordets 
betydelse klargörs av den övriga kontexten som termen verkar i, dvs. 
sjuksköterskornas kompetensområde/verksamhet eller som ett undervisnings- 
och forskningsämne. 

Begreppet tyst kunskap definieras på följande vis av Per-Erik Ellström: 

Vissa delar av yrkeskunskapen utgörs av explicit, teoretisk kunskap som kan verbaliseras 
och förmedlas till andra. Andra delar av yrkeskunskapen är istället implicita till sin 
karaktär. Man har i detta sammanhang också talat om tyst kunskap […] Som exempel på 
tyst kunskap har nämnts kunskap som handlar om ”att kunna göra något” snarare än ”att 
veta något”, dvs. vad som också kallats färdighetskunskap eller praktisk kunskap. En 
annan typ av tyst kunskap, som brukar kontrasteras mot den teoretiska kunskapen, är 
kunskap som handlar om ”att bedöma något” eller ”att se mönster”, dvs. vad som kallas 
erfarenhetskunskap eller förtrogenhetskunskap.27

Tyst kunskap är svårdefinierat men preciseras i uppsatsen genom att inkludera 
implicita kunskaper såsom färdighets-, erfarenhets- och förtrogenhetskunskap.  

Genusbegreppet kommer att användas i denna uppsats i enlighet med 
Yvonne Hirdmans definition. Genus beskriver socialt konstruerade 
könsskillnader, se kommande kapitlet Genusteori för en mer detaljerad 
beskrivning av begreppet. 

Begreppet barriär används i uppsatsen och syftar på hinder av intellektuell 
eller fysisk karaktär vad gäller informationssökningsprocessen men utan 
normativa utgångspunkter d.v.s. hur informationssökning ”borde” bedrivas. 
Sundin skriver att: 

Användningen av dessa metaforer [metaforer som ’gap’ och ’barriär’] signalerar ett 
synsätt på informationssökning som […] delvis kan sägas ha sin utgångspunkt i en 
sändar/mottagar-modell. Forskarens och/eller bibliotekariens roll blir då att identifiera 
användares, såsom sjuksköterskors, ’informationsbehov’, de ’barriärer’ som existerar som 

                                                 
25 Geoffrey C. Bowker, Susan Leigh Star, Sorting things out: classification and its consequences. 
(Cambridge, 1999,) s. 261. 
26 Christina Måhlen, ”Kulturkrockar mellan vårdutbildningens teori och praktik” i Red. Bo Carlsson, Åsa 
Lindberg-Sand, Det sitter i väggarna: kulturella föreställningar i vård och vårdutbildning. (Kalmar, 
1994,) s. 72.  
27 Per-Erik Ellström, Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: problem, begrepp och teoretiska 
perspektiv. (Stockholm, 1992,) s. 51. Ellström bygger sitt resonemang på Bo Göranzon, Det praktiska 
intellektet: datoranvändning och yrkeskunnande. (Stockholm, 1990.)  
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kan hindra detta behov från att kunna tillfredsställas samt att föreslå ’metoder’ för att 
övervinna dessa barriärer.28

                                                 
28 Sundin, (2004,) s. 302. Sändar/mottagar-modellen tolkas som Roger Säljös lednings- eller 
överföringsmetafor, dvs. enligt detta antagande överförs budskap, kunskaper och information mellan 
människor genom att sändaren meddelar mottagaren. Läraren förmedlar kunskaper till eleven som mottar 
dem. När de väl finns lagrade hos eleven, är allt klart. Ingen hänsyn tas till den sociala eller kulturella 
kontexten. Roger Säljö, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. (Stockholm, 2000,) s. 25 f.
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Forskningsbakgrund 

Inledningsvis ges en presentation av den användarorienterade forskningen 
inom Biblioteks- och informationsvetenskapen, dvs. INSU-forskningen.29 
Därefter beskrivs forskningen kring sjuksköterskors informationssökning och 
avslutningsvis diskuteras forskning kring informationsresurser inom området 
omvårdnad. 

INSU-forskningen 
Wilson skriver att forskning i informationsbeteenden har sysselsatt 
informationsforskare innan termen ”information science” myntades. Redan 
1948 på Royal Society Scientific Information Conference presenterades 
vetenskapliga artiklar angående informationsbeteenden, även om inte just 
begreppet som sådant användes, och sedan dess har en mängd ”papers” 
producerats på området.30  

Savolainen skriver att i informationssökningsforskningen kan man skilja 
mellan tre företeelser som har en nära förbindelse med varandra: 
informationsbehov, informationssökning och informationsanvändning. 
Forskningen inom informationssökning har många uppgifter och är ett av 
informationsvetenskapens mest centrala delområden. Mycket forskning inom 
informationsvetenskapen kretsar kring företeelser som avser 
informationssökning. En av informationsvetenskapens uppgift är att undersöka 
informationssökningsbeteenden hos olika yrkesgrupper med intentionen att 
utforska intressanta utmärkande egenskaper, t.ex. vilka kunskapskrav som 
ställs inom olika yrken.  

Forskningen kring informationssökning studerar alla typer av 
informationskällor och informationskanaler. Denna forskning är i hög grad 
inriktad på frågor på makronivå, t.ex. på vilka grunder väljs informationskällor 

                                                 
29 INSU-forskning (Information Needs, Seeking and Use). Case, (2002,) passim. 
30 T.D. Wilson, “Models in information behaviour research” i Journal of Documentation. (London, 
1999:55, (Nr.3),) s. 250. 
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eller kanaler samt på vilket sätt utnyttjas dessa. Det kan t.ex. vara fråga om att 
lösa ett arbetsrelaterat problem.  

Savolainen hänvisar till William Paisley31 och skriver att först och främst 
påverkas informationssökningen av personens individuella egenskaper t.ex. 
utbildningsnivå. Indirekt påverkas individens informationssökning av 
yrkeskåren ifråga med tillhörande normer samt av det politiska och kulturella 
systemet i samhället. 

Forskare inom olika områden utgjorde tidigare den mest eftertraktade 
målgruppen inom informationssökningsforskningen. Även ingenjörers, 
studenters och företagares informationsanskaffning har kartlagts. På 1970-talet 
började man undersöka även andra yrkesgrupper än ovannämnda och därmed 
utvidgades forskningen om informationssökning. Sjuksköterskor har som 
yrkesgrupp däremot undersökts i något mindre omfattning. Empiriska analyser 
av tidigare nämnda yrkesgruppers sätt att söka information visar att 
informationsbeteendet varierar från individ till individ, från situation till 
situation och från uppgift till uppgift. 

  Savolainen hänvisar till Wilson32 och skriver att forskningen har skapat 
åtskilliga informationssökningsmodeller men det har visat sig vara svårt att 
utveckla empiriskt verifierade teorier för informationssökning och 
informationsanvändning. Inom forskningen i informationssökning har fokus 
flyttats från det systemorienterade där kvantitativa metoder använts till de mer 
individorienterade och kontextkänsliga metoderna, t.ex. hur man med hjälp av 
anskaffad information löser problem eller skapar mening i t.ex. en 
arbetskontext.  

De fenomen som kallas för informationsbehov är på många sätt socialt och 
kulturellt betingade. De rådande värderingarna i samhället, t.ex. värdesättandet 
av kunskap och utbildning, påverkar informationsbehovet. Samhällets och 
gruppens normer styr på detta sätt informationsbehovet: vad bör man t.ex. 
kunna inom ett visst yrke, detta behov styrs också av situationsbundna faktorer: 
t.ex. tidsbrist vilket kan leda till att lättillgängliga informationskällor får 
företräde.33 Limberg påpekar att begreppet informationsbehov är omskrivet 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen och att det uppfattas som det 
fenomen som både styr och ger upphov till informationssökningsprocessen.34 

                                                 
31 William Paisley, “Information needs and uses” i Annual review of information science and technology. 
(New York, 1968:3,) s. 1-30.  
32 Wilson, (1999: 55 (3),) s. 249-270.  
33 Savolainen, (2003,) s. 69-99.  
34 Limberg, (1998,) s. 45.  
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Case skriver att informationssökning är en vardaglig företeelse och kan 
inbegripa allt från muntlig kommunikation, sökningar på webben, 
tidskriftsläsning till att titta på nyheter m.m. Information söks tills 
informationsbehovet är tillfredsställt eller en deadline nåtts.35 
Informationssökning är ett aktivt och medvetet beteende.36 Case påpekar fyra 
allmänna konklusioner angående behovskonceptet, att behov medför en önskan 
att nå ett mål och är vanligtvis diskutabla. Behov är även relaterade till 
konceptet nödvändighet och slutligen att ett behov inte nödvändigtvis är ett 
mentalt tillstånd utan att det är möjligt att vara omedveten om ens sanna behov. 
Behovsbegreppet är ett svårhanterligt koncept.37      

Sundin skriver att inom forskningen för användarstudier utgår man från 
strukturinriktade, individcentrerade och kontextorienterade ansatser och dessa 
verkar sida vid sida men kan ändå ses i ett kronologiskt perspektiv. 
Strukturinriktade ansatser utforskar hur och i vilken utsträckning olika 
informationssystem används av olika grupper med hjälp av t.ex. survey-
undersökningar. Därefter blev ansatserna mer individcentrerade, där intresset 
för individens psykologiska förutsättningar och kognitiva processer låg i 
förgrunden. Informationssökningen hamnade med denna forskningsinriktning i 
ett socialt vakuum. Därefter blev de kontextorienterade ansatserna 
betydelsefulla och i detta perspektiv betonas användaren i ett sociokulturellt 
sammanhang.38 Det är i den sistnämnda kategorin, dvs. i den 
kontextorienterade ansatsen, där hänsyn tas till de sociala och diskursiva 
praktikerna, som denna uppsats har sin utgångspunkt.   

Forskningen kring sjuksköterskornas informationssökning 
Efter en orientering i tidigare undersökningar vad gäller sjuksköterskor och 
deras informationsökning har det visat sig att det finns relativt få studier inom 
området.  

Gerd Lindgren har skrivit boken Doktorer, systrar och flickor som bl.a. 
behandlar makt- och genusordningen inom vården utifrån tre hierarkinivåer; 
dessa nivåer utgörs av undersköterskor och biträden, sjuksköterskor och 
slutligen läkare. Lindgren visar på generationsmotsättningar inom 

                                                 
35 Case, 2002, s. 5.  
36 Ibid. s. 76. 
37 Ibid. s. 65 f., 76. Case bygger sitt resonemang på Andrew Green’s artikel, ”What do we mean by user 
needs?” i British Journal of Academic Librarianship. (London, 1990: 5,) s. 65-78.  
38 Sundin, (2003a,) s. 22-25. 
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sjuksköterskyrket: de ”yngre” och de ”äldre”. De äldre har större erfarenheter 
och de yngre har de nya kunskaperna: en given konflikt.39 Det finns också en 
oenighet angående teoriuppfattningar: 

Forskning och vetenskaplig kunskap som man tillägnar sig genom kurser och konferenser 
värderas alltmer bland [sjuk]sköterskorna. [---] Men även om denna uppfattning 
dominerar bland [sjuk]sköterskorna lever alla inte ut den på samma sätt i arbetet. Det 
finns grader av teoriintresse och den mest moderata ståndpunkten omfattar de som tycker 
att sjuksköterskelegitimationen i sig är tillräcklig. Andra menar att de hela tiden måste 
förkovra sig.40

Det är mot denna bakgrund man bör skönja sjuksköterskors 
informationssökning.  

En av de mer omfattande studierna kring sjuksköterskors 
informationsbeteende är Olof Sundins avhandling; Informationsstrategier och 
yrkesidentiteter: en studie av sjuksköterskors relation till fackinformation vid 
arbetsplatsen. Han undersöker specialistutbildade sjuksköterskors relation till 
fackinformation vid arbetsplatsen. De sjuksköterskor han studerar är också 
avdelningslärare. Sundin har intervjuat dessa sjuksköterskor angående deras 
informationssökning och informationsanvändning, och sätter dessa fenomen i 
relation till det sociala sammanhang i vilka de föregår. Studiens fokus ligger 
inte på den individuella informationssökningsprocessen utan snarare på en 
diskursiv nivå och därmed kommer det förstnämnda perspektiv inte i 
förgrunden. 

Det centrala i studien är den formella kommunikationen även om Sundin är 
väl medveten om betydelsen av den informella kommunikationen. Han 
kommer fram till att sjuksköterskor använder sig av personliga kontakter och 
avdelningsbunden information i hög grad och att nya informationsvanor ofta 
grundläggs när sjuksköterskor deltar i vidareutbildningar. Sundin påpekar 
också att sjuksköterskor inte använder formell information t.ex. tidskrifter, 
informationssystem såsom databaser och bibliotek i någon större utsträckning. 
Svårigheterna att nå formell information är många, en bidragande orsak till 
detta är tidsbrist, bristfällig tillgång, otillräckliga kunskaper vad det gäller 
informationssökning osv. 

Sundin skriver att den medicinska dominansen är en realitet på 
sjuksköterskornas arbetsplats. Han menar att i sjuksköterskors yrkespraktik 

                                                 
39 Gerd Lindgren, Doktorer, systrar och flickor: om informell makt. (Stockholm, 1992,) s. 43. 
40 Ibid. s. 44. 
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sker ständiga kunskapsvärderingar som visar sig i t.ex. valet av arbetsmetoder 
eller värdet på och betydelsen av fackinformation.  

Sundin har delat upp yrkesgruppen sjuksköterskor i ”Kliniker” 
”Akademiker” och ”Resenärer” för att synliggöra att det inte är en enhetlig 
yrkesgrupp:  

Klinikerna har i huvudsak ett medicinskt och medicinsk-tekniskt intresse och de betonar 
ofta det praktiska i sjuksköterskans arbete på bekostnad av teoretiska 
omvårdnadskunskaper. [---] Gruppen akademiker kännetecknas av att de berättar att de 
skaffat sig en akademisk examen på kandidat eller magisternivå. […] Akademisk examen 
och teoretiska kunskaper i omvårdnad värdesätts av deltagarna i denna grupp, men de är 
också tydliga med att kunskaper i omvårdnad måste gå hand i hand med ett medicinsk-
tekniskt kunnande. [---] [Resenärerna] känner sig inte hemma i den traditionella, mer 
medicinskt orienterade, yrkesidentitetens kunskapssyn samtidigt som de inte helt 
approprierat den nya, mer omvårdnadsorienterade, yrkesidentiteten.41

De olika typerna har olika syn på informationssökning. I Sundins avhandling 
blir det tydligt att informationssökningen ser olika ut beroende på om det är 
teoretisk kunskap eller praktisk kunskap som efterfrågas/söks. Vissa av 
sjuksköterskorna använder sig av patienterna när de söker information, det är 
där de gör ett avstamp för att sedan gå vidare. En av Sundins ”resenärer” 
beskriver en händelse som gör att hon känner att hon måste söka efter mer 
information: 

Jag hade en svårt sjuk patient förra veckan där ingenting stämde. Hon var i väldigt dåligt 
tillstånd. Jag … hon behandlades men att man förstod inte riktigt vad det var. ’Vad är det 
som är fel?’ Allting … hela systemet ballade ur, så att säga. Nu klarar hon sig men att då 
kände jag att det här, det måste jag ta reda på. ’Hur kan det bli så här? Vad hände 
egentligen?’ […]42  

Sundin betraktar såväl fackinformationen som sjuksköterskornas 
förhållningssätt till denna som sociokulturellt skapade. Fackinformationens 
symboliska värden skapas, upprätthålls och förändras med hjälp av 
professionella intressen, maktrelationer samt yrkesidentiteter. Sundin hävdar 
att sjuksköterskornas informationssökning och informationsanvändning till en 
viss del kan betraktas som sociokulturellt skapade, m.a.o. som delar av 
föränderliga yrkesidentiteter (traditionell respektive ny yrkesidentitet).43  

                                                 
41 Sundin, (2003a,) s. 127 f. 
42 Ibid. s. 172. 
43 Ibid. Passim. 
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Christine Urquhart och Sophie Crane menar att studier av 
informationssökningsbeteenden hos sjuksköterskor är begränsade och är svåra 
att jämföra p.g.a. kulturella skillnader och olika utbildningsmässiga behov hos 
de studerade grupperna. Metodanvändningen har heller inte varit enhetlig 
vilket kan bidra till svårigheter vid en jämförelse. De beskriver exempelvis en 
undersökning som gjordes i Plymouth 1994. 64 sjuksköterskor intervjuades, 
fick svara på enkäter och en fallstudie ingick även i utredningen. Intentionen 
var att skaffa sig kunskap om hur sjukvårdspersonalen sökte information: hur 
deras informationssökningskompetens såg ut i verkligheten. Det man 
fokuserade på var informationssökningsfärdigheter, hur väl man kände till 
biblioteken i Plymouthområdet och i vilken grad kollegor och specialister 
betraktades som informationskällor. Undersökningen visar att sjuksköterskor är 
mycket villiga att använda informella resurser såsom kolleger och olika 
organisationer som informationskällor. 30 procent av deltagarna nämnde inte 
ens bibliotekets resurser när de arbetade med fallstudien som behandlande ett 
informationsproblem.44

[…] an awareness of information available from people and organisations is present 
among some of the trained staff. Given the need for multidisciplinary teamwork, 
particularly in community care, these findings are quite positive. Very few of the 
respondents (4/64, 6%) would not use informal sources of information.45

Sjuksköterskor föredrar att förlita sig på personliga informationskällor och 
informella källor framför formella.46  

Jane Farmer och Amanda Richardson m.fl. redogör för ett 
forskningsprojekt som undersökte potentialen hos Internet och andra 
nätverkskällors förmåga att förbättra sjuksköterskors tillgänglighet till 
information i avsides belägna öar i västra Skottland. Undersökningen 
omfattade en grupp sjuksköterskor, barnmorskor och ”health visitors”.47 Man 
undersökte deras användande av informationskällor, deras erfarenheter av att 
använda IT och vilken typ av information som borde vara tillgänglig enligt 
denna grupp. 63 personer deltog i undersökningen. Resultaten visade att 

                                                 
44 Christine Urquhart, Sophie Crane, ”Nurses’ information-seeking skills and perceptions of information 
sources: assessment using vignettes” i Journal of Information Science. (Amsterdam, 1994:20,) s. 238-
242. 
45 Ibid.  s. 241. 
46 Ibid.  s. 242. 
47 [...][H]ealth visitor; a specially trained nurse concerned with the welfare of sick or old people, 
expectant mothers, etc., in their homes. [Elektronisk] I Oxford English Dictionary. 1 skärmsida. Sökord: 
Health visitor. Tillgänglig: <http://dictionary.oed.com/entrance.dtl> [05-04-23] 
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Internet har verklig potential att förbättra informationstillgängligheten i dessa 
områden. Resultaten visade också att sjukvårdspersonalen hade dåliga 
kunskaper om viktiga informationskällor och att de hade bristande 
informationssökningsfärdigheter. Sjukvårdspersonalen som svarade på survey-
undersökningen föreföll ha lite kännedom och tillgång till databaser såsom 
CINAHL,48 Cochrane Library49 och Medline.50 Sex procent av dem som 
svarade på enkäten uppgav att de hade använt CINAHL och åtta procent hade 
använt Medline under de senaste sex månaderna. En person uppgav att han/hon 
hade använt Cochrane Library. Vanliga problem i samband med 
informationsanskaffningen inkluderade bristen på lokalt baserade 
informationsresurser, svårigheter i att veta vilken information som är 
tillgänglig och problem med att kunna bedöma informationens relevans och 
kvalitet. Undersökningsdeltagarna kommenterade att de saknade tid och 
färdigheter att söka information effektivt. Dessa problem berodde på 
arbetsbördor och avstånd till existerande informationsresurser. Det antyddes att 
förbättrad informationstillgänglighet inte nödvändigtvis behöver betyda att 
sjuksköterskor faktiskt kommer att använda den åtkomliga informationen.51 Ett 
liknande resultat kom studenterna i Kathleen M. Youngs klass fram till när de 
undersökte sjuksköterskors informationssökningsbeteende.52 Studenterna 
frågade sjuksköterskorna var de hittade svaren till deras praktiska frågor. Gång 
på gång svarade de att de ”inte hade några frågor” eller ”jag frågar doktorn”. 
Inget av svaren är värdig den professionella sjuksköterskan, enligt Young. 
Sjuksköterskan måste bli mer självsäker i sin roll att våga ifrågasätta de 
vedertagna sätten och ifrågasätta om nuvarande praxis är det bästa 
tillvägagångssättet? Dessa frågor besvaras inte bäst med omoderna textböcker 
eller kolleger utan genom sund forskning, anser Young.53  

                                                 
48 Information om en e-bok/databas. CINAHL är en referensdatabas och innehåller referenser till artiklar, 
böcker, avhandlingar inom omvårdnad, sjukvård, "public health issues" sjukvårdsadministration etc. 
Tillgänglig: <http://www.ub.uu.se/databas/eresurs/info.cfm?Nr=113> [2005-04-02] 
49 Information om en e-bok/databas. Cochrane Library innehåller evidensbaserad medicin. Där kan man 
också finna systematiska litteraturöversikter samt referenser till kontrollerade studier och abstracts från 
Cochrane Reviews. Tillgänglig: <http://www.ub.uu.se/databas/eresurs/info.cfm?Nr=33> [2005-03-27] 
50 Information om en e-bok/databas. Medline är den största medicinska databasen med över 11 miljoner 
referenser. Medline ingår även som en del av databasen PubMed. Tillgänglig: 
<http://www.ub.uu.se/databas/eresurs/info.cfm?Nr=35> [2005-03-27] 
51 Jane Farmer, Amanda Richardson et al., ”Improving access to information for nursing staff in remote 
areas: the potential of the Internet and other networked information resources” i International Journal of 
Information Management. (Aberdeen, 1999:19,) s. 49-57. 
52 Kathleen M. Young är manager vid Nursing Science Resource Center i Michigan, USA. 
53 Kathleen M. Young , ”Where’s the Evidence?: ‘Evidence-based practice’ is not a reality for must 
nurses”. I American Journal of Nursing. (Philadelphia, 2003:103,) s. 11. 
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Flera forskare menar att sjuksköterskeutbildningen skall ha en grund i 
forskning, exempelvis skriver Lars Evertsson att: ”[å]r 1977 nådde 
sjuksköterskekåren ett viktigt utbildningspolitiskt mål då 
sjuksköterskeutbildningen kom att knytas till högskolesystemet.”54 Vidare 
menar Måhlen att sjuksköterskans profession ska ha en kunskapsgrund som 
vilar på vetenskap enligt högskolereformen (1977).55 Enligt socialstyrelsen 
ingår det i sjuksköterskans ansvarsområde bl.a. att: 

[…] ansvara för att de omvårdnadsteoretiska och etiska grunderna för 
omvårdnadsåtgärder tydliggörs så att de kan ligga till grund för det dagliga arbetet. Häri 
ingår även att utvärdera den egna verksamheten samt att följa utvecklingen och 
forskningen inom verksamhetsområdet för att möjliggöra förtrogenhet med och 
förmedling av nya rön.56

Sundin skriver att traditionellt sett så har sjuksköterskors yrkespraktik 
uppfattats som hantverksmässig men att man i dag använder sig i allt högre 
grad av skriftspråket, bl.a. i sin verksamhet och i sin utbildning i t.ex. 
journalföring, vårdplanering och läsning av facklitteratur.57 Berit Johansson har 
studerat sjuksköterskeyrkets utveckling i Sverige och har genom intervjuer 
kommit fram till att trots beslut om att sjuksköterskornas yrke ska ha en 
vetenskaplig grund tycker inte de själva att teori och praktik stämmer överens i 
yrkesarbetet. Omvårdnadsämnet resulterade i mer prat än innehåll, en 
mekanisk process. En djupare mening saknades enligt sjuksköterskorna i 
Johanssons studie.58 Det som Johansson poängterar ovan har förmodligen 
bidragit till att det finns ett grundläggande motstånd hos vissa att söka 
information.  

I framtiden kommer det att ställas andra krav på sjukvårdspersonalen i och 
med att patienter ser till att själva söka information och då gäller det för 
sjuksköterskor att hålla sig à jour med sitt ämne. Farmer och Richardson m.fl. 
menar att: 

[…] it seems likely that patients will become more demanding end users of information, 
requiring appropriate information on a wide range of issues, and that nurses will have to 

                                                 
54 Lars Evertsson, Välfärdspolitik och kvinnoyrken: organisation, välfärdsstat och professionaliseringens 
villkor. (Umeå, 2002,) s. 230.  
55 Måhlen, (1994,) s. 66. 
56 Socialstyrelsens allmänna råd: omvårdnad inom hälso- och sjukvården, SOSFS 1993:17. Tillgänglig: 
<http://www.sos.se/sosfs/1993_17/1993_17.htm> [2005-03-26] 
57 Sundin, (2003a,) s. 39. 
58 Berit Johansson, ”Sjuksköterskor – barn av sin tid”, i Red. Bo Carlsson, Åsa Lindberg-Sand, Det sitter 
i väggarna: kulturella föreställningar i vård och vårdutbildning. (Kalmar, 1994,) s. 20-34. 
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meet that demand professionally and intelligently. In order to do so, nurses will need 
sources of information where they can quickly find and extract information that is going 
to be useful in individual patient situations.59

Farmer och Richardson m.fl. anser slutligen att sjuksköterskor är tvungna att 
bli engagerade i informationssökningsprocessen så att konsulteringen av 
informationsresurser blir en del av deras arbetsrutiner.60

Charlotte Lindgren har utrett i vilken grad sjuksköterskorna på 
Lungmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping använder sig av 
Internet när det gäller att söka efter information från medicinska 
informationskällor. Lindgrens studie baserar sig på enkäter före och efter en 
introduktion i sökning via Internet som sjuksköterskorna deltog i. Det var 27 
sjuksköterskor som medverkade i studien. Merparten av dessa har använt sig 
av Internet för informationssökning.61 Sjuksköterskorna upplevde följande 
svårigheter när de sökte information: 

De upplevda hinder som nämndes […] var tidsbrist, för liten erfarenhet och kunskap, 
utbildningsbehov och tillgänglighet till datorer. Några sjuksköterskor hade även uppgett 
bristande språkförståelse, svårigheter i att tolka det som återfanns, bristande acceptans 
från kollegor, bristande lokaler med möjlighet till att sitta ostörd samt önskemål om en 
vettig sittplats vid datorn.62

Detta ovanstående citat stämmer väl överens med Sundins resultat, där det 
framkommer att alla sjuksköterskor inte har de intellektuella redskapen t.ex. 
engelska språkkunskaper, vilket är en förutsättning för att kunna hålla sig à 
jour med den internationella litteraturen och för att kunna söka information på 
Internet.63 Sammanfattningsvis konstaterar Lindgren att sjuksköterskor behöver 
vidareutbilda sig, de bör studera hur informationssökning sker på Internet, lära 
sig att förhålla sig kritisk till olika forskningsrön och förbättra sin engelska.64

NIC; Nursing Intervention Classification 
Sundin påpekar att omvårdnadslitteratur finns på vårdhögskolornas bibliotek 
men inte i samma omfattning på sjukhusens fackbibliotek som har en 

                                                 
59 Farmer, Richardson, et al., (1999,) s. 50. 
60 Ibid. s. 61. 
61 Charlotte Lindgren, Informationssökning via Internet: en studie om sjuksköterskors behov, 
användande, erfarenheter och kunskaper före och efter en introduktionskurs. (Linköping, 2002,) s. 9-15. 
62 Ibid. s. 17. 
63 Sundin, (2003a,) s. 187. 
64 Lindgren, (2002,) s. 26. 
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medicinsk inriktning, och mer riktad till läkare. Bristen på 
omvårdnadslitteratur signalerar värderingar. Den medicinska kunskapens 
dominans visar sig inte bara i utbudet av litteratur utan också i 
klassifikationssystemet. Databasen Medline indexerar i första hand efter organ, 
sjukdomar och medicinska interventioner och därmed blir det svårt att söka på 
de omvårdnadsmässiga aspekterna.65 Bowker och Leigh Star visade på 
konsekvenserna av klassifikationssystemets sätt att organisera. För att möta 
sjuksköterskors behov producerades NIC vid universitetet i Iowa: 

Their Nursing Intervention Classification (NIC) aims at depicting the range of activities 
that nurses carry out in their daily routines. Their original system consisted of a list of 
some 336 interventions; each comprised of a label, a definition, a set of activities, and a 
short list of background readings. [---] The NIC investigators use their list of 
interventions to make visible and legitimate the work that nurses do.66

NIC är ett sätt att synliggöra omvårdnadsinformationen som ett lika 
betydelsefullt fält som den läkardominerande medicinska informationen. 
Bowker och Leigh Star skriver att innan NIC var mycket av omvårdnadsarbetet 
osynligt i de medicinska förteckningarna. En osynlighet som är bunden till 
traditionella genusroller. Att klassificera ”nursing interventions” var en 
nyckelstrategi för att värna om sjuksköterskeprofessionens autonomi, menar 
Bowker och Leigh Star. I och med informations- och 
kommunikationsteknikens framväxt så var det viktigt att kunna prata om 
omvårdnad på ett språk som datorer kunde förstå, annars skulle 
omvårdnadsarbetet inte alls bli representerat i framtiden och detta arbete skulle 
ha riskerat att bli ännu mer marginaliserat. Konstruktionen av NIC innebar en 
satsning på det abstrakta, bort från det informella med en riktning mot 
universalitet.67 En av dessa författares informanter menar att: ”NIC is 
extremely helpful because it provides a language with a firm scientific base to 
communicate what we [nurses] do.”68 Sjuksköterskor ska m.a.o. lära sig att 
använda en standardiserad terminologi.69 Denna standardisering ger en grund 
för effektiv informationssökning. 

                                                 
65 Sundin, (2003a,) s. 118, 185. 
66 Bowker, Leigh Star, (1999,) s. 28 f.  
67 Ibid. s. 29, 237 ff. 
68 Ibid. s. 242. 
69 Ibid. s. 243, 273. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Teorier kommer att hämtas ur biblioteks- och informationsvetenskapsfältet, 
och då framförallt från INSU-forskningen, professionsforskningen och 
genusvetenskapen. Både teorierna kring människors informationsbeteenden, 
genus- och professionsidentitet betraktas i uppsatsen utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv.70 Överhuvudtaget betraktas individers 
handlande som socialt konstruerat och att de kan förstås och förklaras först i 
relation till ett socialt sammanhang. 

Socialkonstruktivism 
I uppsatsen studeras sjuksköterskors informationssökning utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv. Utifrån detta synsätt ses samhället, vår 
kunskap om samhället och varandra, som något som vi människor själva har 
skapat och konstruerat. Mycket av den socialkonstruktivistiska forskningen 
försöker dekonstruera olika aspekter av den sociala verkligheten för att avslöja 
socialt konstruerade försanttaganden.71 Sveningsson och Lövheim m.fl. ger 
exempel på hur våra föreställningar om kvinnlighet skapas socialt:  

Om vi till exempel säger att någon är ’kvinnlig’ menar vi kanske att personen i fråga är 
känslig, mjuk, vårdande, fjollig, svag, passiv eller möjligen sexig. […] detta har inte så 
mycket med något objektivt iakttagbart att göra, utan med olika uppfattningar om hur 
kvinnor är beskaffade.72  

Om människor försöker bete sig på ett sätt som stämmer med ovanstående 
kommer detta att visa sig i form av klädstil, sätt att föra sig, åsikter, tankar och 

                                                 
70 [S]ocial konstruktivism, teori som hävdar att såväl det enskilda jaget som de samhälleliga strukturerna 
är produkter av mellanmänsklig interaktion. [Elektronisk] I Nationalencyklopedin. 1 skärmsida. Sökord: 
social konstruktivism. Tillgänglig <http://www.ne.se> [04-11-23] 
71 Sveningsson, Lövheim, et al., (2003,) s. 23. Sveningsson, Lövheim, et al. bygger sina resonemang 
delvis på Peter L. Berger’s och Thomas Luckmann’s, The social construction of reality: a treatise in the 
sociology of knowledge. (Garden City, N.Y., 1966.)   
72 Sveningsson, Lövheim, et al., (2003,) s. 23.   
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känslor. Vi föds inte till kvinnlighet utan lär oss det. Forskaren försöker förstå 
hur människor lär sig sociala konstruktioner d.v.s. hur världen ”är” och hur de 
bör uppföra sig i olika situationer. Sådan forskning försöker visa hur t.ex. 
kvinnor socialiseras till att bete sig på ett sätt som stämmer överens med 
samhällets dominerande föreställningar om kvinnlighet eller hur kvinnor 
utvecklar olika sätt att motverka eller förkasta sådana definitioner.73 Søren 
Barlebo Wenneberg menar att flera studier med ett feministiskt perspektiv har 
använt sig av socialkonstruktivismen som ett kritiskt perspektiv på 
könsbegreppet.74 Wenneberg skriver vidare att man med dessa studier anser: 

[…] att de stora skillnaderna mellan könen inte uteslutande ska uppfattas som grundade 
på något naturligt, kroppsligt och fysiologiskt, utan att det är sociala faktorer som gör att 
den kroppsliga skillnaden som faktiskt finns får så stor betydelse. [---] Det är sociala 
frågeställningar som bidrar till att just denna ’könsorgansskillnad’ får sådan avgörande 
betydelse. Skillnaden mellan könen blir således mera en socialt producerad omständighet 
än en kroppsligt baserad skillnad.75

Genusteori 
Fenomenet informationssökning kommer att studeras på mikronivå där den 
informationssökande sjuksköterskan kommer att beskrivas och analyseras med 
hjälp av ett genusteoretiskt perspektiv. Även om fenomenet undersöks på 
mikronivå så påverkas individer av makronivån. Den sistnämnda nivån utgörs 
av den patriarkala samhällsordningen där dikotomin över- underordnad är av 
central betydelse. Carin Holmberg och Margareta Lindblom argumenterar för 
att den feministiska teoriansatsen är av central betydelse för att kunna förstå 
och förklara den sociala verkligheten, för att kunna se vad social ojämlikhet 
som grundas på kön innebär dels i en samhällsstrukturell kontext, dels för den 
enskilda människans handlande.76 Därmed faller det sig naturligt att även 
behandla maktbegreppet, d.v.s. maktrelationer mellan män och kvinnor. Lynne 
Segal skriver att sociologer och antropologer studerar genus på en strukturell 
snarare än en individuell eller subjektiv nivå.77 Det är denna nivå som även är 
av intresse i denna uppsats. 

                                                 
73 Ibid. s. 24. 
74 Søren Barlebo Wenneberg, Socialkonstruktivism: positioner, problem och perspektiv. (Malmö, 2001,) 
s. 65. [Översättning: Björn Nilsson] 
75 Ibid. s. 65. 
76 Carin Holmberg, Margareta Lindblom, ”Feministisk teori”, i Red. Per Månson, Moderna 
samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker. (Stockholm, 1995,) s. 212. 
77  Lynne Segal, Why feminism?: gender, psychology, poliytics. (New York, 1999,) s. 40. 
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Begreppet genus, som beskriver socialt konstruerade könsskillnader, 
kommer att användas som ett analytiskt redskap i uppsatsen. Genus ses som en 
social och kulturell konstruktion, en process där individen bl.a. införlivar 
samhället i sig och införlivas i samhället. Yvonne Hirdman brukar termen 
genus för att därmed kunna synliggöra det vi tidigare inte har sett, som ett 
verktyg för att kunna se det till synes självklara. Med hjälp av genusbegreppet 
ska man kunna se hur män och kvinnor konstrueras och hur dessa 
skapelseformationer sedan ingår i bl.a. våra politiska och ekonomiska 
fundament.78 Hirdman använder sig av begreppet genussystem och menar att: 
”[…] ju kraftigare som isärhållandet mellan könen verkar/fungerar, ju 
självklarare, ju mer legitim, ju mindre ifrågasatt blir den manliga normens 
primat.”79 Hon anser vidare att det är genussystemets strukturer som ”[…] 
binder könen till sysslor, platser och egenskaper.”80 Hirdmans genussystem har 
kritiserats för att system- och kontraktsbegreppet ger lite utrymme för 
förändring men enligt Hirdman själv är detta inte fallet: 

Poängen med att skapa ett begrepp som ’genuskontrakt’ är att skapa ett ’fundament’ att 
teoretisera utifrån som inte hela tiden rör på sig. Tvärtom gäller det att begreppsbinda den 
orörlighet i historien som präglat könens villkor. Och att renodla orörlighetens 
konsekvenser och inneboende ’benägenheter.’ Ty hur ska man annars se förändring?81

Hirdman anser att det stabila genusmönstret är hierarkierna och isärhållningen, 
det som ingår i den mänskliga kulturen och det som uppfattas som det 
självklara och som inte låter sig ändras alltför lättvindligt.82 Hirdmans titel 
Genus – om det stabilas föränderliga former beskriver genussystem och 
genuskontrakt som föränderliga, speglande tidens sociala rum, kulturella 
normer och strukturer. Alla kvinnor är underordnade ett manligt system på 
grund av att de är just kvinnor; könsobjekt. Det som uppfattas som kvinnligt 
och manligt är inlärda uppsättningar av människors handlingsrepertoarer, 
karaktärsdrag, åsikter, tanke- och levnadsomständigheter, vilket varierar 
beroende på tid, rum och social tillhörighet. Hirdman anser att genuskontraktet 
bygger på en segregerande praktik där mannen utgör normen och därmed har 

                                                 
78 Yvonne Hirdman, Genus: om det stabilas föränderliga former. (Malmö, 2003,) s. 11. 
79 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning,” i 
Kvinnovetenskaplig tidskrift. (Stockholm, 1988:3,) s. 57. 
80 Ibid. 
81 Hirdman, (2003,) s. 88.  
82 Ibid. s. 75. 
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makten.83 Hirdman påvisar hur denna segregering verkar t.ex. på 
arbetsmarknaden där kvinnors arbete skiljer sig från männens, kvinnors arbete 
värderas och struktureras på ett annat sätt. Kvinnor är den grupp som i 
allmänhet arbetar deltid.84 Magnus Nermo skriver att: ”[m]än är och har varit 
överrepresenterade inom metall- och maskinteknisk industri, bygg- och 
anläggningsteknisk industri och inom transportsektorn. Kvinnor har varit och 
är på motsvarande sätt överrepresenterade inom handel, omsorg, hälsovård och 
skola.”85  

Det är genuskonstruktionerna som skapar skillnaderna och det som ligger 
till grund för min feministiska övertygelse är att det i och med genusdiskursen 
finns utrymme för förändring. Kön blir genus: av en kvinnlig kropp förväntas 
kvinnliga egenskaper som t.ex. empati, omsorg och tyst kunskap. Den 
kvinnliga socialisationen skapar den kvinnliga ”fallenheten”.  

Susanne Andersson anser att den genusteoretiska forskningen har 
genomgått en utveckling från att företrädesvis haft en kvinnoinriktning till att 
alltmer lägga fokus på de maktförhållanden som pågår mellan könen.86 Dagens 
genusforskning forskar lika mycket om män som kvinnor. Både män och 
kvinnor är offer för djupt liggande genusstrukturer, Henrik Eriksson och Lena 
Stangvik-Urbán skriver i en recension av Ingrid Jorfeldts avhandling87 att: 
”<<The fish is the last to discover the ocean>>” och menar att det är ett 
feministiskt uttryck som skildrar mäns omedvetenhet om den könsordning som 
skapar deras gynnsammare position, en ordning som de således inte lägger 
märke till.88 Normen kan inte se sig själv. Andersson anser vidare att: 

Det som anses vara manligt respektive kvinnligt är dessutom historiskt föränderligt, 
varierar mellan kulturer och skiftar längs med individernas livslopp. Även inom samma 
historiska tid och kultur finns skillnader, och kategorier såsom etnicitet, ålder, klass, 
sexuell läggning och geografisk region ses som betydelsefulla faktorer, vilka påverkar hur 
genus uttrycks och framförs. Just på grund därav är det riktigare att tala om genus i flertal 
och att använda en pluralform; maskuliniteter och feminiteter.89  

                                                 
83 Yvonne Hirdman, Key concepts in feminist theory: analysing gender and welfare. (Aalborg, 1996,) s. 
17.  
84 Ibid. s. 27. 
85 Magnus Nermo, ”Sida vid sida men inte på jobbet: en analys av könssegregerade arbetsmarknader”, i 
Red. Christina Florin, Christina Bergqvist, Framtiden i samtiden: könsrelationer i förändring i Sverige 
och omvärlden.  (Stockholm, 2004,) s. 127. 
86 Susanne Andersson, ”Maskulinitetsforskning inom organisationer – maktrelationer mellan män”, i Red. 
Ewa Gunnarsson, Susanne Andersson, et al., Känsla och regelverk i balans. (Stockholm, 1998,) s. 55. 
87 Ingrid Jorfeldt, Att utbilda sig till sjuksköterska: ett genusperspektiv på lärares och studenters 
beskrivningar av utbildningen. (Stockholm, 2004.) 
88 Henrik Eriksson, Lena Stangvik-Urbán, ”Att utbilda sig till sjuksköterska: ett genusperspektiv på 
lärares och studenters beskrivningar av utbildningen” i Vård i Norden. (Köpenhamn, 2004:2,) s. 39. 
89 Andersson, (1998,) s. 58. 
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Även om genus är en konstruktion som beror av etnicitet, sexuell läggning och 
geografisk region osv. har jag valt att inte specifikt koncentrera mig på dessa 
faktorer utan på perspektivet som sådant.  

Torsten Thurén skriver om dikotomier och tar då bl.a. upp dikotomin 
manligt och kvinnligt. Thurén tar inte någon feministisk ställning utan 
förklarar olika uppfattningar, han tar upp begrepp såsom socialt kön, könsroll, 
genus och biologiskt kön. Han skriver att i enlighet med en feministisk 
tolkning är skillnaderna inlärda, pojk- och flickbarn får lära sig att tillägna sig 
sina olika könsroller. Flickorna lär sig att var snälla och söta och att leka med 
dockor, pojkarna lär sig att hålla sig framme och vara aktiva och leka med 
bilar. Thurén påstår att det biologiska könet med tiden kompletteras med ett 
inlärt socialt kön. Han menar vidare att könsroll, socialt kön och genus är tre 
begrepp för inlärda könsattityder.90 Fortsättningsvis kommer begreppet genus 
att användas istället för socialt kön. Thurén menar att de olika feministiska 
ideologierna är eniga om en sak och det är att relationerna mellan män och 
kvinnor är huvudsakligen maktrelationer och det är kvinnorna som har de 
underordnade positionerna.91

Hanne Haavind anser att arbetsfördelningen och samarbetsformerna mellan 
män och kvinnor är hämtade från familjelivet och hon nämner bekanta 
idealiserade par såsom t.ex. läkare – sjuksköterska, chef – sekreterare och 
flygvärdinna – passagerare.92 Haavind skriver att: ”[m]en också i yrken där 
kvinnor och män är på samma nivå, leder deras förbindelse dem till en 
könskomplementär riktning […].”93 Hon anser att det är kvinnans val som 
understödjer hennes underordning samtidigt som hennes egenskaper som 
könsvarelse bekräftas.94 Kvinnans val kanske inte alltid är ett aktivt fritt val 
utan en del av socialisationsprocessen. I socialstyrelsens register över hälso- 
och sjukvårdspersonal kan man utläsa antalet utfärdade legitimationer för 
läkare under 65 år och statistiken 2002 visar att de kvinnliga läkarna utgör 
endast 38 procent av antalet utfärdade legitimationer.95  

                                                 
90 Torsten Thurén, Tanken, språket och verkligheten: en bok om vår verklighetsbild och hur den byggs 
upp. (Stockholm, 1998,) s. 58 f. 
91 Ibid. s. 68. 
92 Hanne Haavind, ”Förändringar i förhållandet mellan kvinnor och män” i Kvinnovetenskaplig tidskrift. 
(Stockholm, 1985:3,) s. 22. 
93 Ibid.  
94 Ibid. 
95 Tillgång på: barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare. (2002) Tillgänglig: 
<http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/CF630CB1-4DF8-4E9D-9339-
BC6B86A5D021/2723/20041258.pdf> [2004-12-31] 
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Professionsteori och informell makt 
Evertsson menar i sin avhandling att professionsforskningen inte består av en 
enhetlig skolbildning utan är, liksom annan samhällsvetenskaplig forskning, 
ordnad efter olika forskningstraditioner och perspektiv. Den allmänt 
vedertagna professionsteoretiska bilden av professioner består av följande 
yrkesgrupper: läkare, psykologer, advokater, veterinärer osv., sjuksköterskor 
däremot hamnar långt ner på denna professionsskala. Professionsforskningen 
försökte tidigare få kunskap om vilka kännetecken som kunde nyttjas för att 
skilja yrken från professioner. I dag försöker man i stället fördjupa sig i den 
process som leder fram till varför vissa yrkesgrupper tillskrivs professionella 
kvaliteter och status medan andra kommer till korta.96  

Evertsson påpekar att inom professionsforskningen har yrkesgrupper som 
dominerats av kvinnor i stort sett negligerats. Och när de har studerats har de i 
allmänhet kommit att betecknas som semiprofessioner, vilket betyder att 
yrkesgruppen saknar en eller flera egenskaper för att kvalificera sig som 
”riktig” profession - man uppvisar vissa professionella drag men inte alla.97 
Anne Witz skriver om relationen mellan genus och professioner och vidhåller 
följande: ”The ’semi-profession’ thesis is based on an androcentric model of 
profession, which takes what are in fact the successful professional projects of 
man at a particular point in history to be the paradigm of profession.”98 Åsa 
Andersson skriver att professionalismen och vetenskapen i sig är någonting 
som är maskulint formade.99 Richard L. Simpson och Ida Harper Simson 
påpekar att semiprofessionella saknar autonomi, någon säger åt dem vad de ska 
göra och hur de ska göra det.100

Evertsson påpekar att dagens arbetsfördelning inom sjukvårdsprofessionen 
i stor utsträckning är genusbunden, kvinnorna har de lägre, tjänande och 
vårdande sysslorna. Från sjuksköterskehåll har man förfäktat att grunden i 
sjuksköterskornas kompetens, omvårdnadsvetenskapen, inte är underordnad 
den medicinska kunskapen som läkarna besitter. Omvårdnadsvetenskapen är 
snarare en till medicinen sidoordnad och komplementär vetenskap. Utifrån ett 

                                                 
96 Evertsson, (2002,) s. 39.  
97 Ibid. s. 43. Evertsson bygger sitt resonemang på Amitai Etzioni’s,  The semi-professions and their 
organization: teachers, nurses, social workers. (New York, 1969.)  
98 Anne Witz, Professions and patriarchy. (London, 1992,) s. 60 f. 
99 Åsa Andersson, Ett högt och ädelt kall: kalltankens betydelse för sjuksköterskeyrkets formering 1850-
1933. (Umeå, 2002,) s. 215. Andersson bygger sitt resonemang på Celia Davie’s, Gender and the 
Professional Predicament in Nursing. (Buckingham, 1995.)  
100 Richard L. Simpson, Ida Harper Simpson, ”Women and Bureaucracy”, i Red. Amitai Etzioni, The 
semi-professions and their organization: teachers, nurses, social workers. (New York, 1969.) s. 197. 
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professionssociologiskt perspektiv tycks högskoleutbildningen och 
omvårdnadsforskningen skänkt sjuksköterskorna en vetenskapligt bekräftad 
legitimitet vilket gör att läkarnas hierarkiskt överordnade position inom vården 
har satts under debatt.101 Bowker och Leigh Star skriver att 
omvårdnadsforskning är en viktig aspekt av yrkets legitimering. Omvårdnad 
definierades länge som ”allt det som läkarna inte gör vad det gäller 
patientbehandling,” med denna negativa identitet var det omöjligt att skapa 
precisa argument för en professionalisering grundad på forskningsresultat.102  

Evertsson skriver att professionaliseringen av sjuksköterskor i stor 
utsträckning utgick ifrån att det handlade om ett ”kvinnligt yrke.”103 Han 
skriver vidare att: 

[s]yftet med att ge dessa yrken [sjuksköterskor, arbetsterapeuter och hemvårdarinnor] en 
tydlig kvinnlig karaktär tror jag emellertid handlade mindre om att ge dessa yrken en 
underordnad position inom vården och omsorgen, snarare tror jag det handlade om att ge 
välfärdspolitiken en legitim grund genom att appellera till vad man uppfattade vara 
typiskt goda kvinnliga könsegenskaper, såsom moderskap, omsorg, kärlek och 
självuppoffring. Samtidigt som könsegenskaper vävdes in i yrkesgruppernas 
jurisdiktioner och gav dem en underordnad position i förhållande till läkare 
(sjuksköterskor och arbetsterapeuter) och tjänstemän (hemvårdarinnor) bidrog de till att 
skänka viss legitimitet åt deras professionella projekt.104  

Sundin skriver att: ”[r]elationen mellan den medicinska professionen och 
sjuksköterskeprofessionen karakteriseras återkommande av nyare 
professionsforskning som en relation av över- och underordning.”105 Vidare 
skriver Sundin att möjligheterna att hävda sina kunskapsanspråk är också större 
om man har makt.106  

 
 

                                                 
101 Evertsson, (2002,) s. 230. 
102 Bowker, Leigh Star, (1999,) s. 251 f. 
103 Evertsson, (2002,) s. 224. 
104 Ibid.  
105 Sundin, (2003a,) s. 47. Sundin bygger sitt resonemang på Brian Stanley Turner’s, Medical power and 
social knowledge. (London, 1987.) 
106 Sundin, (2003a,) s. 48. 
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Undersökningen 

I detta avsnitt följer en kort beskrivning av själva arbetsplatsen och därefter 
följer en presentation av undersökningsmaterialet dvs. en redovisning av de 
intervjusvar som har varit av betydelse för uppsatsens syfte och 
frågeställningar.  

Kategorier och teman har bildats utifrån en analys av det empiriska 
materialet. Informanternas erfarenheter och upplevelser av de fenomen som 
undersökts redovisas dels i den löpande texten och dels i citatform.  

Vårdavdelningen 
Två av informanterna är verksamma inom den onkologiska kliniken. På 
kliniken arbetar de med alla typer av cancersjukdomar. Vårdavdelningen består 
av 20 vårdplatser för patienter med behov av slutenvård. Avdelningen som är 
uppdelad i en onkologdel och en palliativdel107 har tillgång till sjuksköterskor, 
sjukgymnaster, arbetsterapeuter, tandhygienister, kurator, präst, läkare, ST-
läkare,108 sjukhusfysiker, administrativ personal, kvalitetssamordnare, 
verksamhetsutvecklare, avdelningschefer och slutligen en verksamhetschef. 
Vid kliniken arbetar ca 100 personer varav ca 70 är allmän/specialist 
sjuksköterskor. Det finns också ett rådgivningsteam med specialkunskaper i 
vård; där arbetar en av informanterna. Teamet har ett samarbete med övriga 
kliniker inom sjukhuset och med primärvården samt är en del av 
hemsjukvården. I verksamheten förekommer inga undersköterskor. 

Informanternas bakgrund/utbildningsbakgrund 
Den erfarna sjuksköterskan är en informant som arbetar som samordnare och är 
utbildningsansvarig i det tidigare beskrivna teamet på en länsklinik sedan ett 
och ett halvt år tillbaka. Dessförinnan var informanten klinisk adjunkt i 

                                                 
107 Här vårdas patienter i livets slutskede. 
108 ST = specialisttjänstgöring: läkare som går en specialutbildning för att erhålla specialistkompetens 
inom ett specifikt område t.ex. opererande specialiteter, invärtesmedicin, barnmedicin, allmänmedicin, 
psykiatriska specialiteter mm. 
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primärvården med anställning på en högskola. Hon började arbeta som 
sjuksköterska 1974 efter en sjuksköterskeutbildning på fem terminer och har i 
dag en gedigen erfarenhet inom yrket. Informanten ifråga har även 
vidareutbildat sig och bl.a. har hon en specialistutbildning inom medicin 
kirurgi, en distriktssköterskeutbildning och har dessutom läst ett antal 
administrativa kurser. Informanten har erfarenhet av att arbeta både som 
klinikföreståndare och tillförordnad chef. Intervjudeltagaren är 54 år, gift och 
har fem barn.  

Den nyutbildade sjuksköterskan är en informant som yrkesmässigt har en 
varierande bakgrund, hon har bl.a. tidigare arbetat som sjukvårdsbiträde. Efter 
en tids arbetslöshet valde informanten att gå en utbildning via komvux och 
efter det utbildade hon sig till sjuksköterska. Informanten har nu arbetat som 
detta i ett och ett halvt år på klinikens palliativa avdelning och hon är dessutom 
ansvarig för bokinköpen på avdelningsbiblioteket. Informanten är 43 år, 
ensamstående med två barn. 

Sjuksköterskestudenten är en informant som tidigare har arbetat som 
operatör vid ett sågverk och han har även erfarenhet från hemtjänsten. 
Sjuksköterskestudenten gick en gymnasieutbildning med inriktning mot natur 
vilket följdes av studier på komvux. Han läser nu en modifierad 
distansutbildning på heltid; vilket innebär mindre föreläsningar än andra 
program men desto fler seminarier. Studenten har praktiserat inom följande 
områden: ortopeden109, primärvården, psykiatrin och äldrevården. Inom dessa 
verksamheter har han kommit i kontakt med en mängd olika yrkesgrupper. I 
december 2005 planerar informanten att få sin sjuksköterskelegitimation. 
Sjuksköterskestudenten är 24 år och är förlovad med sin sambo. 

Informationssyn 
Eftersom informationskonceptet studeras i denna uppsats var det angeläget att 
undersöka hur informanterna uppfattade begreppet.  

Den erfarna sjuksköterskan vill veta lite av varje, hon söker mycket 
information och försöker ta den till sig. Informationen består både av den 
passiva information som man får från samhället och den information som man 

                                                 
109 Göran Bauer har i Nationalencyklopedin skrivit om: ortopedi  […] medicinsk specialitet som 
omfattar rörelseorganens sjukdomar och skador hos både barn och vuxna. Ortopedin räknas till de 
kirurgiska specialiteterna då operationer numera utgör en viktig del av ortopedins metoder. [Elektronisk] 
I Nationalencyklopedin. 1 skärmsida. Sökord: ortopedi. Tillgänglig <http://www.ne.se> [05-02-25] 
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aktivt söker själv. I dagens samhälle gäller det också, enligt informanten, att 
kunna sålla för att inte bli överhopad av information.110  

För den nyutbildade sjuksköterskan är information allt möjligt, egentligen 
är det information så fort man pratar eller läser någonting, påpekar hon. 
Information kan vara förmedlade nyheter eller att man upprepar gammal 
kunskap för att bli påmind om vad det finns för möjligheter. 

Studenten anser att i sjuksköterskeyrket är det mycket information till 
anhöriga och patienter. I sjuksköterskeyrket är det viktigt med information och 
man ska tänka på vad man ska och inte ska berätta för patienter, något som han 
upptäckt under sina praktikperioder.  

Kunskapssyn 
I detta avsnitt beskrivs intervjudeltagarnas kunskapssyn. Eftersom kunskap har 
en väsentlig plats i denna studie, undersöktes det hur informanterna uppfattade 
detta begrepp.  

Den erfarna sjuksköterskan läser mycket och försöker hålla sig à jour med 
vad som händer och påpekar att det är viktigt med tanke på att hon ordnar 
utbildningar. Hon lär sig hela tiden, i mötet med patienter och av de hon 
arbetar med och de hon har runt omkring sig. Denna informant resonerade 
kring begreppet kunskap enligt följande:  

Det är en stor fråga. Kunskap är teori och praktik och förmågan att omvandla den 
teoretiska kunskapen i praktiken. /…/ för många gånger hjälper det inte hur mycket man 
än läser och lär sig om man inte kan använda det både i yrkeslivet och i sin vardag.111

Medicinska kunskaper är också viktiga i sjuksköterskeyrket, enligt den erfarna 
intervjudeltagaren. Hon poängterar också andra kunskaper: 

man måste också ha kännedom om hur samhället ser ut /…/ ha kunskap om hur 
människor lever för att rätt förstå situationer /…/ om en patient kommer till en avdelning 
t.ex. /…/ hur lever den här människan, vilka krav ställer patienten då på oss i vården och 
hur vi kan tillmötesgå de. Då är det väldigt viktigt och veta hur den sociala situationen ser 

                                                 
110 Denna syn stämmer överens med Carol C. Kuhlthaus sätt att se på ”information overload.” Att förstå 
när man har fått tillräckligt med information är nödvändigt för att kunna skapa förståelse för den 
informationen som är tillgänglig för oss. Att söka förståelse i informationsmängden genom att bestämma 
vad man är i behov av och genom att formulera ett perspektiv som man kan bygga vidare på i den 
kontexten man befinner sig i, för det är den kontexten som bestämmer när informationsmängden är 
tillräcklig. Carol C. Kuhlthau, ”Investigating patterns in information seeking: concepts in contexts”, i 
Red. Thomas D. Wilson, David K. Allen, Exploring the contexts of information behaviour: proceedings 
of the Second International Conference on Research in Information Needs. Seeking and Use in Different 
Contexts 13/15 August, 1998, Sheffield. UK. (London, 1999,) s. 18. 
111 Intervju med den erfarna sjuksköterskan, genomförd 2005-01-20. 
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ut för den här patienten och speciellt viktigt i dag, när vårdtiderna är korta, att vi har 
kännedom om hur patienten ska klara sig i hemmet.112

Den nyutbildade sjuksköterskan menar att: ”kunskap är väl sammanfattningen 
av det man har lärt [sig] både teoretiskt, praktiskt och känslomässigt.”113 Vidare 
anser hon att ny kunskap alltid behövs och att det är det som är tjusningen med 
sjuksköterskeyrket, att det ständigt krävs att hon måste uppdatera det hon kan. 
Ny kunskap söks efter behov och situation. Den nyutbildade intervjudeltagaren 
ser alla kunskaper som viktiga i sjuksköterskeyrket.  

Att var sjuksköterska är och ha en fot i många läger. Man ska kunna den här 
omvårdnadsbiten, att kunna se, läsa en patient [och se] vad de behöver. Det är jätte 
viktigt. Har man inte den, då funkar man inte som sjuksköterska. Samtidigt måste du ha 
den där tekniska biten, du ska veta hur du sätter nålar och ger injektioner och hela det här 
/…/ det som läkarna oftast vill att man då ska göra och sen måste du ha den här sociala 
biten, du ringer runt till folk och du ska samordna massa saker, då måste man kunna ta det 
på ett sådant vis att folk uppfattar det positivt. Det blir så /…/ det är så spritt.114

Sjuksköterskestudenten definierar kunskap enligt följande: ”kunskap för mig 
det är att man ska ha en sådan bred kompetens som möjligt inom det man ska 
arbeta, så att man klarar av att utföra arbetsuppgifterna på ett bra sätt.”115 
Informanten säger sig vara i behov av ny kunskap när han kommer i kontakt 
med ett område som han inte behärskar. Ny kunskap inhämtas ofta i detta yrke, 
enligt studenten, eftersom yrket innebär att det hela tiden kommer mycket som 
är nytt.  

Studenten upplever att han får ny kunskap varje gång han är på praktik. 
Omvårdnaden skiljer sig från patient till patient mycket beroende på hur 
vårdtagarna själva är, menar han. Som praktikant har han också möjlighet att 
göra sina kunskaper gällande men han tycker samtidigt att: ”[…] man vill helst 
inte göra det när man kommer ny till ett ställe och börja dividera när man 
kommer dit, men man kan väl säga lite snyggt att: ’är det inte bättre att göra 
så?’ så brukar det gå bra.”116

På vilket sätt värderas kunskapen inom vårdyrket? Den erfarna 
sjuksköterskan menar att organisationen är hierarkisk uppbyggd och vissa 
yrkeskategorier har därmed en högre status. Om det beror på kunnande eller 

                                                 
112 Ibid. 
113 Intervju med den nyutbildade sjuksköterskan, genomförd 2005-01-19. 
114 Ibid. 
115 Intervju med sjuksköterskestudenten, genomförd 2005-02-03. 
116 Ibid. 
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annat, det är informanten osäker på. Hon tror att mycket har sin grund i 
traditionen. Vidare menar den erfarna sjuksköterskan att all kunskap är viktig 
oavsett arbetsuppgift.  

Den nyutbildade sjuksköterskans reflektioner kring om det är något 
kunnande som värderas högre eller lägre:  

det beror på vilken yrkesgrupp man pratar med, pratar man med läkarna så uppskattas det 
att man kan den här medicinska biten givetvis mer, pratar vi med varandra, 
[sjuk]sköterskor emellan så tror jag nog att det är lite grann fifty fifty sådär, man ska 
kunna både och, framförallt det här då /…/ kunna ta patienter, att kunna stötta när dom är 
ledsen och kunna lyssna.117

Det kunnande som man lägger stor vikt vid i vården, enligt studenten, är 
kunskap i hur man dokumenterar. Vid en eventuell anmälan är 
dokumentationen A och O.   

Preliminär konklusion   
Sjuksköterskeutbildningen har blivit alltmer teoretisk och idag finns det en 
professionell skyldighet för sjuksköterskor att använda sig av ny kunskap inom 
sitt fält.118 Gemensamt för informanternas syn på information/kunskap är att de 
ständigt omges av ny kunskap som de måste tillägna sig efter behov och 
situation, samt att de förväntas uppdatera den kunskap de redan har. Av 
informanternas svar framgår också att sjuksköterskorna behöver flera typer av 
kunskap, deras yrke är i många avseenden ett praktiskt yrke där både teoretisk 
som praktisk kunskap behövs.119 Grundtänkandet inom yrket är 
omvårdnadsorienterat tillsammans med de rent medicinskt tekniska bitarna, hur 
man sätter nålar osv. All kunskap är viktig i sjuksköterskeyrket, däribland tyst 
kunskap och kännedom om hur samhället ser ut.  

För att informanterna ska kunna nå en personligt förankrad kunskap i sitt 
arbete fordras en vetenskapligt grundad kunskap inklusive egna begrundade 
och levda erfarenheter av omvårdnad.120 Kersti Malmsten har definierat de 
olika kunskaperna och refererar till Aristoteles begrepp och skriver: 
”[s]juksköterskor behöver kunskap om att veta (episteme), och kunskap om att 

                                                 
117 Intervju med den nyutbildade sjuksköterskan, genomförd 2005-01-19. 
118 Se exempelvis Olof Sundin, ”En teoretisk diskussion kring några aspekter” i Svensk 
biblioteksforskning. (Borås, 1999/2:3,) s. 20. 
119 Se exempelvis Karin Linder, Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen: hur en grupp studerandes 
uppfattning av sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning.  (Lund, 1999,) s. 69. 
120 Se exempelvis Kerstin Öhrling, ”Lärande i vårdens vardag”, i Red. Elisabet Jernström, Roger Säljö, 
Lärande i arbetsliv och var dag. (Jönköping, 2004,) s. 184.  
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göra (techne), samt kunskap om att handla (phronesis) […]. Det behövs också 
kunskap om att känna (phatos).”121  

Dessa informanters kunskap är både teoretisk (episteme) och praktiskt 
(techne) förankrad. Teoretiska kunskaper som omvandlas för att bli tillämpbara 
i praktiken, yrkeslivet och i vardagen, är av värde enligt den erfarna 
sjuksköterskan. Den nyutbildade sjuksköterskan lägger ytterligare en aspekt till 
begreppet kunskap, nämligen det man har lärt sig känslomässigt, dvs. phatos. 
Sjuksköterskestudenten menar att en bred kompetens är önskvärd för att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter på ett gynnsamt sätt, dvs. phronesis.  

Sundin påpekar att på arbetsplatsen värderas den medicinska kunskapen 
vanligtvis högst och omvårdnaden, sjuksköterskornas huvudämne, har svårt att 
slå igenom.122 Informanterna ger också uttryck för att det är en sådan 
värdegrund som vårdverksamheten är uppbyggd på. Sjuksköterskors 
medicinska kunnande, den medicinskt tekniska biten, är något som läkarna 
värdesätter men såsom Fred E. Katz påpekar: ”[…] the physician is still the 
chief determiner of the kind of knowledge that is used in the medical 
setting.”123 Kunskapen värderas efter den arbetsuppgift man har och hur 
kunskapen bedöms kan ha sin grund i traditionen. Läkarna värderar 
sjuksköterskors medicinska kunnande mer än omvårdnadskunskaperna medan 
sjuksköterskor anser att dessa kunskaper är lika viktiga, enligt en 
intervjudeltagare. Dokumentationskunskaper är också värdefulla inom vården.  

 Äldres kunskap kontra yngres  
Den erfarna sjuksköterskan är en person som har läst hela livet och gått 
utbildningar av och till. Hon tycker att hela livet består av 
kunskapsinhämtning. För att få veta vad dagens sjuksköterskor studerar, det 
som hon inte fick lära sig i den gamla sjuksköterskeutbildningen i början på 
70-talet, har hon gått en mängd utbildningar. Informantens behov av att skaffa 
sig ny kunskap visar sig när de yngre sjuksköterskornas kunskaper och språk 
skiljer sig från hennes: 

När jag började /…/ jag har gått den gamla sjuksköterskeutbildningen. Och när man 
börja[de] prata om omvårdnadsvetenskap som en vetenskap och då ville jag veta: ’vad är 
det dom nya sjuksköterskorna lär sig, vad är det som jag inte har det teoretiska 
kunskaperna i?’ Och då börja[de] jag läsa vårdvetenskap. Jag kände inte ett behov av att 

                                                 
121 Kersti Malmsten, Etik i basal omvårdnad:…-i någon annans händer… . (Lund, 2001,) s. 49. 
122 Sundin, (2003a,) s. 146. 
123 Fred E. Katz, ”Nurses”, i Red.  Amitai Etzioni, The Semi-Professions and Their Organization. (New 
York, 1969,) s. 62.  
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jag behövde lära mig för att klara mitt arbete som sjuksköterska, utan för att förstå de nya, 
de prata[de] ett lite annorlunda språk och hade nya begrepp fast vi jobba[r] med samma 
saker. Vad var de dom fick lära sig som inte jag lärde mig när jag gick min utbildning, då 
i början på 70-talet?124  

Den nyutbildade sjuksköterskan har inte arbetat så länge som sjuksköterska 
och när hon började sin nyanställning på kliniken benämndes hon som ”ny ny 
sjuksköterska”, efter ett och ett halvt års arbete kallas hon numera bara för ”ny 
sjuksköterska”.  Denna informant menar vidare att: 

det är mycket man inte kan, men samtidigt så blir man aldrig fullärd heller. Det blir man 
inte, det är ett utvecklande arbete. Man får hela tiden lära sig nya saker, även om man 
jobbar med det här i trettio år, så är det fortfarande nya saker som kommer fram då via 
forskning osv. som man måste ta till sig och lära sig. Man får hela tiden nya riktlinjer för 
hur man ska göra saker så att det /…/ man blir ganska jämställd på så vis ändå, kan jag 
tycka, för att det blir nya saker för alla.125  

Citatet visar att informanten upplever att de erfarna sjuksköterskornas 
kunnande jämställs med dem som har mindre erfarenhet av yrket i och med att 
de nya kunskaperna som hela tiden introduceras är obekanta för alla.  

Nya sjuksköterskors kunskaper tillvaratas på denna klinik. Den 
nyutbildade sjuksköterskan tror inte att det fungerar på samma sätt på alla 
avdelningar men på hennes avdelning lyssnar personalen och tar till sig de 
nyutexaminerades kunskaper.  

Den nyutbildade sjuksköterskan beskriver skillnader som kan förekomma 
hos äldre sjuksköterskor respektive sjuksköterskor som är nyare i yrket.  

Jag har bara jobbat [i] ett och ett halvt år, så jag kan inte alls det här medicinska sådär /…/ 
så bra kanske egentligen. Dom som har jobbat i trettio år kan det otroligt mycket bättre. 
Så är det, men jag ser väl det samtidigt som så att det är någonting jag kan läsa mig till om 
inte annat. Det är ingenting jag måste kunna utantill när det gäller namn på mediciner och 
sådana saker, dessutom ändrar dom dom här medicinerna hela tiden, så det finns ingen 
anledning att jag ska kunna 100 läkemedelssorter.126

Studenten har lärt sig mycket under praktiken av olika personer. Han lyfter 
bl.a. fram personalens olika ålderskategorier som en tillgång för hans lärande, 
för att de representerar olika kunskaper samt olika sätt att se på saker och ting. 

                                                 
124 Intervju med den erfarna sjuksköterskan, genomförd 2005-01-20. 
125 Intervju med den nyutbildade sjuksköterskan, genomförd 2005-01-19. 
126 Ibid. 
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Preliminär konklusion  
Sundin skriver att under 1960- och 1970-talen fjärmades sjuksköterskornas 
yrkespraktik allt mer från det patientnära arbetet, samarbetet mellan utbildning 
och sjukvård blev mindre intensivt än vad det hade varit tidigare. Han menar 
att under denna tid arbetade sjuksköterskorna mer med medicinsk teknik och 
administration, samtidigt som omvårdnaden till stor del överlämnades till bl.a. 
undersköterskor.127 Lena Lannerheim skriver att under denna tid benämndes 
sjuksköterskor för ’miniläkare’.128

Kunskapsskillnaderna mellan de äldre och de yngre sjuksköterskorna är 
beroende av arbetserfarenhet och utbildningsår. De äldre kan den medicinska 
biten bättre än de yngre men saknar till en viss del de teoretiska kunskaperna, 
eftersom de har studerat under en tid när omvårdnadsämnet ännu inte klassades 
som en vetenskap. De yngre sjuksköterskornas terminologi skiljer sig därmed 
från de äldres.  

En ”ny ny sjuksköterska” utvecklas till att bli ”ny sjuksköterska” i och med 
att kunskaperna och yrkeserfarenheterna ökar. Varken äldre eller yngre 
sjuksköterskor kan slå sig till ro i sitt kunnande, ny forskning och nya riktlinjer 
kommer ständigt. Vilket enligt en informant resulterar i att äldre och yngre 
sjuksköterskors kunskaper jämställs. Men förmodligen relateras dessa nya 
kunskaper till den kunskap man redan har på olika sätt beroende på just 
yrkeserfarenheten.  

Teori/praktik i utbildningen 
Den erfarna informanten anser att det praktiska kunnandet och det teoretiska 
kunnandet går hand i hand, teorin ska omsättas i praktiken. Hon menar att det 
måste ingå praktik i sjuksköterskeutbildningen:  

för att man kan inte bara ha teorin och vara färdig sjuksköterska /…/ ja, färdig blir man 
aldrig i princip. Man kan inte få sin legitimation på bara teoretiska kunskaper utan det 
handlar om att kunna omsätta det i praktiken och då måste man lära sig /…/ och då ha 
någon form av handledare ute på en avdelning. [---] Det varvas; praktik och teori. Jag kan 
inte se att man skulle kunna klara av att vara sjuksköterska utan att ha /…/ man kan inte 
läsa sig till hur man ska sticka en patient, hur man ska ta blodprov och sådana här 
saker.129

                                                 
127 Sundin, (2003a,) s. 82. Sundin bygger sitt resonemang på Lena Derbrings, Charlotte Stöltens, 
Sjuksköterskeutbildningens forskningsanknytning: vision och verklighet. (Stockholm, 1992.) 
128 Lena Lannerheim, Syster blir till: en sociologisk studie av sjuksköterskeyrkets framväxt och 
omformering. (Göteborg, 1994,) s. 178. 
129 Intervju med den erfarna sjuksköterskan, genomförd 2005-01-20 
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Kunskap som den erfarna sjuksköterskan erövrat genom sin yrkeserfarenhet är 
enligt henne själv människokännedom.  

Även den nyutbildade sjuksköterskan har samma syn vad gäller det 
praktiska och det teoretiska kunnandet. Hon menar: ”det går nog hand i hand, 
fifty fifty. Man måste ha lika mycket av båda bitarna, tycker jag.”130

Kunskaperna som den nyutbildade intervjudeltagaren inhämtat från sin 
utbildning svarar relativt väl mot uppgifter och situationer hon har ställts inför i 
arbetet som sjuksköterska. Hon menar att utbildningen har kritiserats för att 
sjuksköterskorna inte kan tillräckligt när de fått sin legitimation, men denna 
informant tycker att den kritiken till en viss del är obefogad.  

Det finns ingen möjlighet att man ska kunna allt, för det är som jag säger så stort. Det är 
så jätte stort område att vara sjuksköterska, man lär specialisera sig lite grann på den plats 
man är. Jag skulle inte kunna funka lika bra som sjuksköterska på kanske infektion, för 
jag vet inte riktigt hur de jobbar och vad det är för någonting som är mest noga så att säga 
där, utan då får man lära sig det där. Det man lär sig i skolan det är en grund. Och jag 
tycker nog att det var en bra grund vi fick, det tycker jag.131

Hennes arbete på den palliativa delen av kliniken har medfört att hon har 
förvärvat specialkunskaper inom t.ex. cancersjukdomar, strål- och 
cytostatikabehandling osv.   

Förhållandet mellan teori och praktik fungerar bra, enligt studenten, 
eftersom de ämnen som är knutna till respektive praktikperiod tenteras oftast 
av innan studenterna går ut i den praktiska verkligheten. Även om han 
poängterar följande: 

det är mycket förlegat inom teorin som man läser, det är många böcker som är gamla och 
förslitna. Det är många lärare som inte hänger med i utvecklingen heller, så att de lär ut 
[…] så som det var för tio år sen, men det lär man sig när man är ute på praktiken. Men 
oftast […] är det ungefär [lika] även fast det är någonting som skiljer sig.132

Studenten uppskattade att vara ute på praktik: ”[…] man lär sig mycket mer än 
om man sitter och läser papper eller läser böcker för man får en inblick i det 
hela.”133 Teorin som studenten tillägnat sig på utbildningen kunde trots 
bristerna till en viss del kombineras med den praktiska verkligheten. ”Man 
tänkte tillbaka i varje situation [vad] man gjorde, injektioner, vad som helst, 

                                                 
130 Intervju med den nyutbildade sjuksköterskan, genomförd 2005-01-19. 
131 Ibid. 
132 Intervju med sjuksköterskestudenten, genomförd 2005-02-03. 
133 Ibid. 
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man tänkte på olika interaktioner mellan olika läkemedel och sådana saker. 
Man tänkte tillbaka hela tiden, på teorin.”134

Såsom den erfarna sjuksköterskan har påpekat kan man inte alltid läsa sig 
till hur man praktiskt ska gå tillväga i vården. Sjuksköterskestudenten som har 
mer av de teoretiska bitarna än de praktiska kände en slags ängslan under sin 
praktikperiod. Han var orolig och nervös över att t.ex. ge fel blodgrupp eller 
för mycket smärtstillande.  

Handledaren är ansvarig för praktikantens göromål. Men på slutet av 
praktiken gick studenten mest själv. Han menade att: ”man lär sig jobbet /…/ 
man kommer in i jobbet men man konsulterar ändå hela tiden.”135

Sjuksköterskestudenten hävdar att han har lärt sig mycket mer på praktiken 
än vid undervisningen vad det gäller just att lära sig dokumentationssystemet 
VIPS, men mer om detta under kapitlet: Skriftlig intern information, och hur 
man ska hantera en medicinlista.  

De föreläsningar och kurser som studenten har tagit del av under sin 
utbildning har han delade uppfattningar om: han är både nöjd och missnöjd. 
Han anser att det läggs för stor vikt vid forskning. Han menar att detta borde 
vara en egen valbar kurs för dem som vill blir forskare. Han förstår inte varför 
detta ska ligga i den allmänna utbildningen. ”[…] Jag tycker det borde vara 
mer sjukdomar och så, som man har nytta av för det är mer forskning och 
statistik och sådana saker. […] Jag tycker man borde läsa mer om just 
sjukdomar.”136

Preliminär konklusion  
Teori och praktik ska enligt alla informanter gå hand i hand, teorier ska 
omsättas i praktik. Det finns dock en viss motsättning mellan teori och praktik i 
vården. En lösning på motsättningen visar sig ovan i studentens strategi där 
den praktiska verkligheten står över utbildningens teorier. Viss kunskap kan 
man inte få via teorier, t.ex. hur man ger injektioner, inblick och 
människokännedom. Teorin är en grund för praktiken men är till viss del, 
enligt en informant, förlegad och utbildningen borde innehålla mer 
sjukdomslära än forskning och statistik. Specialiserad avdelningsbunden 
kunskap är ingenting som lärs ut på högskolan, vilket heller inte är nödvändigt 

                                                 
134 Ibid. 
135 Ibid. 
136 Ibid. 
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enligt en informant, utan det är något som man tillägnar sig i den praktiska 
verkligheten.  

Jorfeldt som studerat lärares och studenters beskrivningar av 
omvårdnadsämnet i sjuksköterskeutbildningen i ett genusperspektiv anser att 
omvårdnadsteorierna både kan utmana och påverka den praktiska 
omvårdnaden. Teorier kan skapas utifrån de praktiskt vedertagna och 
beprövade handlingarna samtidigt som praktiken följaktligen kan formas av 
teorier. I avhandlingen framkommer det att sjuksköterskestuderande anser att 
omvårdnadsteorierna inte är användbara i den praktiska verkligheten.137  

Tyst kunskap  
Den erfarna sjuksköterskan anser att begreppet tyst kunskap är ett klassiskt 
begrepp när det gäller sjuksköterskerollen. Enligt henne är den tysta 
kunskapen: ”det här som vi lär oss genom att se och lyssna, se hur andra gör 
och lyssna på vad andra gör, fast vi kanske inte riktigt kan sätta ord på det.”138

Den nyutbildade intervjudeltagaren menar att sjuksköterskor ska kunna se 
på patienten och kunna läsa patienten för att sedan kunna avgöra vilka deras 
behov är. Enligt henne är den tysta kunskapen den underförstådda kunskapen, 
det som man för vidare genom handling. På avdelningen visar sig den tysta 
kunskapen i bemötanden av patienter: ”[…] att man tittar lite hur man gör, hur 
de andra gör och jämför lite grann med hur jag gör och vad som är bra och vad 
som är dåligt, så att man styr upp och förbättrar på det hela lite grann, och det 
är en stor del av det vi gör här.”139

Studenten har en lite annorlunda syn på begreppet än de två andra 
deltagarna. Tyst kunskap kom studenten i kontakt med i samband med 
geriatrikpraktiken och är, enligt honom, den kunskap som man har men inte 
pratar om. Studenten menar att det är en tyst kunskap som man har när man 
t.ex. vet att det kommer att stå 0-HLR (ingen hjärt- och lungräddning) i en 
patients journal innan läkaren har skrivit dit det. En erfaren sjuksköterska ser 
när patienten är i det skedet av sitt liv och kan då fråga läkaren, som fattar 
beslutet ifråga, om vårdtagaren ska hjärt- och lungräddas eller inte. Studenten 
menar att 0-HLR egentligen betyder att vissa patienter mår bäst av att få somna 
in. På utbildningen har inte studenten kommit i kontakt med detta: 

                                                 
137 Jorfeldt, (2004,) s. 30 ff. 
138 Intervju med den erfarna sjuksköterskan, genomförd 2005-01-20. 
139 Intervju med den nyutbildade sjuksköterskan, genomförd 2005-01-19. 
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Nej, man pratar inte om sånt, det är egentligen inte /…/ man ska /…/ det är inte olagligt 
och inte ge hjälp men det är olagligt att göra någonting emot läkarens ordination eller 
någonting sådant men det är en grej som man inte pratar om […] det är någonting som 
man får in bara, fast man inte pratar om det /…/ för det är egentligen inte etiskt riktigt om 
man ska säga /…/ 140

 
Britta Herbig och André Büssing m.fl. skriver att intuitionen är en del av den 
tysta kunskapen. I direktkontakt med människor måste man många gånger ta 
itu med komplexa och ibland ganska diffusa typer av signaler och information. 
Tyst kunskap är nära förbunden med ens arbetserfarenhet och kan vara svår att 
verbalisera.141 Linder skriver att det råder ingen enighet om vad 
förtrogenhetskunskap eller tyst kunskap innebär. Hon refererar till olika 
författare och skriver att det finns termer som är bättre än tyst kunskap bl.a.: 
förståelse, färdighet, säkerhet, omdöme, förtrogenhet och personligt 
engagemang.142 Inga Michaeli skriver om den tysta kunskapen inom sjukvården 
och att det är viktiga förmågor såsom inkännande, tolka kroppsspråk, bekräfta, 
stödja, gemensamt skapande och kommunikation i Jag-Du-relation. Det går 
inte att innan berätta hur man bör gå tillväga, det ser eller känner man 
allteftersom. Dessa kompetenser och erfarenheter har tidigare beskrivits som 
”kvinnliga” och som en primitiv fas hos människan.143 Lynn Kacperek menar 
att reflektion inom vården är en värdefull metod för att blottlägga och 
undersöka sjuksköterskors tysta kunskap, en metod som borde undersökas 
inom rådande forskningskontext för att utveckla kunskap och stimulera 
fortsatta efterforskningar inom området.144 Bo Göranzon menar att ”[d]et finns 
en klar tendens att överbetona den teoretiska kunskapen på den praktiska 
kunskapens bekostnad, och förtrogenhetskunskaperna tenderar man att glömma 
bort helt när man diskuterar kunskapens natur.”145 Savolainen skriver att 
Dervin146 definierar begreppet information på följande vis: ”[…] information är 
praktiskt taget allt som är delaktigt i skapandet av mening (sense) och 
därigenom i vägledandet av handlingarna. Information är inte bara sanna 
påståendesatser, utan även intuitiva synsätt, gissningar och subjektiva 
                                                 
140 Intervju med sjuksköterskestudenten, genomförd 2005-02-03. 
141 Britta Herbig, André Büssing et al., ”The role of tacit knowledge in the work context of nursing” i 
Journal of Advanced Nursing. (Oxford, 2001: 34 (5),) s. 688 f. 
142 Linder, (1999,) s. 72 f. 
143 Inga Michaeli, ”Välfärdsstaten och kvinnornas oordning” i Mitt i nittiotalet. (Gävle, 1995,) s. 102 f.  
144 Lynn Kacperek, ”Non-verbal communication: the importance of listening” i British Journal of 
Nursing. (London, 1997 6:5,) s. 278. 
145 Bo Göranzon, Det praktiska intellektet: datoranvändning och yrkeskunnande. (Stockholm, 1990,) s. 
139. 
146 Brenda Dervin, ”On studying information seeking methodologically: The implications of connecting 
metatheory to method” i Information Processing & Management. (Oxford, 1999: 35 (6),) s. 727-750. 
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föreställningar.”147 I informationsbegreppet ovan ingår tyst kunskap. Paul 
Blackmore påpekar följande: 

Tacit knowledge on the other hand is not so readily available for capture and 
dissemination [as explicit knowledge]. It is the knowledge held within ourselves, 
combined with personal perspectives, experience, emotional intelligence and ‘gut-
feelings’. This is essentially the intellectual capital of an organisation. KM [knowledge 
managemnet] is principally concerned with capturing and sharing both types [sic] 
knowledge, in order to create new knwledge.148

Den erfarna sjuksköterskan menar att dokumentationssystemet VIPS (mer om 
detta under kapitlet Skriftlig intern information) har fångat upp mycket av den 
tysta kunskapen, att man numera kan sätta ord på denna kunskap. Lena 
Törnkvist och Ann Gardulf m.fl. menar att sjuksköterskeprofessionen 
innehåller tyst kunskap som inte kan verbaliseras och professionen blir därmed 
mystisk och den förtrogna kunskapen betraktas som dold, detta kan emellertid 
undvikas genom att sjuksköterskearbetet dokumenteras.149 Medan Herbig och 
Büssing m.fl. anser att man däremot kan argumentera för att bytet från muntlig 
till datoriserad dokumentation, som nyligen skett inom omvårdnaden, leder till 
reducerade reflektionsmöjligheter kring diffus kunskap.150

Preliminär konklusion  
Den erfarna sjuksköterskan och den nyutbildade sjuksköterskan har likartad 
syn på begreppet tyst kunskap. Det är den tysta kunskapen som inte riktigt är 
verbaliserbar men man kan lära sig den genom att se och lyssna på andra i t.ex. 
patientsituationer. Den är underförstådd och förs vidare genom handling. 
Studenten poängterar också att den tysta kunskapen inte är något man samtalar 
om men för hans del är den tysta kunskapen även förknippad med något som i 
viss omfattning inte är helt oklanderligt. Denna tysta kunskap har erfarna 
sjuksköterskor och det är något som man själv också bara ”får in” fastän ingen 
talar om det. Inte heller på utbildningen pratar man om t.ex. 0-HLR.  

Livslångt lärande i sjuksköterskprofessionen 
Kunskap och utbildning är en bra bas men den måste underhållas. Idag talar 
allt fler om det livslånga lärandet där ny kunskap bör införlivas under hela ens 
                                                 
147 Savolainen, (2003,) s. 96. 
148 Paul Blackmore, ”Intranets: the bigger picture”, i Red. Alison Scammell, Handbook of information 
management. (London, 2001,) s. 407. 
149 Lena Törnkvist, Ann Gardulf et al., ”The opinions of nursing documentation held by district nurses 
and by nurses at primary health care centres” i Vård i Norden. (Köpenhamn, 1997: 17 (Nr. 4),) s. 24. 
150 Herbig, Büssing et al., (2001,) s. 694. 
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livstid. Den erfarna sjuksköterskan har följande åsikt kring begreppet: 
”livslångt lärande /…/ ja, det är en /…/ livet är en skola från början till slut, 
från det att man tar sitt första andetag tills man slutar leva, för hela livet får jag 
erfarenheter och livets slutskede är den sista erfarenheten du får.”151

Att ha viljan att lära sig under hela sin livstid, förutsätter den nyutbildade 
intervjudeltagaren att varje sjuksköterska har, dvs. tar ansvar för sitt eget behov 
av sitt livslånga lärande.  

Ja, är man inte inställd på det [livslångt lärande] som sjuksköterska då har jag svårt att se 
hur man ska kunna fungera som sjuksköterska. Om man tror att man är klar när man går 
ur skolan, det tror jag ingen gör. Och man är inte klar efter 20 år heller. Den dagen man 
sätter sig ner och tycker att nu kan jag tillräckligt, nu behöver jag inte lära mig nå[got] 
mer då är det nog dags att hitta på nå[got] annat yrke, tror jag.152

Kliniken kan i vissa fall bekosta vidareutbildningar för sin personal med t.ex. 
bidrag. Om den nyutbildade sjuksköterskan skulle vilja läsa till 
onkologisjuksköterska då kan hon få ekonomisk hjälp och även böcker kan 
bekostas osv., eftersom avdelningen har ett behov av denna yrkesgrupp. Ett 
arbetsschema kan också anpassas under studietiden. Vissa kliniker/avdelningar 
bekostar hela utbildningen. Den klinik som denna informant arbetar på 
erbjuder utbildning inom palliativomvårdnad, vård i livets slutskede som 
Landstinget ansvarar för. Inbjudan skickas till alla berörda avdelningar.  

Studentens åsikt angående det livslånga lärandet är: ”Ja, i det här yrket är 
det viktigt att det är livslångt, […] man lär sig hela tiden.”153

Jorfeldt skriver att ett samhälles förmåga och möjlighet att förstå det 
livslånga lärandets innebörd är en utmaning för kunskapssamhället. 
Utbildningsföreträdare har uppvisat ett stort intresse för det livslånga lärandet i 
de olika yrkena. Det finns inte någon universell överenskommelse om vad 
livslångt lärande medför i praktiken. Detta förhållande hämmar analyser av 
frågor som bör vara i centrum för det livslånga lärandet.154   

I skolverkets rapport, 1999, framkommer det att:  

DET LIVSLÅNGA OCH livsvida lärandet är inte detsamma som återkommande 
utbildning i det formella utbildningssystemet. Det livslånga lärandet är en helhetssyn på 

                                                 
151 Intervju med den erfarna sjuksköterskan, genomförd 2005-01-20. 
152 Intervju med den nyutbildade sjuksköterskan, genomförd 2005-01-19. 
153 Intervju med sjuksköterskestudenten, genomförd 2005-02-03. 
154 Jorfeldt, (2004,) s. 35. Jorfeldt bygger sitt resonemang på Barry Hake’s, Max van der Kamp’s, 
”Lifelong learning policies in the Netherlands: an analysis of polycy narratives, instruments and 
measures.” i Lifelong learning in the Netherlands. The state of the art in 2000. (Hertogenbosch: Cinop, 
2001.)   

 44



utbildning och lärande som erkänner lärande i flera olika miljöer. Begreppet består av två 
dimensioner. Den livslånga dimensionen innebär att individen lär under hela livet. Den 
livsvida dimensionen erkänner formellt, ickeformellt och informellt lärande.155

Preliminär konklusion  
Livslångt lärande är ett vagt begrepp och skolverkets definition gör det inte 
mindre oklart men det framkommer ändå att det handlar om både informellt 
och formellt lärande och om både teori och praktik. 

Att arbeta inom ett fält som hela tiden kommer i kontakt med livets 
ytterligheter, liv och död, påverkar bilden av det livslånga lärandet. Den 
erfarna sjuksköterskan som är verksam inom den onkologiska kliniken där bot 
inte längre är att vänta ser livets slutskede som den sista erfarenheten på det 
livslånga lärandets väg.  

Professionsidentitet; omvårdnad/medicin 

Den erfarna sjuksköterskan menar att omvårdnadsvetenskapen har synliggjort 
sjuksköterskornas göromål. Omvårdnaden innebär att ha en helhetssyn över 
patienten, att förstå vad som påverkar hans/hennes välbefinnande, såväl fysiskt 
som psykiskt. Enligt henne är det dessutom viktigt med uppföljning för att se 
om patienten kan ta till sig den vård och information som ges. 

God omsorg förekommer även enligt den nyutbildade sjuksköterskan när 
patienten har det bra, att vården utgår ifrån patientens behov och när 
vårdtagaren kan hantera sin situation. Även sjuksköterskestudenten definierar 
god omsorg med patientanpassad vård och när patienten behandlas med 
respekt. Patientens autonomi och självbestämmande är en viktig del i vården. 
Alla patienter ska behandlas lika oavsett ålder och ursprung osv. Det är också 
betydelsefullt att patienten själv känner att omvårdnaden är bra, enligt 
studenten.  

Sjuksköterskor har ett medicinskt- och ett omvårdnadsansvar. Läkaren har 
det yttersta medicinska ansvaret för patienten och sjuksköterskor utför mycket 
av läkarnas ordinationer. Läkaren har ansvar för de ordinationer han/hon ger 
och sjuksköterskor har ansvar för att utföra ordinationen på rätt sätt. 
Sjuksköterskor har skyldighet att påpeka om ordinationen är felaktig. De ställs 
till ansvar om de utför felaktiga ordinationer, därför är dokumentationen och de 
skriftliga ordinationerna viktiga vid en eventuell anmälan, enligt den erfarna 
sjuksköterskan. Även den nyutbildade sjuksköterskan påtalar att läkare 
ansvarar för det som rör det medicinska; mediciner, behandlingar och 
                                                 
155 Det livslånga och livsvida lärandet. (Stockholm, 2000,) s. 9. 
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undersökningar. Men sjuksköterskor ska kunna bedöma om det är rimligt det 
läkaren gör.  

Angående förhållandet mellan omvårdnad och medicin så understryker den 
erfarna sjuksköterskan följande: 

Ja, vi lever fortfarande i en hierarki […] men jag tycker mer och mer att 
omvårdnadsvetenskapen får en bättre /…/ högre status, men status som medicin det 
kommer [omvårdnadsvetenskapen] aldrig och få. Det tror jag inte, inte inom min 
yrkesverksamhet i alla fall, men vi har kommit en bra bit på väg.156

Den nyutbildade sjuksköterskan ger vård åt patienter som befinner sig i livets 
slutskede, man kan inte längre bota patienten men symtom behandlas. Eftersom 
avdelningen inte har några undersköterskor får den nyutbildade sjuksköterskan 
göra det arbetet som denna yrkesgrupp vanligtvis gör, vilket kan innebära att 
hon fyller på i hyllor och bäddar sängar osv. Den nyutbildade sjuksköterskan 
tycker att hon i och med detta arbetsförfarande som råder på avdelningen 
kommer närmare patienten och får en helhetsbild över deras situation, en 
bild som andra sjuksköterskor kanske går miste om. Den nyutbildade 
intervjudeltagaren ser om ”patienten står något bättre på benen idag än igår.”157 
När hon går rond med läkaren kan hon svara väldigt bra på frågor kring 
patienternas mående, vilket många sjuksköterskor som delar mediciner 
och sätter dropp osv. inte kan eftersom de har undersköterskor som sköter det 
personliga.  

Enligt den nyutbildade intervjudeltagaren ska omvårdnad och medicin, 
som påpekats, gå hand i hand. 

Det vävs samman, det hänger ihop hela tiden, för funkar inte det ena så funkar inte det 
andra heller. Det blir omöjligt för oss och ha en bra omvårdnad om en patient /…/ om 
man inte är medicinskt så välbehandlad som man kan vara t.ex. inom smärtsidan då, är 
inte patienten smärtbefriad då kan inte vi hålla på med den patienten, vi kan inte göra 
nånting då, utan att det /…/ vi bara gör att det gör ont. Det måste gå hand i hand.158

Det som engagerar studenten minst i sjuksköterskeprogrammet är forskning 
och han intresserar sig mest för akutsjukvården vilket bl.a. är det fält som han i 
framtiden vill arbeta inom. Han menar att han i framtiden förmodligen arbetar 
inom akut- eller primärvården, men studenten påpekar att hans framtida val 

                                                 
156 Intervju med den erfarna sjuksköterskan, genomförd 2005-01-20. 
157 Intervju med den nyutbildade sjuksköterskan, genomförd 2005-01-19. 
158 Ibid. 
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kan ändras för att det finns mycket att välja på inom vården. Detta är något 
som väl stämmer överens med vad Jorfeldt kom fram till i sin studie, nämligen 
att de manliga studenterna bestämmer sig tidigt under studierna för just 
akutsjukvård som specialinriktning i sin yrkesprofil.159 Något som kan bero på 
genusstrategier, men mer om detta under kapitlet: Kön och makt.  

Den viktigaste kunskapen studenten inhämtat i omvårdnadsämnet är etiken 
och dess etiska människosyn om hur man behandlar patienterna. Han nämner 
viktiga sökord såsom självbestämmande, autonomi och respekt. Han menar att: 
”[…] det är ganska viktigt faktiskt när man är ute och arbetar att man tänker på 
dom orden, så att man behandlar patienten bra.”160

Kunskaper som sjuksköterskestudenten ser som betydelsefulla i 
sjuksköterskeyrket är: ”medicinkunskaper är nog det viktigaste, tycker jag. 
[…] allt är viktigt i och för sig som man gör med patienten men mediciner de 
kan bli så mycket fel, [det] kan bli mycket bieffekter om man ger fel.”161 
Studenten menar senare dock att för sjuksköterskor är omvårdnad och medicin 
lika viktigt: ”[…] det medicinska går in i omvårdnaden.”162

På ronden, på t.ex. ortopeden, bestämmer läkaren vad som ska göras 
berättar studenten. Om en patient ska skrivas ut eller inte och om en 
snabbsänka eller ett urinprov ska tas, är exempel på beslut som läkaren fattar. 
Sjuksköterskorna fördelar i sin tur uppgifter till undersköterskorna. Studenten 
menar att: ”det är som att läkarna är chef över sjuksköterskorna och 
sjuksköterskorna är chef över undersköterskorna.”163 Enligt studenten 
behandlade läkarna sjuksköterskorna väl, men påpekar att ”[…] det var värre 
för undersköterskorna, […] undersköterskorna och läkarna går inte ihop, 
verkar det som.”164 Detta menade denna informant kunde bero på att 
sjuksköterskor har ett medicinskt kunnande och har därmed även är medicinskt 
ansvar något som undersköterskorna saknar, vilket enligt 
sjuksköterskestudenten, verkar resultera i att läkarna aldrig pratar med 
undersköterskorna.  

Jorfeldt skriver att medicinsk vetenskap och omvårdnadsvetenskap är två 
närliggande vetenskaper och som delvis har ett gemensamt yrkesinnehåll. De 
manliga studenterna i Jorfeldts studie upplevde det akademiskt inriktade 

                                                 
159 Jorfeldt, (2004,) s. 152.  
160 Intervju med sjuksköterskestudenten, genomförd 2005-02-03. 
161 Ibid. 
162 Ibid. 
163 Ibid. 
164 Ibid. 
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omvårdnadsinnehållet som något de måste anpassa sig till – eller gå igenom 
som något nödvändigt – för att därefter kunna rikta in fortsatta studier/karriärer 
på områden som ligger nära den medicinska och tekniska vetenskapen. 
Kvinnliga sjuksköterskestudenter framhåller däremot att det är den nära 
patientkontakten som är det primära i omvårdnaden. Av tradition förväntas det 
att kvinnor är goda omvårdare vilket leder till att kvinnliga studenter fokuserar 
sitt kunnande på omvårdnadsämnet. Detta är en av orsakerna till den ojämna 
könsfördelningen, enligt Jorfeldt.165  

Den erfarna sjuksköterskan hävdar att hennes kompetensområde som 
sjuksköterska är omvårdnadsvetenskapen, vilket är den yrkesmässiga basen. 
De medicinska kunskaperna är också viktiga i sjuksköterskeyrket, enligt henne. 

Den nyutbildade sjuksköterskan menar att det som utmärker hennes 
kompetensområde som sjuksköterska är omvårdnad och medicinsk teknik. 
Social kompetens är också viktigt för att kunna samarbeta med både patienter, 
anhöriga och alla andra yrkesgrupper.  

Studenten menar att hans kompetensområde innebär att vara ansvarig för 
omvårdnaden i sjukvården samt att vara någon sorts chef över 
undersköterskorna. Sjuksköterskorna överlåter vissa arbetsuppgifter till 
undersköterskorna via delegering, undersköterskorna auktoriseras samma 
kompetenser som sjuksköterskor men ansvaret ligger kvar hos den sistnämnda. 
Sjuksköterskor delegerar t.ex. insulingivning till undersköterskorna. 
Undersköterskor genomgår test för att se om de t.ex. kan ge insulin och kan 
dokumentera detta. Om de klarar detta blir de delegerade till att utföra 
uppgiften ifråga av en sjuksköterska.  

Lannerheim skriver att system byggda på delegeringsförfarande inte är 
lämpliga. ”Gränser flyter ut mellan yrkena och lämnar plats för nya strider. 
Detta är naturligtvis ett dilemma därför att många människor får status och 
omväxling i sitt arbete och utvecklas genom att överta överordnades 
arbetsuppgifter.”166   

Enligt SOSFS 1993:17 vilar omvårdnad, som all annan hälso- och 
sjukvårdande verksamhet, på vetenskap och beprövad erfarenhet. Någon 
allmänt vedertagen definition av begreppet ”omvårdnad” finns ännu inte. 
Däremot kan omvårdnadsarbetets syfte m.m. beskrivas, vilket bl.a. är att 

                                                 
165 Jorfeldt, (2004) s. 159-169. 
166 Lannerheim, (1994,) s. 179. 
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stimulera hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, minska lidande samt att ge 
patienter möjlighet till en värdig död.167

Vilka arbetsuppgifter kan då ingå i sjuksköterskeyrket? Den nyutbildade 
sjuksköterskan arbetar mycket med anhöriga. Hon samtalar med de närmaste 
och kallar ofta efter kurator och sjukhuspräst. Klinikens palliativateam, som är 
en del av hemsjukvården, tar hand om patienterna när de är hemma, men när 
dessa patienter ligger på avdelningen så ”rondar” olika läkarteam även dessa 
patienter. En stor del av sjuksköterskornas tid går åt till att göra 
vårdplaneringar eftersom de har ett samarbete med primärvården och 
kommunen.  

Den nyutbildade sjuksköterskans arbetsfördelning är beroende av det som 
måste prioriteras först och styrs av det som är för tillfället och det blir ganska 
lika från dag till dag. Hon börjar med morgontvätten och medicinutdelningen. 
Tider som måste följas är undersöknings- och behandlingstider för strålning 
och cytostatika, mattider samt läkarnas rondtider. I hennes arbete finns lite 
utrymme för självbestämmande, denna informant kan t.ex. inte skjuta upp det 
som är planerat, sådana beslut fattas av andra t.ex. av läkare.  

Däremot kan jag alltid ha åsikter. Det är ingen läkare som rynkar på näsan för att man 
kommer och säger att man kanske tycker lite annorlunda, eller att man ifrågasätter lite 
grann för att man har en sådan bra helhetsbild av patienten, så att läkarna lyssnar väldigt 
bra på vad vi tycker. Man gör ofta saker i samråd med varandra.168

Den nyutbildade sjuksköterskans bedömning av vad som bör göras med t.ex. 
en enskild patient vilar på observation samt det som rapporterats från 
föregående sjuksköterska, vad den sjuksköterskan har bedömt och vad som står 
i läkarjournalen. Denna sjuksköterska utvecklar sina omdömen och lär sig av 
alla och hon utvecklas och lär sig något nytt eller kompletterande varje dag.  

Den erfarna sjuksköterskan menar att sjuksköterskeyrket har förknippats 
med Nightingale’s kalltanke men av undersökningen att döma rör det sig inte 
om något ”sjuksköterskekall” för informanternas del. Lannerheim påpekar i sin 
avhandling att uppfattningen om sjuksköterskeyrket som ett kall har haft stor 
betydelse för yrkets innehåll och utformning. Eftersom kallet inte längre ses 
som helt nödvändigt används i stället begreppet ansvar som en viktig egenskap 

                                                 
167 Socialstyrelsens allmänna råd: omvårdnad inom hälso- och sjukvården, SOSFS 1993: 17. Tillgänglig:  
<http://www.sos.se/sosfs/1993_17/1993_17.htm> [05-03-18] 
168 Intervju med den nyutbildade sjuksköterskan, genomförd 2005-01-19. 
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för sjuksköterskor. Kallet betonar mer tjänandet och ansvaret och understryker 
patientens beroende.169  

Preliminär konklusion  
I den hierarkiska organisationen har omvårdnadsvetenskapens status höjts men 
den ställning som den medicinska vetenskapen har kommer den först nämnda 
aldrig att få, enligt denna undersökning. Men dessa två vetenskaper är i en 
beroendeställning, fungerar inte det ena så fungerar inte det andra.  

På denna klinik, som de två yrkesverksamma sjuksköterskorna befinner 
sig, saknas undersköterskor vilket gör att hierarkin skiljer sig från den gängse 
samtidigt som den mellanställning som sjuksköterskor vanligtvis har 
försvinner. Vilket i sin tur leder till att de får en helhetsbild vad gäller 
patienterna, något som sjuksköterskor kanske inte har i vanliga fall, vilket gör 
att läkarna lyssnar på sjuksköterskorna. 

Den nyutbildade sjuksköterskan berättade tidigare att sjuksköterskor som 
arbetat i flera årtionden kan det medicinska bättre än t.ex. vad hon kan. Detta 
framkommer även i Sundins avhandling. Han skriver att läkaren representerar 
expertkunskapen men sjuksköterskan kan efter lång yrkespraktik lära sig 
mycket inom medicin. Läkarens gedigna kunskaper i den medicinska 
behandlingen lärs av sjuksköterskor, enligt Sundins intervjudeltagare, i 
yrkespraktiken. I det här fallet sätts den erfarenhetsgrundade medicinska 
kunskapen före omvårdnaden.170 En van sjuksköterska kan via sin förvärvade 
kunskap se om läkarens ordination är rimlig eller inte, vilket oerfarna 
sjuksköterskor har svårare att upptäcka.  

Informanterna talar om vad som ingår i deras yrkesroller. Sjuksköterskors 
professionsidentitet stödjer sig på omvårdnadsvetenskapen och deras 
medicinska kunskaper. Sjuksköterskorna är ansvariga för omvårdnaden i 
sjukvården samt att de i viss mån ska leda undersköterskornas arbete.  

I kapitlet Professionsteori och informell makt framkom att 
sjuksköterskeyrket betraktas som en semiprofession. Teorin angående 
semiprofessioner baseras på vad som i själva verket är ett manligt lyckad 
professionellt projekt vid en särskild historisk tidpunkt. Utifrån ett 
semiprofessionsperspektiv saknar sjuksköterskor bl.a. den autonomi som krävs 
för att bli betraktad som en ”riktig” profession. 

                                                 
169 Lannerheim, (1994,) s. 152 f. 
170 Sundin, (2003a,) s. 136. 
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Kön och makt 
Först ges en bakgrund till kontexten som sjuksköterskor verkar i. Därefter 
diskuteras betydelsen av genus. 

Lindgren ger i sin bok ’doktorn’ en manlig framtoning och orsaken är att 
hon har önskat markera att ”[…] den verksamma ’normen’ är manligt präglad. 
Doktorn ’är’ en man.”171 Läkaryrket ses som en manligt präglad domän. 
”Sjuksköterskan” är kvinnligt präglad; sjuksköterskan ”är” en kvinna. Dessa 
värderingar och attityder leder till problem för kvinnor som väljer läkaryrket 
och för män som utbildar sig till sjuksköterskor. 

Jorfeldt skriver att synen på arbete och sysselsättning i ett samhälle är 
knutet till attityder om vad kvinnor och män ska syssla med och att det 
dessutom finns en manlig hegemonisk struktur i samhället och i arbetslivet.172 
Genus påverkar valet av yrke och när man väl valt ett yrke så binder personens 
genus honom/henne till vissa sysslor inom det yrket. Ewa Gunnarsson skriver i 
sin avhandling följande: 

Kvinnors underordning i arbetslivet uttrycks tydligast i två övergripande dimensioner, 
dels i en horisontell dimension i form av att kvinnodominerade branscher och yrkena 
generellt sett värderas lägre än de branscher och yrken där män dominerar. 
Underordningen uttrycks även i en vertikal dimension. Kvinnorna befinner sig generellt 
sett lägre än männen i arbetslivets hierarkier.173

För sjuksköterskorna blir den horisontella dimensionen tydlig i och med att 
sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat och därmed genererar låg status. Den 
vertikala dimensionen gör att sjuksköterskorna som regel befinner sig långt ner 
i vårdens hierarkiska strukturer, en underordning som beror på yrke och kön. 
Jorfeldt menar att omvårdnadsarbetet inte har samma värde som traditionella 
manliga arbeten och sysselsättningar.174  

Om mannen väljer att arbeta som sjuksköterska så gör han det inom 
sjuksköterskeyrkets maskulina domäner såsom ambulans- och akutsjukvård, 
enligt Jorfeldt. Vilket resulterar i att manliga sjuksköterskor använder 
kompensatoriska strategier i sin ambition att leva upp till två oförenliga roller, 
det att vara man och att vara sjuksköterska, och en av dessa strategier kan vara 

                                                 
171 Lindgren, (1992,) s. 70. 
172 Jorfeldt, (2004,) s. 60. 
173 Ewa Gunnarsson, Att våga väga jämt!: om kvalifikationer och kvinnliga förhållningssätt i ett tekniskt 
industriarbete. (Luleå, 1994,) s.40. 
174 Jorfeldt, (2004,) s. 60. 
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att undvika patientcentrerat sjuksköterskearbete för att säkra sin manliga 
identitet.175  

Lindgren påpekar att sjuksköterskorna befinner sig på en mellannivå i 
organisationen, ovanför undersköterskorna men under doktorerna. I 
organisationen är informationen enkelriktad: uppifrån och ned. På samma sätt 
värderas kunskaperna, d.v.s. de har större värde om de kommer uppifrån, 
följaktligen är det de medicinska kunskaperna som värderas högst på 
arbetsplatsen. Undersköterskornas och biträdenas kunskaper och 
informationsspridning stannar vanligtvis inom den egna gruppen eller värderas 
inte som kunskaper.176 Läkarna har hög status bl.a. för att det är de som ger 
informationen. Enligt min undersökning lyssnar läkarna på den nyutbildade 
sjuksköterskan för att hon har en helhetssyn vad det gäller patienterna, p.g.a. 
att avdelningen saknar undersköterskor som i vanliga fall sköter det personliga. 
Om inte helhetssynen finns, ”lyssnar” läkarna då? 

 Den erfarna sjuksköterskan upplever inte att kön har betydelse i sin 
profession utan att det snarare handlar om traditioner. Det finns fortfarande få 
manliga sjuksköterskor, hon har själv inte så stor erfarenhet av att arbeta med 
dem. Däremot har denna informant träffat på män som studerat till 
sjuksköterska då hon arbetade på en högskola. I enlighet med Jorfeldts resultat, 
menar den erfarna sjuksköterskan, att manliga studenter är mest intresserade av 
att arbeta inom akutsjukvården eller inom ambulansen. Hon påpekar att 
manliga sjuksköterskor har andra ambitioner och att de är mer inriktade på 
karriären än sina medsystrar. Den erfarna sjuksköterskan tror att 
yrkeserfarenheten har större betydelse än kön samt patientens erfarenheter eller 
fördomar om manligt och kvinnligt. Patienterna visar mer hänsyn gentemot 
manliga sjuksköterskor än de kvinnliga, enligt den nyutbildade sjuksköterskan. 

Den nyutbildade sjuksköterskan anser till skillnad mot den erfarna 
sjuksköterskan att kön har betydelse i sjuksköterskeprofessionen. Hon menar 
att manliga sjuksköterskor lättare avancerar inom yrket och att de 
uppmärksammas på ett annat sätt än de kvinnliga, vilket kan bero på att män är 
i fåtal och att de har en förmåga att höras mer.  

                                                 
175 Ibid. s. 63 ff., 166. Jorfeldt beskriver manliga sjuksköterskestudenters upplevelser av att tillägna sig 
omvårdnadsämnet i en Kanadensisk kontext, dessa studenter menade att män inte är socialiserade att 
vårda på samma sätt som kvinnor. Författaren bygger sina resonemang på Barbara Paterson’s, Sharon 
Tschikota’s, et al, artikel: “Learning to Care: gender issues for male nursing students”, i Canadian 
Journal of Nursing Research. (Montréal, 1996,) s. 25-39. Och Emily Greenberg’s, Burton Levine’s, 
artikel “Role strain in men nurses – A preliminary investigation”, i Nursing Forum. (Hillsdale, 1971 X,) 
s.  417-430.  
176 Lindgren, (1992,) s. 21-50. 
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Den nyutbildade sjuksköterskan menar att kvinnliga läkare värdesätter den 
personliga kontakten med patienterna mer än vad de manliga läkarna gör. 
Kvinnor som väljer att arbeta som läkare gör det kanske inom läkaryrkets 
feminina domäner. Denna informant påpekar att de kvinnliga läkarna går oftare 
ronder på avdelningen än vad de manliga läkarna gör. De förstnämnda tycker 
dessutom att det är roligare att göra det än sina manliga kollegor. Denna 
informant tror att de kvinnliga läkarna uppskattar personkontakten mer och 
syftar på att anledningen till att det är på det här viset kan handla om 
inställning.  

Enligt den dominerande samhällsbilden bygger hierarkierna på makt och 
prestation. Studenten påpekar följande angående de hierarkiska strukturerna:  

Men om man tänker på ortopeden, då är det /…/ läkarna sitter i en soffa och 
undersköterskorna sitter på trästolar och sjuksköterskorna sitter på något annat /…/ plats 
/.../ så det är hemskt mycket hierarki i vården. Läkarna dom sa inte ens ’hej’ till 
undersköterskorna och så, det är mycket hierarki.177  

En liknande reflektion gör Katz: sjusköterskor vill inte inkräkta på läkarnas 
domäner och skulle därmed inte ta sig friheten att sätta sig vid läkarnas bord i 
sjukhusets matsal.178 Ett annat sätt att utöva makt infinner sig när läkaren inte 
lyssnar på t.ex. den nyutbildade sjuksköterskan eller är lyhörd för hennes 
åsikter, vilket gör att hon därmed känner sig maktlös. 

Studenten menar att männen kan vara en fördel för vården just för att det är 
en kvinnodominerad arbetsplats. Han menar vidare att kön inte ska spela någon 
roll i sjuksköterskeyrket och att kvinnliga och manliga sjuksköterskor ska vara 
på samma sätt. Den nyutbildade sjuksköterskan tycker att manliga 
sjuksköterskor säger sin mening mer rakt på sak och är mer tekniskt 
intresserade än kvinnliga sjuksköterskor.  

Sjuksköterskestudenten hade en föreställning om att han inte skulle ha lätt 
för att bemöta patienter, vilket visade sig vara fel. ”Men det gick mycket bättre 
än vad jag trodde, faktiskt.”179 P.g.a. sin socialisation och samhällets normer 
förväntade han inte ens av sig själv att han skulle kunna bemöta vårdtagare.  

Det finns könsskillnader i vårt språkbruk p.g.a. socialisationen eller såsom 
Deborah Tannen, professor i lingvistik, väljer att formulera det: ”[…] pojkar 
och flickor växer upp i vad som i själva verket är olika kulturer, och 

                                                 
177 Intervju med sjuksköterskestudenten, genomförd 2005-02-03. 
178 Katz, (1969,) s. 70.  
179 Intervju med sjuksköterskestudenten, genomförd 2005-02-03. 
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följaktligen är samtal mellan kvinnor och män tvärkulturell kommunikation.180 
I manlig kommunikation visar det sig att män föredrar informationssamtal, 
eller det Tannen kallar utåtriktat tal, och dessa samtal är också statusladdade. 
Kvinnor föredrar däremot relationssamtal som är inåtriktade, privata och 
samhörighetsskapande.181  

Informationsanvändning/sökning 
I följande kapitel redogörs sjuksköterskornas förkunskaper i 
informationssökning och deras förutsättningar. Därefter beskrivs hur de 
relaterar till olika informationsresurser. De är uppdelade enligt följande: 

Informationsresurser    

1. Skriftlig extern information 2. Skriftlig intern information 
 

3. Muntlig extern information 4. Muntlig intern information 
 

Tabell över olika typer av informationskällor utifrån Lars Höglunds och Olle Perssons 
uppställning samt Sundins figur.182

Med skriftlig extern information avses formella källor såsom tidsskrifter, 
broschyrer, böcker, Internet, databaser och bibliotek. Skriftlig intern 
information består av formella källor såsom dokumentationssystemet VIPS, 
skriftliga rutiner, läkemedelslista/medicinlista och intranät. I den muntliga 
externa informella informationen ingår utbildning, konferenser och 
föreläsningar. Med den muntlig interna informationen menas informella källor 
såsom personliga nätverk, samtal med avdelningens samordnare och kollegor, 
handledare och lärare och avdelningsmöten och utbildningar.  

Förkunskaper 
Den erfarna och den nyutbildade sjuksköterskan och sjuksköterskestudenten 
har via de utbildningar de gått fått lära sig hur man söker information, en 
introduktion i informationssökning som biblioteken ifråga har varit ansvariga 
för. Lärarna på institutionen för vårdvetenskap och sociologi har insett att 

                                                 
180 Deborah Tannen, Du begriper ju ingenting: samtal mellan män och kvinnor. (Stockholm, 1992,) s. 18. 
[Översättning av Anette och Gunnar Rydström] 
181 Ibid. s. 87-91. 
182 Lars Höglund, Olle Persson, Information och kunskap: informationsförsörjning - forskning och 
policyfrågor. (Umeå, 1995,) s. 47. Sundin, (2003,) s. 20. 

 54



undervisning i informationssökning krävs i början på terminen för att klara 
utbildningen, enligt en bibliotekarie på högskolebiblioteket. Undervisningen 
pågår i ca två timmar. Vid undervisningstillfället går man igenom hur 
funktionerna på bibliotekets hemsida och hur proxyinloggningen fungerar; att 
man kan nå betaldatabaser från datorer utanför högskolan. Det görs även 
övningar i informationssökning på respektive databas. I undervisningen ingår 
inte någon fördjupning i Libris eller i bibliotekets katalog. Bibliotekarien visar 
tidskriftslistan på bibliotekets hemsida. Man går igenom MeSH termerna, 
SveMed+ och Academic Search Elite, i dag utelämnas CINAHL. Medline 
presenteras senare under utbildningen. Sjuksköterskestudenterna upplever att 
det är svårt att gå från det teoretiska, power point presentationen, till det 
praktiska. När det komplexa undervisningstillfället är över får studenterna en 
power point presentation med sig.  

I princip kan man säga att bibliotekarierna på högskolebiblioteket är 
uppdelade på olika institutioner; vilket innebär att man är kontaktperson. 
Vårdinstitutionens ”kontaktbibliotekarie” lär även ut informationsökning till 
institutionens lärare och doktorander.183 På denna kurs fick studenten bl.a. 
information om IKT-verktyget Blackboard, vilket är ett webbaserat system 
med tjänster som: e-post, diskussionsforum och chat. Kursmaterial kan även 
distribueras via Blackboard och man kan även lämna in sina uppgifter där.  

Den erfarna sjuksköterskan upplever inga hinder vid informationssökning, 
inte heller den nyutbildade intervjudeltagaren eller studenten upplever några 
barriärer. Sjuksköterskestudenten menar att det alltid går att få tag i 
information någonstans ifrån. 

Skriftlig extern information 

Tidskrifter, broschyrer och böcker 
För att hålla sig à jour med sitt yrkesområde använder den erfarna 
sjuksköterskan facktidningen Vårdfacket och de meddelanden som 
Socialstyrelsen skickar ut. En informationskälla leder ofta vidare till en annan, 
som t.ex. när informanten ifråga läste Vårdfacket och upptäckte att det var en 
sjuksköterska som hade doktorerat inom det område som hon själv är 
yrkesverksam inom. Hon skickade ett mail till författaren ifråga och fick 
avhandlingen på det sättet. ”Den ligger på mitt skrivbord nu, jag ska väl 

                                                 
183 Intervju med en bibliotekarie på högskolebiblioteket ifråga. Utskriften finns i uppsatsförfattarens ägo. 
Genomförd 2004-10-15. 
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bläddra igenom och se om det är någonting som är matnyttigt för oss.”184 Hon 
nämner även tidskrifter som en källa till information och hon prenumererar på 
Dagens Medicin. Kliniken prenumererar på två vetenskapliga tidskrifter 
(Palliativ Medicin och Palliativ Care) och även andra tidskrifter cirkulerar på 
kliniken.  

Den nyutbildade sjuksköterskan nämner även tidskriftscirkulationen av 
forskningsnyheter, de senaste rapporterna. Dessa cirkulerar inom 
onkologkliniken, strålbehandlingen och cytostatikamottagningen. Varje enhet 
har tidskrifterna ett par veckor och de ligger i personalens matrum för att sedan 
skickas vidare. Tidskriftsartiklarna är på engelska: ”/…/ man lär kunna lite 
engelska om man ska kunna tillgodogöra sig dom. [---] Sen hur pass många det 
är som läser dom, det vet jag inte, det är upp till var och en, dom finns 
tillgängliga i alla fall.”185

Den information som den nyutbildade sjuksköterskan behöver i sin 
yrkesutövning får hon framförallt genom Socialstyrelsens riktlinjer som är en 
viktig informationskälla. Denna informant berättar vilken typ av information 
som kan utvinnas ur dessa riktlinjer: ”Vad det är som är nytt, vad man måste 
kunna, vad man måste tänka på, vad det är för lagar och regler som gäller och 
det är ganska tydliga riktlinjer som kommer som man har skyldighet att 
följa.”186  

Studenten nämner skriftliga informationskällor såsom Socialstyrelsens 
Författningshandbok som ges ut varje år.  Studenten brukar läsa om olika lagar 
som ändras och han kan via denna handbok kontrollera att han gör rätt i olika 
situationer. Han påpekar emellertid: ”[…] jag tycker inte om böcker, det har 
jag aldrig gjort. Jag vet inte om det är sen gymnasiet, det var så mycket böcker 
så jag blev trött på det, jag är inte en bokmänniska precis.”187 P.g.a. sitt 
examensarbete, nutritionsproblem188 hos äldre på äldreboende, läser han 
mycket tidskriftsartiklar men ”[…] annars blir det ingenting […].”189 Studierna 
innebär att sjuksköterskestudenten inte hinner läsa mycket mer förutom 
kurslitteraturen.  

                                                 
184 Intervju med den erfarna sjuksköterskan, genomförd 2005-01-20. 
185 Intervju med den nyutbildade sjuksköterskan, genomförd 2005-01-19. 
186 Ibid. 
187 Intervju med sjuksköterskestudenten, genomförd 2005-02-03. 
188 Bernhard Helander har i Nationalencyklopedin skrivit om: nutrition. Termen används ibland […] som 
benämning på näringslära. [Elektronisk] I Nationalencyklopedin. 1 skärmsida. Sökord: nutrition. 
Tillgänglig <http://www.ne.se> [05-04-12] 
189 Intervju med sjuksköterskestudenten, genomförd 2005-02-03. 
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Internet 
Enligt den erfarna sjuksköterskan har inte alla en egen dator på avdelningen 
men det finns tillgång till datorer. Själv har hon däremot tillgång till egen dator 
p.g.a. den tjänst hon har. Studenten har tillgång till dator både i hemmet och på 
högskolan. Datorn hemma är uppkopplad via modem.  

Den nyutbildade sjuksköterskan som inte besöker sjukhusbiblioteket 
nämnvärt påpekar däremot att hon använder datorn (Internet) till att leta efter 
senaste nytt. ”För det har man också med sig från skolan att det är bättre att 
söka efter forskningsrapporter, som är färskare än vad böcker är. Så att man 
kan gå ut och leta där och då har vi tillgång till dom här läkarsidorna att söka 
på.”190 Ett informationssökningsscenario inom vårdyrket kan se ut på följande 
vis, enligt henne:  

Ja, om insuflon /…/ och det vet inte du [intervjuaren] alls vad det är. Intervjuaren: Nej, 
det vet jag inte. Informanten: Nej. Man har venfloner som man sätter i blodådror för att 
kunna ge injektioner och ge dropp och lite sådant där. Men sen kan det vara att man ger 
många injektioner subkutant i fettvävnad, att man sticker flera gånger om dagen, och för 
att undvika att sticka nytt hål varje gång så kan man sätta en liten kanyl som går in i 
fettvävnaden alltså inte ut i någon blodåder utan i fett, underliggande hudfett. Och då 
kallas det insuflon. Det där hade vi inte riktigt koll på hur länge den fick sitta, hur man 
skulle sköta den, sådana här saker, vad som skulle kunna hända om den satt lite för länge, 
vad det kunde uppstöta eller tillkomma för problematik då. Och det hittade vi inte i några 
riktlinjer här på avdelningen, utan då gick vi ut på datorn och kolla[de] där.191

Den erfarna sjuksköterskan har tillgång till Internet dagligen där hon bl.a. 
söker den information som hon behöver i sin yrkesutövning. Hon abonnerar på 
vissa tjänster bl.a. från Landstingsförbundet. Även SBU, statens beredning för 
medicinsk utvärdering, skickar information till henne. Hon prenumererar även 
på nyhetsbrev från olika områden, varje dag skickar t.ex. Netdoktors redaktion 
ut ett mail till henne med dagens medicinska händelser. Netdoktor 
sammanställer det som har skrivits om hälsa, sjukdomar och medicin i 
morgontidningarna.192 Utifrån Netdoktor söker hon sig sedan vidare om det 
visar sig att det var något som var intressant.  

När den nyutbildade sjuksköterskan inte finner färsk information på 
avdelningen söker hon sig till Internet, exempelvis när det gäller 
såromläggning som är ett område där rönen ändras kontinuerligt.  

                                                 
190 Intervju med den nyutbildade sjuksköterskan, genomförd 2005-01-19. 
191 Ibid. 
192 Tillgänglig:  <http://netdoktor.passagen.se/> [2005-03-28] 
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Ja, där [Internet] kan det hända att jag söker efter artiklar. Det är inte jätte ofta, men det 
har hänt. Det jag inte har hittat här på avdelningen, det går jag ut och söker vidare så att 
säga. Och där har jag hittat det jag har sökt, därför har väl inte behovet att gå till 
biblioteket kommit.193

När studenten undrar över något söker han sig till Internetsajter bl.a. för att det 
är lättillgängligt. ”[…] Internet, det tycker jag är ganska bra faktiskt, även fast 
man inte har något snabbt hemma, men jag tycker det är bra. Där är det lätt att 
få reda på information.”194

När studenten senast sökte efter information var det på praktiken, på 
primärvården, han hade glömt bort hur epiglottit195 på barn skulle behandlas. 
Då gick han in på den svenska Netdoktorsidan för att söka efter svar. 

Databaser 
Om det är något särskilt som den erfarna sjuksköterskan söker efter använder 
hon sig av databaser. När hon nyligen skrev sin uppsats, vilket hon gjorde 
parallellt med sitt arbete, sökte hon efter artiklar via databaser. Hon nämner 
den bibliografiska databasen PubMed samt Cochrane Library. PubMed är 
Medline i en slags originalversion och består av både Medline, PreMedline och 
HealthSTAR m.m. Medline indexeras med ämnesord från MeSH (Medical 
Subject Headings).196  

Den nyutbildade sjuksköterskan söker inte ofta information från någon 
databas, men när hon gör det är det artiklar i någon medicinsk databas som 
läkarna använder sig av som hon söker i. 

Sjuksköterskestudenten använder sig mest av Medline men använder även 
PubMed eller SveMed+ när han söker efter vetenskapliga artiklar till olika 
skolarbeten.197 I samband med sitt nuvarande examensarbete har han mest sökt 
information som är knutet till det, dvs. nutritionsrelaterat material.  

                                                 
193 Intervju med den nyutbildade sjuksköterskan, genomförd 2005-01-19. 
194 Intervju med sjuksköterskestudenten, genomförd 2005-02-03. 
195 [E]piglot t i t  […] inflammation med livshotande svullnad av struplocket. Sjukdomen förekommer 
framför allt hos barn i 2-6-årsåldern men ibland också hos vuxna. [Elektronisk] I Nationalencyklopedin. 1 
skärmsida. Sökord: epiglottit. Tillgänglig <http://www.ne.se> [05-02-28] 
196 Information om en e-bok/databas, PubMed. Tillgänglig: 
<http://www.ub.uu.se/databas/eresurs/info.cfm?Nr=34> [2005-03-27] 
197 Information om en e-bok/databas. SveMed+ är en bibliografisk databas, där kan man finna referenser 
till artiklar inom det medicinska området. Materialet är till en viss del populärvetenskapligt. Indexeringen 
sker med hjälp av MeSHtermer samt svenska nyckelord. Tillgänglig: 
<http://www.ub.uu.se/databas/eresurs/info.cfm?Nr=745> [2005-04-05] 
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Bibliotek 
En bibliotekarie vid sjukhusbiblioteket ifråga påstår att läkarna skaffar sig den 
litteratur de behöver för sin yrkesutövning, men sjuksköterskorna har inte 
samma möjligheter, kanske för att de inte har lika nära till budgeten? Medan 
läkarnas fortbildningslitteratur köps till klinikerna för deras pengar, så blir 
sjuksköterskorna beroende av det medicinska bibliotekets inköp av litteratur 
för sin fortbildning. Biblioteket satsar på sjuksköterskorna genom att de har all 
kurslitteratur inom omvårdnad, både grund- och vidareutbildningar som 
referenslitteratur och till utlån.198 På ledningsstaben på sjukhuset ifråga påstås 
det att det inte finns någon specificerad budget på något visst belopp för 
läkarnas respektive sjuksköterskornas facklitteratur. Inköpen styrs istället efter 
behov och bedömning. Ytterst är det en chef som avgör budgeten. 
Facklitteraturen för all personal belastar samma budget.199  

Den erfarna och den nyutbildade sjuksköterskan har tillgång till 
sjukhusbibliotek, klinikbibliotek och avdelningsbibliotek. Den förstnämnda 
menar att biblioteket spelar en stor roll när det gäller att stödja den 
professionella kunskapen. Hon poängterar närheten till sjukhusbiblioteket och 
att det är lättillgängligt samt att öppettiderna, måndag till torsdag 10.00 – 16.00 
och fredag 10.00 – 14.00, passar henne. Hon är periodvis på sjukhusbiblioteket 
en gång i veckan. Den erfarna informanten använder dess resurser där hon bl.a. 
inkluderar personalen som plockar fram böcker efter att hon sett efter om 
biblioteket ifråga har det som hon efterfrågar. Hon beställer och lånar böcker 
och köper även in böcker till verksamheten. Hon söker artiklar själv men 
däremot beställer bibliotekspersonalen fram dem. ”/…/ Och sen har jag gjort 
upp ett bibliotek /…/ eller dom hade mycket böcker innan jag kom också men 
jag har försökt och sammanställa och skicka efter lite nytt.”200

 Den erfarna intervjudeltagaren använde inte biblioteket under sin 
grundutbildning. På den tiden gjordes det inte egna arbeten på samma vis som 
idag och därmed prioriterades läroböckerna på respektive kurs. Hon ser en 
förändring vad det gäller hennes erfarenheter av att använda biblioteket i sitt 
yrkesliv och påpekar att:  

                                                 
198 E-mailintervju med en bibliotekarie på sjukhuset ifråga. E-mailutskriften finns i uppsatsförfattarens 
ägo. [2005-03-11] 
199 E-mailintervju med en på ledningsstaben på sjukhuset ifråga. E-mailutskriften finns i 
uppsatsförfattarens ägo. [2005-03-11] 
200 Intervju med den erfarna sjuksköterskan, genomförd 2005-01-20. 
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i och med att vetenskapliga artiklar och tidskrifter finns på nätet och man kan söka på ett 
helt annat sätt i dag än tidigare. När jag läste hälso- och sjukvårdsadministration på 80-
talet /…/ läste jag i X, då skrev man egna arbeten, då fick man gå manuellt och leta i 
[bibliotekskatalogen] /…/ Det var inte alls på samma sätt som i dag.201

Den nyutbildade sjuksköterskan är, som tidigare nämnts, ansvarig för 
avdelningsbiblioteket. Hon samlade ihop det som skulle ingå i 
referensbiblioteket, på den stora expeditionen. Vilket är en plats som alla 
passerar under dagen. Kollegorna säger till henne om det är någonting som de 
har upptäckt på t.ex. seminarier. Det kan hända att någon har en egen bok 
hemma som de tar med sig till biblioteket. Ingen har tidigare haft hand om 
avdelningsbiblioteket på ett aktivt sätt, berättar hon. Böckerna behandlar 
alltifrån omvårdnad och ren medicinsk teknik till sjukdomslära. Hon tittar i 
referensexemplaren när det behövs och om det är någonting hon funderar över, 
även sjuksköterskepraktikanterna använder sig av detta bibliotek då och då. 
Den nyutbildade intervjudeltagaren berättar att sjuksköterskorna på 
avdelningen använder avdelningsbiblioteket till och från och vissa mer än 
andra.  

En del är mer pigg på och slå upp och titta och kolla. Medans andra inte /…/ det har nog 
kanske lite med /…/ hur länge man har varit sjuksköterska också, tror jag. Vilken typ av 
utbildning man har gått från början. Många av dom här äldre har inte gått den här 
högskoleutbildningen utan en helt annan typ av utbildning. Jag tror nog att vi som är lite 
senare utbildade har med det här i ryggmärgen, att man ska leta information, för det får 
man med sig från skolan.202

Den nyutbildade sjuksköterskan tror inte att de som inte använder 
avdelningsbiblioteket upplever några hinder utan påpekar snarare att de 
föredrar andra typer av information såsom följande: ”men det blir mycket 
muntligt också, man frågar varandra. Man kollar och /…/ NN och NN som 
jobbar på expedition och håller i det hela så att säga, som blir samverkande. 
Dom är otroligt kunniga, dom är lite levande uppslagsböcker här.”203

Den nyutbildade sjuksköterskan besöker inte ofta sjukhusbiblioteket, p.g.a. 
att avdelningsbiblioteket och klinikbiblioteket tillgodoser hennes 
informationsbehov. Hon påpekar att hon är osäker på om någon från 
avdelningen använder sig av det sistnämnda biblioteket. ”Det är nog lite si och 

                                                 
201 Ibid. 
202 Intervju med den nyutbildade sjuksköterskan, genomförd 2005-01-19. 
203 Ibid. 
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så.”204 I yrkeslivet använder inte denna informant sig av sjukhusbibliotekets 
resurser.  

Använder väldigt lite. Det lär jag väl ärligen säga, för att det är mera med det här med 
artiklar, […] tidningar och information man får muntligt. [---] ja, jag har alltid varit 
mycket för att läsa /…/ så rent privat går jag på biblioteket ganska ofta, jag är van och 
hålla på och läsa böcker. [Skratt] Och så fort /…/ ungarna var små och dom frågade en 
massa saker så använde vi biblioteket väldigt mycket, jag är egentligen ganska van med 
det. Och varför jag inte gör det yrkesmässigt, det vet jag inte riktigt. Det är väl för att jag 
inte har haft behov av det, för den information som jag vill ha och som jag söker finns 
oftast här på avdelningen genom att vi har en del böcker, vi har våra riktlinjer och vi har 
duktiga medarbetare, så att det /…/ det räcker.205

Sjukhusbiblioteket spelar en stor roll när det gäller att stödja den professionella 
kunskapen, enligt den nyutbildade sjuksköterskan, fastän hon själv inte är där 
så ofta: ”[…] för dom håller sig uppdaterade med vad det är för litteratur som 
är ny, vad det är för artiklar som kommer ut /…/ jag misstänker att läkarna 
använder sig betydligt mer av det [sjukhusbiblioteket], än vad vi övriga gör.”206

Däremot använde sig den nyutbildade sjuksköterskan under 
utbildningstiden mycket av både högskolans bibliotek och folk- och 
sjukhusbiblioteket. Under den tiden läste informanten mycket referensböcker 
på högskolebiblioteket.  

Fanns det att låna så gjorde man det, men det var oftast utlånat redan eller böckerna var 
helt enkelt borta, det var jätte ofta så på skolan i alla fall, så att referensböckerna var 
viktiga. Och det var inte alltid dom fanns kvar heller, utan det hände att vi skickade efter 
och lånade från X eller åkte till X och lånade, all litteratur kan man inte köpa.207

Den nyutbildade sjuksköterskan arbetar heltid och i tjänsten finns det inte 
någon tid avsatt för att ansvara för avdelningsbiblioteket. Arbetet med 
biblioteket hinner hon med ibland och ibland inte. Hon löser det hela med att 
stanna kvar efter arbetsdagens slut, flextid, för att få tid att beställa relevant 
litteratur.  

Det får bli när det finns möjlighet till det och det gör att det blir väl ingen större rotation 
på det hela, det får bli när man kan och när det uppstår behov. För det kan vara någon som 
kommer och säger att de har hittat någonting som de är intresserad av och funderar om det 
inte kan vara något för avdelningen. Och då får man gå in och beställa.208

                                                 
204 Ibid. 
205 Ibid. 
206 Ibid. 
207 Ibid. 
208 Ibid. 
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Studenten har använt högskolebibliotekets resurser mer på slutet av sin 
utbildning än i början, p.g.a. av att han inte har velat köpa böcker. På 
biblioteket har han suttit och läst och gjort sina uppgifter. Några andra 
bibliotek har han inte nyttjat. Som framkom tidigare påpekade den nyutbildade 
sjuksköterskan att praktikanterna som de har använder sig av 
avdelningsbiblioteket men sjuksköterskestudenten använde aldrig biblioteket 
under sina praktikperioder.  

Biblioteket kan stödja den professionella kunskapen menar studenten: ”det 
är bra att det finns, man kan gå dit och kolla i referensexet istället för att köpa 
en bok.”209

Preliminär konklusion 
Den erfarna och den nyutbildade sjuksköterskan samt sjuksköterskestudenten 
har alla gått kurser i informationssökning och ingen upplever några barriärer. 
Det framkommer att de äldre sjuksköterskorna frågar nyutbildade 
sjuksköterskor om hur man söker information, färdigheter i 
informationssökning formas av den utbildningsbakgrund man har och styr det 
framtida informationsbeteendet. Denna kompetens förvaltas och blir något som 
äldre kolleger efterfrågar. 

Den erfarna sjuksköterskan sammanfattar sitt 
informationssökningsbeteende och de viktigaste kanalerna för att hålla sig à 
jour med sitt område på följande vis: 

jag kan se det på två sätt, både då att man följer vad som händer inom sitt område via dom 
tidskrifter som finns och sen också att man träffar andra som jobbar med samma saker och 
att man kan få gå lite kurser då och då, det är bra. Men mycket hämtar man kanske inte 
främst genom och gå poängkurser på högskolan utan på de här personliga kontakterna 
man har. ’Jaha, har du hört det, ja men det låter intressant’ och så spinner man vidare på 
det. Och så får man se om man kan ha användning för det i sin egen verksamhet.210

Både den erfarna och den nyutbildade sjuksköterskan tycker att sättet att söka 
kunskap på har förändrats i och med att datorer och IT har gjort sitt intåg. Även 
studentens sökande efter kunskap har förändrats med tiden, han söker mer på 
Internetsajter nu än tidigare. Den nyutbildade sjuksköterskan anser att sökandet 
efter kunskap numera är mer inriktat på datorer och om hon funderar över 
någonting söker hon efter uppsatser på Internet. För att underlätta sökning av 
information lägger sjukhuset ifråga numera ut tillgänglig information via 
                                                 
209 Intervju med sjuksköterskestudenten, genomförd 2005-02-03. 
210 Intervju med den erfarna sjuksköterskan, genomförd 2005-01-20. 
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datorer. Men mycket är så som det var förut: t.ex. pärmar med riktlinjer från 
Socialstyrelsen som uppdateras kontinuerligt. Den nyutbildade sjuksköterskan 
använder sig av både muntliga informationskällor och skriftliga såsom t.ex. 
riktlinjer och artiklar osv. ”Vi söker lite överallt, tror jag.”211  

Den nyutbildade sjuksköterskan upplever skillnader i hur sjuksköterskor 
söker information med tanke på utbildningsbakgrund. Hon menar att 
nyutbildade har en vana att söka efter information via datorer. Äldre 
sjuksköterskor, har generellt inte samma erfarenheter av detta.  

Men i det stora hela /…/ ser jag väl det här [på avdelningen] åtminstone för vi är ganska 
många som är relativt nya och där går man nog mera automatiskt till datorn och söker, 
medans dom äldre kommer och frågar om hjälp och funderar hur man gör och var man 
kan hitta det någonstans. Och då tror jag nog många gånger att det blir att dom inte går 
och söker heller.212

De äldre sjuksköterskorna har inte fått någon vidareutbildning i 
informationssökning, enligt den nyutbildade sjuksköterskan.  

Sundin påpekar att sjuksköterskor har svårigheter att utveckla en 
självständig informationssökning eftersom verksamheten som 
fackinformationen ska användas i har en medicinsk tyngdpunkt. 
Informationssökningen styrs och tillrättaläggs därmed av läkarprofessionen 
och andra representanter från det medicinska området och informationsbehovet 
bestäms därmed företrädesvis utanför sjuksköterskegruppen.213  

Skriftliga informationskällor som deltagarna har användning för i sitt 
arbete är: litteratur, facktidningen (Vårdfacket), Socialstyrelsens meddelanden, 
riktlinjer och Författningshandboken, avhandlingar, tidskriftscirkulationen, 
tidskrifter (Dagens Medicin, Palliativ Medicin och Palliativ Care) och för 
studenten kurslitteraturen. 

Internet är den informationskälla som används av alla deltagare. Via nätet 
når deltagarna mängder med information, bl.a. från prenumererade tjänster från 
t.ex. Landstingsförbundet samt SBU. Nyhetsbrev fås från Netdoktor och 
internetsajter besöks. Forskningen på nätet upplevs som ”färskare” än 
bibliotekets böcker. Sjuksköterskornas informationssökande är knutet till de 
problem som uppstår i deras arbete och är nära förbundet med inlärning och 
problemlösning.  

                                                 
211 Intervju med den nyutbildade sjuksköterskan, genomförd 2005-01-19. 
212 Ibid. 
213 Sundin, (2003a,) s. 161, 229. 
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 Databaser som deltagarna använder sig av är PubMed, Cochrane Library, 
Medline och SveMed+. Medline är i huvudsak uppbyggd utifrån ett medicinskt 
intresse, man indexerar efter organ, sjukdomar och medicinska interventioner, 
och trots att det förekommer indexerade omvårdnadstidskrifter i Medline kan 
det ändå vara svårt att söka i databasen med ett omvårdnadsintresse, enligt 
Sundin.214

Skriftlig intern information 

Dokumentationssystem; från kardex till VIPS  
Det framkom under intervjuerna att när man arbetar som sjuksköterska så 
dokumenteras allting och bevaras.215 Det görs utvärderingar av vården för att 
tillvarata erfarenheter. Det finns lagar och författningar som Socialstyrelsen ger 
ut som beskriver hur man ska dokumentera. I ansvarsfall märker man hur 
viktigt det är att man dokumenterar och får skriftliga ordinationer, enligt den 
erfarna sjuksköterskan, så att man har något konkret att gå tillbaka till. Men det 
har inte alltid varit på detta sätt, sjuksköterskans roll och arbetssituation har 
förändrats, den erfarna sjuksköterskan berättar att när hon var nyfärdig 
sjuksköterska och gick rond skrev hon med blyerts i ett block, och när det 
nedtecknade var åtgärdat kastade hon pappret. Sen kom kardex, vilket var blad 
som satt i en mapp.216 Där hade man ett uppslag för varje patient och där stod 
det om patientens födelsedata, personliga uppgifter och diagnos osv. Mappen 
tog hon med sig när hon gick rond, informanten bockade av det hon hade gjort 
men hon fortsatte att skriva med blyerts. Sen när prover var tagna eller 
remisser skrivna suddades det ut, och det nya skrevs in. Nu är det helt 
annorlunda för nu bevaras allting, enligt denna sjuksköterska.  

Det händer att andra yrkesgrupper vid ett senare tillfälle söker sig till den 
kunskap som sjuksköterskan har skapat. När den erfarna intervjudeltagaren 
t.ex. arbetar praktiskt som sjuksköterska och svarar i rådgivningstelefonen då 

                                                 
214 Ibid. s.117 f. 
215 Margareta Ehnfors har i Nationalencyklopedin skrivit om VIPS. Kravet att föra anteckningar, 
dokumentera, är reglerat i patientjournallagen (1985:562) som trädde i kraft 1986. Där stadgas bl.a. att 
den legitimerade sjuksköterskan skall föra patientjournal vid varje kontakt som gäller vård, 
undersökningar eller behandling. Lagstiftningen gäller även vid telefonrådgivning. [Elektronisk] I 
Nationalencyklopedin. 1 skärmsida. Sökord: VIPS-modellen. Tillgänglig <http://www.ne.se> [05-02-22] 
216 Kardex: [a] system used by nurses in clinical practice for maintaining a summary of the patient’s 
identification, treatments, tests, and a plan for nursing care. Used primarily for facilitating 
communication about patient’s status between members of a health care team. Gloria J. Leckie, Karen E. 
Pettigrew et al., “Modeling the Information seeking of Professionals: a general Model derived from 
Research on engineers, health care professionals, and lawyers” i Library Quarterly. (Chicago, 1996: 6 
(2),) s. 168. 
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antecknar hon vad som har hänt i samtalet och ibland resulterar det i en åtgärd 
som en läkare måste göra, en receptförnyelse t.ex. Informanten beskriver det på 
följande vis: 

då måste den personen [läkaren] söka min kunskap, vad jag har skrivit om patienten. Det 
görs både skriftligt och muntligt. Och att jobba i team blir lite annorlunda än andra 
arbetsplatser för här träffas vi varje dag, alla teammedlemmar och utbyter kunskap och 
erfarenheter runt patientsituationer.217

Enligt den erfarna sjuksköterskan finns det strukturerade formulär för vad 
sjuksköterskorna ska fånga upp när de är på hembesök hon patienterna t.ex. när 
sjuksköterskor upprättar en vårdplan. För sjuksköterskor finns ett heltäckande 
dokumentationssystem som heter VIPS och det står för Välbefinnande, 
Integritet, Prevention och Säkerhet. Catarina Isgren och Susanne Lyckander 
m.fl. skriver att socialstyrelsen föreslår att omvårdnadsdokumentation ska ske i 
enlighet med denna VIPS-modell som har utarbetats för att få en homogen 
vårddokumentation. VIPS består av sökord som ska täcka in patientens alla 
omvårdnadsproblem och behov. Sökordsanvändningen är ett hjälpmedel vid 
dokumentationen och frambringar en helhetssyn i vården. I dokumentationen 
anges endast fakta för att undvika värderande omdömen.218 Den erfarna 
sjuksköterskan beskriver sitt användande av VIPS på följande vis: 

det har man användning för när man gör en bedömning hemma hos patienten /…/ Och nu 
är det inte så att man slaviskt sitter och följer de här begreppen, de här sökorden /…/ utan 
man i samtalet och i mötet med patienten fångar upp utifrån det här, sen kanske inte allt är 
aktuellt just vid det tillfället /…/ och ta upp då med det, och det [var] väl kanske det då 
när man utarbeta[de] den här VIPS-modellen /…/ att det är där man har fångat upp väldigt 
mycket av den här tysta kunskapen, det här man ser, hur patienten mår och beter sig /…/ 
allt det här /…/ att man nu sätter mera ord på vad man gör och vad man ser /…/ och 
skriver ner och dokumenterar.219

Den erfarna sjuksköterskan nämner även protokoll som en viktig källa till 
information. 

Enligt studenten är röntgensvaren i pappersformat. Dessa svar tas sedan 
upp med läkaren på ronden, där vederbörande signerar det och föreslår en 
åtgärd. Signerade röntgensvar förvaras i journalhandlingen; de skannas inte 
utan läggs i en vanlig journalmapp som förvaras i ett arkiv.  

                                                 
217 Intervju med den erfarna sjuksköterskan, genomförd 2005-01-20. 
218 Catarina Isgren, Susanne Lyckander, et al. Omvårdnad. (Stockholm, 2003,) s. 34 f. 
219 Intervju med den erfarna sjuksköterskan, genomförd 2005-01-20. 
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Medicineringslistorna, röntgensvaren är liksom doceringskorten i 
pappersformat. Dossättningar minskas och ökas hela tiden och därför menar 
studenten att det är en fördel om listorna är i pappersformat: ”[…] det är 
jobbigt och hålla på och dra ut massa papper från datorn.”220

Skriftliga rutiner 
Den erfarna sjuksköterskan beskriver de skriftliga rutinerna på följande vis: 

och senast i går skrev jag på en rutin som vi har gått igenom igen nu för och se /…/ och 
då är det en rutin som gäller remisshantering till teamet t.ex. Vi försöker göra mer 
skriftliga rutiner, som vi ska använda i vårt dagliga arbete. Är man få på en arbetsplats så 
behövs [det] inte lika mycket, för då vet man vad man ska göra /…/ man kan inte /…/ blir 
man många behövs det här och speciellt när man får in vikarier.221

Den erfarna sjuksköterskan ställer en retorisk fråga: ” ’följer vi de skriftliga 
rutiner och riktlinjer som vi gör upp?’ Och det gör vi inte alltid.”222

Sundin skriver att de skriftliga rutinerna som finns vid varje avdelning 
spelar en särskild roll i informationsmiljön. De skriftliga rutinerna kan ses som 
en formalisering av praktikens rutiner och fastställer ramar för avdelningens 
verksamhet. De skriftliga rutinerna är särskilt viktiga när personalen ställs inför 
ovana situationer eller när vikarier arbetar som inte känner till avdelningens 
rutiner så väl.223  

Läkemedelslista/Medicinlista  
Läkarna skriver och ansvarar över läkemedelslistorna men fortfarande bedömer 
sjuksköterskorna rimligheten, berättar den nyutbildade sjuksköterskan.  

Ser vi att dom [patienterna] har haft en liten dos från början och helt plötsligt kanske det 
är en femdubbel dos eller någonting sådant, då bör vi ifrågasätta om dom [läkarna] har 
skrivit rätt, om dom har tänkt rätt för det kan bli fel även för dom givetvis, så det blir en 
liten dubbelkoll.224

 I dessa listor får inte sjuksköterskorna skriva något annat än det som de 
signerar. De får t.ex. inte göra några förändringar. Det är läkarna som ska göra 
ändringar och signera dessa. Läkemedelslistorna är i pappersformat.  

                                                 
220 Intervju med sjuksköterskestudenten, genomförd 2005-02-03. 
221 Intervju med den erfarna sjuksköterskan, genomförd 2005-01-20. 
222 Ibid. 
223 Sundin, (2003a,) s. 121. 
224 Intervju med den nyutbildade sjuksköterskan, genomförd 2005-01-19. 
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Intranät 
Den erfarna sjuksköterskan besöker Landstingets hemsida varje dag för att se 
vad som är aktuellt. Sjukhusets interna nät, intranätet, besöker den nyutbildade 
sjuksköterskan också mer eller mindre varje dag. Beläggningsrapporten, hur 
många patienter man har på avdelningen, som finns på intranätet ska 
uppdateras varje dag. Den nyutbildade intervjudeltagaren går även in på 
intranätet för att se hur många patienter andra avdelningar har samt för att se 
hela sjukhusets beläggning. Hon läser internposten samt annat på intranätet: 
”[…] det blir kanske inte varje gång man jobbar, men lite då och då måste man 
in och titta om det är några nyheter, för där får man också information. Där 
finns både det ena och det andra.”225

Studenten fick ett e-mailkonto som är knutet till Landstingets intranät när 
han praktiserade men han fick ingen introduktion om dess funktioner, därför 
nyttjade han det inte nämnvärt under sina praktikperioder: ”[…] man går in och 
kollar lite vad som händer och så. Är det ny personal? Och sådana saker gjorde 
jag när jag hade lite tråkigt, när jag inte hade någonting att göra.”226

Den erfarna och den nyutbildade sjuksköterskan har genom att de är 
landstingsanställda tillgång till en plattform för medicinsk information d.v.s. 
EIRA, men ingen av dem nämnde denna resurs. Den förstnämnda 
intervjudeltagaren använder dock Medline som ingår i EIRA, vilket är 
tillgänglig för all Landstingspersonal i Sverige via intranäten och de kan också 
utnyttja tjänsten utanför detta nät med hjälp av lösenord. EIRA omfattar 
databaser och elektroniska tidskrifter. Ingående databaser är: Medline, 
CINAHL, PsycINFO227 och AMED.228 Sökskärmen är lika oavsett vilken 
databas man söker i. Enligt sjukhusbibliotekarien används följande sajt: 
www.sjukhusbiblioteken.com,229 som ett komplement till EIRA. Den 
medicinska delen är den tyngsta i EIRA. I den nya EIRA har omvårdnadsdelen 
fått större utrymme, på så sätt att CINAHL fortfarande ingår men antalet 
omvårdnadstidskrifter har ökat.230  

                                                 
225 Ibid. 
226 Intervju med sjuksköterskestudenten, genomförd 2005-02-03. 
227 Information om en e-bok/databas. PsycINFO är en referensdatabas som ger bibliografisk information 
om tidskriftsartiklar, böcker, rapporter och avhandlingar inom psykologiområdet. Tillgänglig: 
<http://www.ub.uu.se/databas/eresurs/info.cfm?Nr=38> [2005-04-02] 
228 Information om en e-bok/databas. AMED består av bibliografiska referenser till tidskriftsartiklar. 
Tillgänglig: <http://www.ub.uu.se/databas/eresurs/info.cfm?Nr=62> [2005-04-02] 
229 Tillgänglig: http://www.sjukhusbiblioteken.com/ [2005-04-05] 
230 E-mailintervju med en bibliotekarie på sjukhuset ifråga. E-mailutskriften finns i uppsatsförfattarens 
ägo. [2005-04-05] 
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Blackmore skriver att intranät har blivit identifierat som ett strategiskt 
verktyg för att nära identifikationen, dela och skapa en organisations såväl 
intellektuella resurser som kunskapstillgångar, alltmer känd som ett 
företagsminne.231

Preliminär konklusion  
Dokumentationen inom vården har genomgått en förändring där utsuddade 
anteckningar i blyerts fått ge vika för automatiserade dokumentationssystem 
(VIPS). I och med dokumentationsskyldigheten har kravet på hur journaler ska 
bevaras också blivit reglerat. Sjuksköterskorna blir kunskapsproducenter och 
den kunskap som de i dag skapar bevaras, vilket är ett resultat av att deras 
professionella kompetens har uppvärderats. 

Landstingets intranät besöks för att läsa internpost och nyheter, där görs 
även beläggningsrapporter. Personalens e-mailkonto finns också där. Via 
intranät har man också tillgång till EIRA men, som nämnts, berörde ingen av 
informanterna denna tjänst. 

Muntlig extern information 

Utbildning, konferenser och föreläsningar 
På onkologiska kliniken råder det ett öppet klimat för just förkovring men 
deltagandet vid t.ex. kurser, konferenser och föreläsningar beror på den 
rådande arbetssituationen.  

Muntliga informationskanaler som den erfarna sjuksköterskan, nämner är 
de möten och visningar som läkemedelsrepresentanterna har när det gäller 
produktinformation. Den nyutbildade sjuksköterskan berättar också om denna 
typ av information som presenteras för sjuksköterskor ungefär två gånger i 
månaden. Det kan vara produktinformation om allt från sårvård till nutrition 
och annat som berör sjuksköterskornas arbetsområde. Någon gång per år deltar 
den nyutbildade informanten på kurser, konferenser och föreläsningar. Mycket 
av den externa muntliga informationen består, enligt henne, även av seminarier 
och fackliga kontakter.  

Under sin praktik på geriatriken var studenten med på en demensutbildning 
som riktade sig till undersköterskor och biträden och på primärvården var 
studenten med på en läkarkonferens som handlade om diabetes. En kurs i 

                                                 
231 Blackmore, (2001,) s. 395. 
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informationsspridning, hur man informerar och bemöter vårdtagare, kommer 
att ges under utbildningens gång, enligt studenten.  

Studenten följer med i vad som händer inom sjuksköterskeområdet även 
via TVn. 

Muntlig intern information 

Nätverk 
Den erfarna sjuksköterskan ingår i ett nätverk i de län hon är verksam inom 
och det är ett sätt för henne att söka information. 

Det finns ett nätverk för sjuksköterskor som jobbar i palliativ vård. Dom hade en 
utbildningsdag här i X faktiskt, som vi var med på allihop. Sen har jag gått med i den här 
föreningen för sjuksköterskor som jobbar inom cancervård, /…/ för att få information och 
få utbyte av andra som jobbar med samma saker. Sen har vi också bildat ett nätverk för 
palliativa team. […] Vi har en träff per termin med dom men då är vi inte bara 
sjuksköterskor, då är det med alla som jobbar, dvs. även läkare, sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter, kurator och präst är med. Det är för att vi ska hålla oss lite á jour med 
vad som händer inom det här området, inom vårt Landsting.232

Förutom ovanstående nätverk värdesätter den erfarna sjuksköterskan sitt 
personliga nätverk inom sitt yrke, vilket är ganska stort i och med att hon 
arbetar på många olika håll. 

Den nyutbildade sjuksköterskan vänder sig till avdelningens samordnare 
när hon behöver en upplysning om något. Hennes personliga kontakter är en 
stor källa till information; sjuksköterskekollegorna är den informationskälla 
som denna informant prioriterar i första hand men hon vänder sig även till 
läkarna, sjukgymnasterna och terapeuterna. ”Vi har NN och NN inne på 
expedition som är lite spindeln i nätet, dom kan svara på väldigt mycket frågor 
som vi har […] sen är det läkarna givetvis […].”233 Muntlig information är den 
viktigaste informationskällan av alla inom sjuksköterskeyrket, enligt den 
nyutbildade sjuksköterskan som även följer med i vad som händer inom sitt 
område och bevarar sin kompetens genom just muntlig information.  

Mycket är muntligt […] NN och NN, [avdelningens samordnare], får oftast den nya 
informationen och dom för den vidare. Vi har möten varje torsdag med personalgrupperna 
här på avdelningen /…/ cheferna framför om det är något nytt eller om det är någon 
sjuksköterska som har upptäckt någonting eller märkt någonting eller läst något som är 
lite anmärkningsvärt för våran del så kan dom […] dela [det] med resten, eller att någon 

                                                 
232 Intervju med den erfarna sjuksköterskan, genomförd 2005-01-20. 
233 Intervju med den nyutbildade sjuksköterskan, genomförd 2005-01-19. 
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har varit på någon information, någon kurs, någon föreläsning så får man redogöra lite 
grann för det, […] ja, vad som var viktigt och intressant där. Så det är mycket muntligt 
[…] Det är väl /…/ läkarna berättar också, dom är ganska duktiga på att berätta och 
förklara [på ronden]. […] kan dom berätta om nya saker som har kommit och varför det 
är si och så.234

Mycket av den muntliga informationen består, enligt den nyutbildade 
sjuksköterskan, av ovannämnda möten och på ronden delger läkaren viktig 
information. Hon har även deltagit vid en handledningskurs som ordnades av 
Landstinget ifråga. 

Studenten menar att människor med samma utbildning inom vården 
konsulterar varandra, ”sjuksköterskorna går inte till undersköterskorna.”235 Och 
att det är på detta sätt beror på de hierarkiska strukturerna, enligt 
sjuksköterskestudenten. Han erfar att varje arbetsplats är hierarkiskt uppbyggd, 
förutom psykiatrin för där har nästan all personal samma utbildning.  

Personer som arbetar inom vården och skolkamrater är den viktigaste 
kanalen för studenten att hålla sig à jour med sitt område. När han är i behov av 
information vänder han sig främst till de klasskamrater som har lång erfarenhet 
av vården. Under praktikperioderna ställer sjuksköterskestudenten även mycket 
frågor till handledarna men mera sällan till lärarna. Handledarnas kunskaper 
har inte motsvarat hans förväntningar. Han tycker att det är många som har 
förlegad kunskap och att de inte följer de nya direktiven. Brännskador skulle 
t.ex. tidigare sköljas med koksalt men enligt de nya direktiven räcker det med 
tvål och ljummet vatten, enligt informanten. Ändå är det många som använder 
sig av koksalt, vilket därmed också är oekonomiskt, menar 
sjuksköterskestudenten. Yngre handledare däremot är, enligt honom, ”[…] mer 
alert[a] att lära sig nya saker och så, dom är inte bara så här att dom ska köra 
samma linje, så som det var för 20 år sen.”236

Preliminär konklusion  
De muntliga interna informationskällorna som benämns i empirin är bl.a. 
personliga nätverk, samtal med avdelningens samordnare och kollegor 
(sjuksköterskor, läkare, terapeuter osv.), samt avdelningsmöten och interna 
utbildningar. För studenten består de muntliga interna informationskällorna av 
samtal med handledare och i viss mån med lärare på 
sjuksköterskeutbildningen. 
                                                 
234 Ibid. 
235 Intervju med sjuksköterskestudenten, genomförd 2005-02-03. 
236 Ibid. 
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Informationsspridning/producering 

Skriftlig extern information 

Undersökning 
Ingen av de verksamma sjuksköterskorna producerar vetenskapliga artiklar. 
Den erfarna sjuksköterskan har däremot gjort en undersökning angående 
telefonrådgivningen i vården. Syftet med den var att granska 
datatelefonkösystemet ur personalens/patienternas synvinkel. 

Skriftlig intern information 

Informationsmaterial 
När den erfarna sjuksköterskan ser att det finns ett informationsbehov delar 
hon ut informationsmaterial till patienter eller anhöriga, vid t.ex. hembesök. 
Det kan handla om ”hur man klarar sitt illamående vid matsituationen” eller 
”vad ska jag äta för att må så bra som möjligt när jag har de och de 
symtomen?” Hon har skickat efter broschyrer från Cancerfonden som har 
mycket användbart material. 

Melior 
Kliniken som de båda sjuksköterskorna är verksamma inom har, efter ett beslut 
från Landstinget, år 2004, bytt från pappersjournaler till ett databaserat 
journalsystem som heter Melior. Helena Olausson och Ing-Marie Åkesson 
skriver i sin rapport att Melior är ett system för klinisk informationshantering 
med fokus på en elektronisk patientjournal. Dokumentationsmodulen består av 
journaltext, fördelat på följande aktiviteter: daganteckning (löpande 
anteckning, kortare eller längre), anamnes (sjukdomshistoria), status 
(bedömning av det aktuella tillståndet) och epikris (sammanfattande 
slutanteckning för ett vårdtillfälle).237 Dessa ovannämnda aktiviteter är 
beroende på vilken personalkategori som loggar in i Melior. När det gäller 
journalföring så har sjuksköterskor och läkare olika behörighet för 
dokumentationen och de dokumenterar olika saker. Den erfarna sjuksköterskan 
påpekar: 

                                                 
237 Helena Olausson, Ing-Marie Åkesson, Utvärdering av den elektroniska patientjournalens 
implementering: presentation av erfarenheter från införande vid fyra sjukhus i Sverige. (Göteborg, 2003,) 
s. 19. Tillgänglig: <http://www.carelink.se/files/doc_2003116155122.pdf> [2005-03-28] 
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jag kan inte dokumentera i läkarjournalen /…/ för att det är olika sökord […] men jag kan 
läsa allting som läkaren skriver och läkaren kan läsa allt jag skriver. Det som är skyddat 
är kuratorns dokumentation. Hon kan läsa vad vi skriver, vi kan bara se att hon har skrivit 
om patienten, inte vad hon har skrivit. Det är för att skydda patienten. Sen är det chefen 
som avgör vilka som ska kunna läsa journaler. Vi har behörighet att gå in i kirurgens 
journal osv. för att läsa om våra patienter, om dom är inlagd t.ex.238

Tidigare dikterade sjuksköterskorna sina egna samtal, besök och sitt handlande 
och sen skrev en sekreterare ner det i löpande text, nu däremot skriver 
sjuksköterskorna själva efter samtal med t.ex. patienter. Någon 
dubbeldokumentation har inte förekommit.  

Vissa saker förvaras dock fortfarande i pappersmappar, t.ex. kopior på 
läkarutlåtanden som skickats till Försäkringskassan. Journalkopior dras också 
ut inför hembesök, för att man ska ha tillgång till anteckningarna hos patienten. 
Den erfarna sjuksköterskan berättar också att de fått bärbara datorer för att 
kunna koppla upp sig hemma hos patienterna, men tyvärr är inte nätet 
heltäckande: ”är vi ute i bushen X kan vi inte få upp det [Melior], för att det 
inte är kontakt. Men det kommer väl så småningom.”239 Journalerna bevaras i 
Melior, i en domän på sjukhuset. 

Den nyutbildade sjuksköterskan berättar om de äldre sjuksköterskornas 
barriärer i och med införandet av Melior. Dessa barriärer blev tydliga under 
den dagskurs som personalen fick gå i samband med överföringen till detta 
databaserade journalsystem. ”Och då visade det sig ganska fort vilka som var 
van att jobba med datorer och vilka som inte var det. För det var ganska /…/ ja, 
det var stora nivåskillnader på hur man hantera[r] en dator.”240 Efter denna 
datautbildning testade sig personalen fram genom att träna med ett 
övningsprogram. I början blev det fel emellanåt men det rättades till av behörig 
personal. Nu fungerar det riktigt bra, enligt den nyutbildade sjuksköterskan. 

Den kunskap som den nyutbildade sjuksköterskan själv skapar t.ex. 
anteckningar och annan typ av kunskap, bevaras i Melior. På 
omvårdnadssidorna i Melior dokumenterar hon vad hon har gjort och inte gjort 
under arbetspasset och sen rapporterar sjuksköterskorna även muntligt till 
varandra. ”Och är det nånting som hänt, då skriver jag upp det där och 
förhoppningsvis bläddrar dom [arbetskollegorna] tillbaks en bit och läser och 
ser vad man har gjort tidigare i så fall.”241 Hon läser även vad andra 

                                                 
238 Intervju med den erfarna sjuksköterskan, genomförd 2005-01-20. 
239 Ibid. 
240 Intervju med den nyutbildade sjuksköterskan, genomförd 2005-01-19. 
241 Ibid. 
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yrkesgrupper, t.ex. sjukgymnaster och läkare, har dokumenterat om vissa 
patienter för att se vad de har gjort med dem och vad de har kommit fram till 
och hur de har tänkt sig en behandling osv. Läkarjournalen är en viktig 
informationskälla för den nyutbildade sjuksköterskan. 

Man ska alltid dokumentera när man har gjort nånting som är av vikt för någon annan att 
veta, man ska tänka när man skriver att den som kommer efter ska kunna läsa vad den här 
patienten behöver, så man skriver för nästkommande [sjuk]sköterska. Man skriver inte för 
sin egen skull utan för att dom andra lättare ska förstå vad patienten behöver för typ av 
hjälp, om patienten kan äta eller inte, om han/hon behöver hjälp på toaletten, om han/hon 
äter på rummet eller i matsalen. Såna upplysningar är till gagn för nästkommande som 
jobbar.242

Den nyutbildade sjuksköterskan menar att läkarsekreterarna upplever en stor 
skillnad i och med denna nya databaserade journalhantering. I dag 
dokumenterar läkarna direkt i Melior och tidigare pratade de in på band och 
sen transkriberades det av läkarsekreteraren. Hon menar att: ”sen är det väl lite 
olika hur läkarna väljer att göra fortfarande. Men många skriver sitt eget nu, så 
att säga.”243

Studenten lärde sig att dokumentera i olika program under praktiken.  

Numera dokumenterar man det man gör med patienten på datajournaler. Det är olika 
program för Landsting och för Kommun. Det är olika, man får lära sig när man kommer 
till platsen, men inom Landstinget brukar dom köra med Melior, som är ett mycket bra 
program, tycker jag.244

I den kommun som studenten har praktiserat inom används ett internt 
datajournalföringsprogram, detta program skiljer sig från Melior eftersom det 
är olika sökord som används. Kommunens verksamhet behöver inte lika många 
sökord som Landstinget, enligt studenten.  

PAH-journal 
PAH står för primärvårdsansluten hemsjukvård. Klinikens patienter har PAH-
journaler i hemmet, som alla vårdgivare kan skriva i, och det är 
distriktssköterskan som upprättar dessa. PAH-journalen kan patienten ta med 
sig vid eventuell inläggning på sjukhus och i dem finns det en medicinlista där 
det framkommer vilka mediciner patienten har ordinerats och denna journal 

                                                 
242 Ibid. 
243 Ibid. 
244 Intervju med sjuksköterskestudenten, genomförd 2005-02-03. 
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skrivs i hemmet av klinikens läkare, berättar den erfarna sjuksköterskan. På ett 
dokument från en hälsocentral står det skrivet att PAH-journalen är en 
sekretesshandling och är gemensam för primärvården, kommunen och 
sjukhuset. I denna journal sker en kortfattad dokumentation av den 
information, bedömning, vård, behandling och rehabilitering som patienten får 
på sjukhuset, vid mottagningen och i hemmet. PAH-journalen är ett 
komplement till patientens originaljournaler. PAH-journalen arkiveras där den 
upprättades när journalen inte längre används. PAH-journalen innehåller bl.a. 
signeringslista för överlämnande av läkemedel, injektionlista och vårdplan.245 
PAH-journalen innehåller viktig dokumenterad information.  

Muntlig extern information  

Kurser och föreläsningar 
Den erfarna sjuksköterskan är utbildningsansvarig i teamet och bevakar och 
undersöker vilka möjligheter som finns inom deras område och hon håller 
också kurser för personalen ute i verksamheten. Olika personalkategorier vid 
kliniken håller även kurser för anhöriga och patienter som heter ”Lära sig leva 
med cancer” eller ”Leva nära cancer.” Även föreläsare bjuds in som har 
utbildningar och ger information antingen i grupp, för både anhöriga och 
patienter, eller så delas gruppen upp i en anhörig- och en patientgrupp. 

Studenten har också erfarenhet av att sprida information. Han hade t.ex. en 
föreläsning om övervikt på geriatriken för sjuksköterskor och undersköterskor. 

Muntlig intern information 

Informationsspridning 
I och med att den erfarna sjuksköterskan är utbildningsansvarig så är en del av 
hennes arbete att sprida information till sina kolleger men även till patienter 
och anhöriga vid t.ex. hembesök. Hon påpekar att det är viktigt att patienten tar 
till sig den givna informationen för att omvårdnaden om patienten ska bli bra. 
Teamet förmedlar information. När information ges till anhöriga är det inte 
alltid att alla klarar av att ta den till sig, utan man behöver kanske broschyrer 
för att sedan själv kunna läsa i dessa i lugn och ro. Även per telefon ges 
information till enskilda patienter/anhöriga.  

                                                 
245 Texten finns i uppsatsförfattarens ägo. [Texten har skickats till uppsatsförfattaren från Primärvården.] 
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Någon gång per år deltar den nyutbildade sjuksköterskan i kurser, 
konferenser och föreläsningar, för att såsom hon väljer att beskriva det hela 
”uppdatera lite grann.”246 Hon påpekar att det är viktigt att man delar med sig 
av den informationen när man kommer tillbaka till arbetet, för att ny kunskap 
ska kunna spridas.  

Varje dag informerar den nyutbildade sjuksköterskan sina kollegor, 
patienter, personal och studerande.  

Information är jätte viktigt för det håller man på med precis hela tiden. Det är ett 
kontinuerligt flöde med information. Man informerar hela tiden, speciellt nu t.ex. när jag 
har haft en elev med mig i sju veckor. Det är till anhöriga, till patienterna och även till 
kollegor informerar man vad man har gjort och hur det fungerar osv. Man rapporterar 
dagligen till varandra.247

Hur man bör informera och bemöta vårdtagare eller anhöriga är något man lär 
sig när man är ute och arbetar, enligt studenten.  

Preliminär konklusion  
Melior är en källa till kunskap samtidigt som det är där sjuksköterskorna 
generar kunskap, dvs. de dokumenterar i omvårdnadsjournalen. Det är 
intressant att hos sjuksköterskorna förekommer ingen dubbeldokumentation 
men läkarna kan välja hur de ska dokumentera.  

En viktig del av sjuksköterskors arbete består i att sprida information. Som 
utbildningsansvarig informerar den erfarna sjuksköterskan personalen i 
verksamheten, kolleger och även patienter och anhöriga. Informationsmaterial 
beställs och delas ut till berörda parter och personalen håller kurser och 
föreläsningar för patienter och deras anhöriga. Kunskap som den nyutbildade 
sjuksköterskan tillägnat sig på kurser, konferenser och föreläsningar delar hon 
med sig av när hon kommer tillbaka till arbetet. Även studenter informeras 
kontinuerligt under deras praktik. Studenten hade en föreläsning för sjuk- och 
undersköterskor.  

 
 

                                                 
246 Intervju med den nyutbildade sjuksköterskan, genomförd 2005-01-19. 
247 Ibid. 
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Slutdiskussion 

Föreliggande uppsats har haft syftet att undersöka sjuksköterskornas syn på 
information, kunskap och den arbetsrelaterade informationssökningen ur ett 
genusperspektiv. Med ett socialkonstruktivistiskt synsätt har det i uppsatsen 
sökts svar på följande frågeställningar: Hur söker sjuksköterskor information, 
hur formar utbildningen sjuksköterskors informationssökning och hur förvaltas 
denna kunskap sedan i yrkeslivet och slutligen har genusstrukturer någon 
betydelse eller någon effekt på sjuksköterskors informationssökningsprocess?  

För undersökningen valdes sjuksköterskor som undersökningsdeltagare för 
att deras yrke förutsätter ett livslångt lärande och kunskaper i 
informationssökning, deras kunskapsgrund ska vila på vetenskap enligt 
högskolereformen (1977). 

För det teoretiska perspektivet har den tidigare forskningen inom INSU-
forskningen, genusteorin och professionsteorin varit av central betydelse.  

Informanterna som deltog i undersökningen utgjordes av: Den erfarna 
sjuksköterskan som är samordnare och utbildningsansvarig på den onkologiska 
kliniken och den nyutbildade sjuksköterskan som arbetar på klinikens 
palliativa avdelning och är ansvarig för bokinköpen på avdelningsbiblioteket. 
Den sista informanten, sjuksköterskestudenten, studerar och praktiserar och 
han planerar att få sin sjuksköterskelegitimation i december 2005.  

Gemensamt för informanternas syn på information/kunskap är att de 
ständigt omges av ny kunskap som de måste tillägna sig efter behov och 
situation, samt att de förväntas uppdatera den kunskap de redan har. Av 
informanternas svar framgår också att sjuksköterskorna behöver både teoretisk, 
praktisk och tyst kunskap. Den sistnämnda kunskapen är inte alltid 
verbaliserbar men sjuksköterskor lär sig den genom att se och lyssna på andra i 
t.ex. patientsituationer.  

Kunskapsskillnaderna mellan de äldre och de yngre är tydlig; de äldre kan 
den medicinska biten bättre än de yngre men saknar till en viss del de 
teoretiska kunskaperna, eftersom de har studerat under en tid när 
omvårdnadsämnet ännu inte klassades som en vetenskap.  
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Teori och praktik ska enligt alla informanter gå hand i hand, teorier ska 
omsättas i praktik. Samspelet mellan teori och praktik fungerar inte 
friktionsfritt, teorier är inte alltid användbara i den praktiska verkligheten. 

I den hierarkiska organisationen som informanterna ingår i har den 
medicinska vetenskapen den högsta statusen. Omvårdnadsvetenskapens status 
har höjts men den ställning som den ovannämnda vetenskapen har kommer den 
aldrig att få, enligt denna undersökning. Sjuksköterskors professionsidentitet 
stödjer sig på omvårdnadsvetenskapen och deras medicinska kunskaper. 
Sjuksköterskorna är ansvariga för omvårdnaden i sjukvården samt att de i viss 
mån ska leda undersköterskornas arbete.  

Nedan redovisas sjuksköterskornas informationsanvändning/sökning och 
hur de relaterar till olika informationsresurser. 

Informationskällor 

1. Skriftlig extern information 2. Skriftlig intern information 
 

3. Muntlig extern information 4. Muntlig intern information 
 

Tabellen ovan visar uppdelningen av informationsresurser som varit 
betydelsefulla för uppsatsen. Med den skriftliga externa och formella 
informationen avses källor såsom tidsskrifter, broschyrer, böcker, Internet, 
databaser och bibliotek. Hur söker sjuksköterskor information? Det första fältet 
domineras av de medicinsktorienterade informationskällorna, sjuksköterskor 
söker information från tidskrifterna Dagens Medicin och Palliativ Medicin, 
prenumererade Internettjänster från SBU (statens beredning för medicinsk 
utvärdering). Nyhetsbrev fås från Netdoktor och de medicinskt orienterade 
databaserna besöks såsom: PubMed, Cochrane Library, Medline och 
SveMed+. De omvårdnadsorienterade informationskällorna som sjuksköterskor 
söker sig till inom detta fält är följande enligt undersökningen: facktidningen 
(Vårdfacket), avhandlingar och tidskriften Palliativ Care.  

Övriga källor som de söker information från är följande: litteratur, 
Socialstyrelsens meddelanden, riktlinjer och Författningshandboken, 
tidskriftscirkulationen och sjuksköterskestudenten läser givetvis 
kurslitteraturen. 

Sjuksköterskorna söker forskningsrelaterat material på nätet eftersom det 
upplevs som ”färskare” än bibliotekets litteratur. Deras informationssökande är 
nära förbundet med olika slags problem som förekommer på arbetet. Internet är 
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den informationskälla som används av alla deltagare. Via Internet når de 
mängder med information, bl.a. från prenumererade internettjänster från t.ex. 
Landstingsförbundet och internetsajter besöks.  

Sjuksköterskorna har tillgång till sjukhus-, klinik- och avdelningsbibliotek. 
Vilka nyttjas i olika omfattning. De använder sig av sjukhusbibliotekets 
resurser, artiklar söks på nätet, böcker lånas och köps in till verksamheten. 
Sjukhusbiblioteket använder sig inte av NIC (Nursing Intervention 
Classification) vilket gör att omvårdnadsinformationen inte synliggörs som ett 
lika betydelsefullt fält som den läkardominerande medicinska informationen. 
Sjuksköterskorna på avdelningen använder avdelningsbiblioteket till och från, 
där finns referensexemplar att bläddra i. ”Levande uppslagsböcker”, dvs. 
avdelningens samordnare, är ändå den informationskälla som föredras. De som 
inte väljer att besöka sjukhusbiblioteket så ofta anser att avdelnings-, 
klinikbiblioteket och duktiga medarbetare tillgodoser deras informationsbehov.  

Tabellens andra fält består av både medicinskt- och omvårdnadsrelaterat 
material. Sjuksköterskorna söker sig till den skriftliga interna informationen 
som består av formella källor såsom dokumentationssystemet VIPS, skriftliga 
rutiner, protokoll, läkemedelslista/medicinlista och intranät. Landstingets 
hemsida med dess intranät besöks för att göra beläggningsrapporter, för att läsa 
interpost och nyheter. Personalens e-mail konto finns också där. Via intranät 
har de också tillgång till EIRA, som domineras av medicinskt material, men 
ingen av informanterna nämnde denna tjänst.  

I tabellens tredje fält söker sjuksköterskorna både medicinsk- och 
omvårdnadsinformation. I den muntliga externa informella informationen ingår 
utbildning, konferenser, möten, seminarier och föreläsningar. 
Läkemedelsrepresentanter har visningar och även fackliga kontakter ingår i 
detta fält. Utöver det följer en informant med i vad som händer inom 
sjuksköterskeområdet via TVn. 

I det fjärde fältet söker sjuksköterskorna de muntliga interna informella 
informationskällorna. Detta fält värderas högt av informanterna och domineras 
av omvårdnadsinformation. Information söks både aktivt och information fås 
även passivt, enligt denna undersökning. Sjuksköterskorna i denna studie 
föredrar informella resurser såsom t.ex. personliga kontakter och 
avdelningsbunden information framför formella, vilket även informanterna i 
Sundins avhandling gjorde. Formella källor är för medicinsk inriktade och 
motsvarar inte alltid sjuksköterskornas behov, de behöver mer formella 
omvårdnadsorienterade källor. Interna informationskällor är vanligtvis mer 
lättillgängliga än externa, vilket kan vara en av andledningarna till att de 
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föredras. I undersökningen benämns bl.a. personliga nätverk, samtal med 
avdelningens samordnare och kollegor (sjuksköterskor, läkare, terapeuter osv.), 
samt avdelningsmöten och interna utbildningar. De muntliga interna 
informationskällorna består också av samtal med handledare och i viss mån 
med lärare på sjuksköterskeutbildningen. 

I de muntliga interna och informella informationskällorna söker 
sjuksköterskorna den tysta kunskapen. Herbig och Büssing som det hänvisades 
till tidigare menar att tyst kunskap är diffus. Denna typ av kunskap är enligt 
denna undersökning någonting som förvärvas med tiden. Detta är en kunskap 
som inte kan sökas i formella källor utan söks genom att se och genom att 
lyssna på kollegor och patienter. Denna information fångas även upp i 
dokumentationssystemet; VIPS. 

Sjuksköterskors informationsspridning/producering 
En viktig del av sjuksköterskors arbete består av att producera och sprida 
information. Ingen av informanterna skriver vetenskapliga artiklar så den 
skriftliga externa informationen vad gäller informationsproducering består av 
en undersökning som en informant har gjort. Melior, det databaserade 
journalsystemet, och PAH-journalen används för att söka och producera intern 
skriftlig information. 

Den externa muntliga informationen består av att personalen håller kurser 
för patienter och deras anhöriga. Föreläsare bjuds in till dessa kurser. 

Den interna muntliga informationen består däremot av att sjuksköterskor 
som deltagit i kurser, konferenser och föreläsningar informerar sina kollegor 
samt de samtal som förs mellan kollegorna där man delger varandra sin 
kunskap. Även studenter informeras kontinuerligt under deras praktik. 

Resultaten 
I enlighet med tidigare forskning är sjuksköterskornas informationsbehov 
socialt och kulturellt betingade. Värderingarna av information inom vårdens 
yrkeskårer påverkar sjuksköterskornas informationsbehov. Sjuksköterskornas 
utbildningsnivå påverkar informationssökningen. Informationsbeteendet 
varierar från sjuksköterska till sjuksköterska och är beroende av situation och 
uppgift. Sjuksköterskeyrket innebär att det hela tiden kommer mycket som är 
nytt, ny forskning och nya riktlinjer. Informanterna omges alltid av ny 
kunskap, som de tillägnar sig efter behov samt att de förväntas uppdatera den 
kunskap som de redan har. 
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Hur formar utbildningen sjuksköterskors informationssökning och hur 
förvaltas denna kunskap sedan i yrkeslivet? I enlighet med Sundins avhandling 
har sjuksköterskornas informationsvanor grundlagts i samband med deras 
sjuksköterskeutbildning/vidareutbildning, enligt denna undersökning. 
Informanterna har via de utbildningar de gått fått lära sig hur man söker 
information, en introduktion i informationssökning som biblioteken ifråga har 
varit ansvariga för. Vid dessa undervisningstillfällen har SveMed+, Academic 
Search Elite och Medline gåtts igenom men den vårdinriktade databasen 
CINAHL har utelämnats, vilket är symtomatiskt och signalerar värderingar till 
studenterna och kan vara en bidragande orsak till varför denna databas inte 
nämns i intervjuerna.  

Sjuksköterskor med kunskaper i informationssökning från sin utbildning 
kan applicera dessa på andra informationsmiljöer, dvs. i sin yrkeskontext. Det 
framkommer att äldre sjuksköterskorna frågar de nyutbildade om hur man 
söker information, färdigheter i informationssökning formas av den 
utbildningsbakgrund man har och styr det framtida informationsbeteendet. 
Denna kompetens förvaltas och blir något som äldre kollegor efterfrågar. 
Nyutbildade sjuksköterskor har en vana att söka efter information via datorer. 
Äldre sjuksköterskor har generellt sätt inte samma erfarenhet av detta. Från 
utbildningen får sjuksköterskorna med sig informationssökningskunskaper, 
vilket gör att de vet hur man får tag på ”färsk” information.  

Har genusstrukturer någon betydelse eller någon effekt på sjuksköterskors 
informationssökningsprocess? Såsom det har framkommit tidigare har 
sjuksköterskorna ett behov av omvårdnadsinformation medan de formella 
källorna orienterar sig mot det medicinska hållet. Såsom tidigare framkom 
menar Bowker och Leigh Star att omvårdnadsforskningen är en viktig aspekt 
av yrkets legitimering och att professionaliseringen bland annat grundar sig på 
dess forskningsresultat.248 De menar också att om sjuksköterskeyrket ska få en 
högre status och om man ska kunna tillvarata sjuksköterskornas professionella 
kompetens måste man också formalisera deras information.249  

Om manliga och kvinnliga sjuksköterskor söker information på skilda sätt 
beroende på sitt kön är inte av intresse i denna uppsats utan det är de 
övergripande genusstrukturerna som är i fokus, och om de i sin tur påverkar 
informationssökningen. Den könssegregerade traditionen är inte irrelevant i 
detta sammanhang. Genus har betydelse i sjuksköterskeprofessionen. Att 
                                                 
248 Bowker, Leigh Star, (1999,) s. 251 f. 
249 Ibid. Passim. 
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osynliggöra betydelsen av genus kan vara en taktik för att hantera maktlöshet. 
Genusskillnader leder till att kvinnor får det svårt att hävda sina yrkesmässiga 
behov och skapa sig maktpositioner, för att sjuksköterskorna befinner sig inte 
högst upp inom vårdhierarkin. Manliga sjuksköterskor är liksom kvinnliga 
sjuksköterskor underställda de djupt liggande genus- och 
professionsstrukturerna.  

I enlighet med tidigare forskning inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen framkommer det i denna undersökning att det är 
informationsbehoven som leder till en informationssökningsprocess. Men vems 
behov styr? I och med att organisationen är hierarkiskt uppbyggd har vissa 
yrkeskategorier högre status än andra. Som den tidigare presenterade 
forskningen visade dominerar den medicinska kunskapen, den 
läkardominerande informationen, inom vården. I samhället och arbetslivet 
existerar en manlig hegemonisk struktur, där läkaren ”är” en man och därmed 
utgör normen och därmed även har makten. Indirekt fungerar detta normerande 
på sjuksköterskors informationssökning på arbetsplatsen, vilket gör att det är 
svårt att få gehör för omvårdnadsinformationen. Relationer mellan män och 
kvinnor, läkare och sjuksköterskor, är huvudsakligen maktrelationer och 
eftersom det är de sistnämnda som har den underordnande positionen påverkar 
detta givetvis informationssökningen. Att söka information inom omvårdnad 
kan verka meningslöst när det i slutändan är läkarens informationsbehov som 
ska tillfredsställas eftersom de värderar sjuksköterskors medicinska kunnande 
mer än deras omvårdnadskunskaper.  

Under kapitlet Kön och makt framkom det att Tannen anser att 
socialisationen påverkar vårt språkbruk. Socialisationen påverkar vår 
kommunikation och teori förknippas med maskulinitet och praktik med 
femininitet. Och det som grundar sig på teori har företräde och högre status när 
det gäller kunskap och det som har sin bas i det praktiska tenderas däremot att 
glömmas bort. Teori har högre status än praktik, vilket slår igenom på två plan 
i denna undersökning. Sjuksköterskorna som söker sig till informella 
informationskällor får i detta perspektiv ett lägre värde på den kunskap som de 
utvinner och när de väljer formella informationsvägar vet de att de medicinskt 
inriktade teorierna har en högre status än omvårdnadsteorierna. Det är även 
intressant att ingen av deltagarna nämnde databasen CINAHL, som domineras 
av omvårdnadsrelaterade material, men ”läkarsidorna” på nätet besöks. Det 
finns genusstrukturer i informationssökningsprocessen. Sjuksköterskornas 
underordnade position i förhållande till läkare gör att det hellre besöker 
”läkarsidorna” än söker information i CINAHL. I ett professionsteoretiskt 
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perspektiv kan domänkonflikter mellan läkare och sjuksköterskor vara 
avgörande för informationssökningen inom omvårdnadsämnet. 
Omvårdnadsvetenskapen är sjuksköterskornas yrkesmässiga bas, vilket innebär 
att de är omvårdnadsexperter men själva värderar de den medicinska 
kunskapen högre än sin egen kompetens. Allt i enlighet med rådande 
genusstrukturer, där det som förknippas med omvårdnad inte har samma värde 
som traditionella manliga arbeten och sysselsättningar, enligt Jorfeldts 
avhandling. 

Omvårdnadsvetenskapens status borde idag vara sidoordnad gentemot 
medicinen men är inte det trots att dessa två vetenskaper är i en 
beroendeställning. I den hierarkiska organisationen har emellertid 
omvårdnadsvetenskapens ställning höjts med tanke på hur det var tidigare.  
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Sammanfattning  

Informationssamhället fordrar ett livslångt lärande för många yrkesgrupper, 
däribland sjuksköterskor, vilket förutsätter kunskaper i informationssökning.  

Syftet med uppsatsen var att utifrån ett genus- och professionsperspektiv 
undersöka följande frågeställningar; Hur söker sjuksköterskor information, hur 
formar utbildningen sjuksköterskors informationssökning och hur förvaltas 
denna kunskap sedan i yrkeslivet och har genusstrukturer någon betydelse eller 
någon effekt på sjuksköterskors informationssökningsprocess?  

Den kvalitativa metoden har bestått av intervjuer. Mikronivån valdes för 
att få möjlighet att gå djupare in i ett fåtal sjuksköterskors upplevelser av 
informationssökning och syn på information och kunskap. 
Undersökningsmaterialet utgörs dels av den tidigare forskningen och dels av de 
transkriberade intervjuerna. Intervjumaterialet har strukturerats i kategorier 
relevanta för analysen. Detta material och litteraturen har sedan tolkats i 
enlighet med den hermeneutiska cirkeln. 

I avsnittet om tidigare forskning har biblioteks- och 
informationsvetenskapsfältets INSU-forskning redovisats. Forskningen kring 
sjuksköterskornas informationssökning har varit en del av uppsatsens 
forskningsbakgrund.   

Teoretiska utgångspunkter har hämtats från socialkonstruktivismen, 
genusteorin och professionsforskningen. 

I presentationen av undersökningen framlades resultaten av 
intervjutolkningarna och dess preliminära konklusioner.  

Undersökningens resultat stämmer väl överens med den tidigare 
forskningen på så vis att informella informationskällor fortfarande år 2005 är 
något som sjuksköterskor föredrar framför formella källor.  

Genusstrukturer har betydelse och påverkar därmed sjuksköterskors 
informationssökningsprocess. Läkarens behov styr sjuksköterskornas 
informationssökning. Den kunskap som söks via informella informationskällor 
värderas lägre än den som utvinns utifrån formella informationskällor. 
Medicinskt inriktade teorier har högre status än omvårdnadsteorier.  
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