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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskeutbildningens karaktärsämne bygger på ett metaparadigm bestående 

av begreppen människa, hälsa, miljö och omvårdnad. Detta metaparadigm ligger till grund för 

de omvårdnadsvetenskapliga teorierna, begreppsmodellerna och slutligen den kliniska 

professionen. Huruvida vetenskapen ska benämnas omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap 

råder ännu ingen konsensus kring, inte heller huruvida omvårdad eller vårdande ska användas 

som term för sjuksköterskans kunskaps- och kompetensområde. Denna oenighet leder till en 

begreppsförvirring och en begreppsoklarhet hos studenterna. Vidare uppfattar studenterna ett 

glapp mellan teori och praktik. Syfte: Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskestudenters 

tankar kring omvårdnadsvetenskap och hur de upplever att denna vetenskap visar sig i 

sjuksköterskans verksamhetsfält. Metod: Studien har en kvalitativ metodansats och bygger på 

intervjuer med fem sjuksköterskestudenter i utbildningens sista termin. Intervjuerna är 

analyserade med en kvalitativ innehållsanalys vars fokus ligger i att finna likheter och skillnader 

i ett textinnehåll. Resultat: Studiens resultat tecknar en till viss del komplexfylld bild av 

karaktärsämnet där svårigheter för studenterna framträder att explicit förklara och definiera 

omvårdnadsvetenskapen, men resultatet tecknar också en bild av en vetenskap som ses som både 

viktig och värdefull. Slutsats: Ytterligare arbete krävs för att tydliggöra karaktärsämnet och 

underlätta för studenterna att till fullo nyttja värdet av omvårdnadsvetenskapen. 

 

Nyckelord: Sjuksköterskestudenter, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad och sjuksköterskans 

verksamhetsfält.  

 



SUMMARY 

Background: Nursing as the character topic in nursing education is founded on the 

metaparadigm consisting of the concepts of human, health, environment, and nursing. This 

metaparadigm serve as the basis for nursing scientific theories, conceptual models, and finally 

the clinical profession. Whether the science is to be known as nursing science or caring science 

is as yet no consensus about, nor whether nursing or caring should be used as a term for the 

regard of knowledge and competence of the nurse. This disagreement leads to a conceptual 

confusion among students. Furthermore, the students perceive a difference between theory and 

practice. Aim: The study's purpose was to describe the nursing students’ thoughts on nursing 

science and how they experience that this science appears in the nurses’ field of activities. 

Design: The study was made with a qualitative methodological approach, and is based on 

interviews with five nursing students in the last semester. The interviews were analyzed with a 

qualitative content analysis whose focus is on finding similarities and differences in a text 

content. Results: The results of the study paints to some extent a complex filled image with 

difficulties for students to explicitly explain and define nursing science, but the results has also 

painted a picture of a science that is regarded as both important and valuable. Conclusion: 

Further work is needed to clarify the basic substance of the science and make it easier for 

students to fully utilize the value of nursing science. 

 

Keywords: Nursing students, nursing science, nursing and nurses’ field of activities.  
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1 INLEDNING 

Vad är det som lockar i att utbilda sig till sjuksköterska? Handlar det om ett 

övergripande, gemensamt, intresse för människan som biologisk, själslig och kulturell 

varelse? Eller är det något som lockar mer än något annat? Har det medicinska 

perspektivet en överordnad roll, och om så är fallet, finns det då en outtalad eller uttalad 

förväntan om utbildningens upplägg och utbud? När jag påbörjade 

sjuksköterskeutbildningen slogs jag av den emellanåt, och slås ibland fortfarande, 

generella motviljan till att studera och fördjupa sig i de delar av 

omvårdnadsvetenskapen som handlar om teoretiskt och filosofiskt tänkande, det som 

benämns som de metateoretiska begreppen. Många var mina kurskamrater som 

frågande undrade varför vi skulle läsa det här flummiga ämnet med motiveringen, jag 

ska ju bli sjuksköterska. De menade att sjuksköterskyrket är av en praktisk natur, och 

därmed ingenting som flummiga och abstrakta teorier har med att göra. Att bli 

sjuksköterska hävdade många, är ingenting man kan lära sig i skolan, det är något man 

är lämpad för. 

 

Vad är det då som gör omvårdnadsvetenskap som akademiskt ämne så omtvistat? 

Handlar det om ett misslyckande från lärosätenas sida med att förmedla kärnan och 

substansen i användning av ämnet och att möta studenternas föreställningar kring 

utbildningen? Ser studenterna inte området som något intressant? Eller handlar det om 

hårdnackade sociala strukturer som sedan länge implementerat en bild av 

sjuksköterskan och dennes roll?   
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2 BAKGRUND 

2.1 Omvårdnadsvetenskap visavi vårdvetenskap 

Omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap anges emellanåt som synonyma 

benämningar för sjuksköterskeutbildningens huvudområde (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s. 9). Det råder dock en viss oenighet kring 

vilket begrepp som skall användas för vårdandet som vetenskap respektive för 

sjuksköterskans kompetens- och kunskapsområde (Dahlberg et al., s. 9-10). Ehrenberg 

och Wallin (2009, s. 33-36) menar att omvårdnadsdisciplinen innefattar allt ifrån de 

olika roller och processer som sjuksköterskor är involverade i till de teorier och begrepp 

som utvecklats i syfte att beskriva och förklara de centrala fenomenen inom området. 

Omvårdnadsvetenskap är enligt författarna således en vetenskap som avser 

sjuksköterskans kunskaps- och kompetensområde. Vidare menar Ehrenberg och Wallin 

att den vedertagna synen på vårdvetenskap är att den refererar till den övergripande 

forskningen avseende frågor som rör sjukdom, hälsa och vård. Vårdvetenskap menar de 

kan tillämpas av ett antal olika professioner, såsom arbetsterapeuter och sjukgymnaster, 

och är därmed inte karakteristisk för sjuksköterskans professionsområde (s. 36). 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) tar inte upp termen vårdvetenskap i sin 

begreppsförklaring, utan refererar enbart till omvårdnadsvetenskap och 

omvårdnadsforskning. Omvårdnadsvetenskap definieras inte tydligare än som ”Ett 

område för befintliga teorier, begrepp och metoder för teoribildning samt resultat av 

forskningen, dvs. den befintliga vetenskapliga kunskapen” (s. 162). Wiklund (2003, s. 

25-26) däremot menar att omvårdnadsvetenskap (eng. nursing science) bäst svarar mot 

hur-frågor, det vill säga, att den är professionsinriktad och därmed söker utvärdera och 

utveckla sjuksköterskans arbetsuppgifter. Vårdvetenskapen (eng. caring science) menar 

hon svarar bäst mot vad-frågor, det vill säga, att den är inriktad på att utveckla kunskap 

om vårdandets fenomen och söker svara på frågan om vad som är vårdandets substans. 

Det står här klart att det ännu inte finns en allmänt accepterad definition kring 

begreppen. I denna studie kommer enbart begreppet omvårdnadsvetenskap att användas 

som benämning på sjuksköterskans akademiska kompetensområde.  
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2.2 Omvårdnad visavi vårdande 

Liksom det för utbildningens vetenskapsområde saknas en allmänt accepterad 

begreppsdefinition råder heller inte någon konsensus kring vilket begrepp som ska 

användas för sjuksköterskans professionella arbete. Litteraturen visar att delade 

meningar råder om huruvida omvårdnad eller vårdande ska användas som begrepp. 

Rooke (1995) använder sig utav begreppet omvårdnad när hon tecknar bilden av 

sjuksköterskeyrkets professionalisering, akademisering och utveckling (s. 13-14). Hon 

menar dock att omvårdnad har varit svårt att definiera, till viss del beroende på att 

uppfattningar om vad omvårdnad är har förändrats markant de senaste 50-60 åren (s. 9). 

Vidare menar Rooke att det primära inte är att definiera omvårdnad, utan att låta dess 

innehåll tydliggöras genom forskning och professionellt kunskapsutbyte (s. 13). 

Wiklund (2003, s. 24-25) tycker att vårdande syftar till vårdarens ansvarsområde och 

därmed är den mest korrekta termen för sjuksköterskans professionsområde. 

Omvårdnad, menar hon, betecknar inte bara sjuksköterskans professionella 

omvårdnadsarbete, utan betecknar också mänsklig omsorg, och skapar därför 

oklarheter. Dock säger Wiklund att det är kring begreppet omvårdnad som många 

svenska sjuksköterskeutbildningar har byggt sitt ämne kring, och det med hjälp av 

vårdvetenskapliga teorier. Detta har lett till utvecklingen av ett mångvetenskapligt 

perspektiv, vilket har resulterat i att det saknas en enhetlig bestämning kring 

omvårdnadsämnets kärna (s. 24). Willman (2006, s. 55) menar att omvårdnad skall ses 

som huvudämnet i den svenska sjuksköterskeutbildningen och att begreppet omvårdnad 

refererar till och beskriver ett forskningsområde, en professionell kompetens, ett behov 

så väl som en förmåga. Vidare anser Willman (s.57) att omvårdnad som disciplin är ett 

av flera olika kunskapsfält inom vårdverksamheten. Omvårdnad får inte beskrivas som 

en verksamhet där enbart ritualer och vanor ligger till grund (s. 60). Ehrenberg och 

Wallin (2009, s. 24) delar Willmans syn på omvårdnad och menar att omvårdnaden 

inbegriper en profession och ett akademiskt ämne och därmed syftar till 

sjuksköterskans professionsområde. De tecknar också en brokig bild kring utvecklingen 

av definitionen kring begreppet omvårdnad och menar att det än idag inte råder någon 

gemensam definition vad gäller omvårdnadsämnet (s. 35-39). Jorfeldt (2004, s. 37-38) 

bekräftar definitionsoklarheterna gällande begreppet omvårdnad och menar att eftersom 

termen omvårdnad även används för andra yrkesgruppers praktiska verksamhet skapas 

en förvirring. Begreppet blir inte lättare att definiera då det även syftar till ett 

undervisningsämne på såväl gymnasiet som högskolan, samt fungerar som beteckning 
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på ett forskningsämne. I denna uppsats kommer begreppet omvårdnad att användas. 

Avslutningsvis belyses frånvaron av konsensus gällande begreppen omvårdnad och 

vårdande med två tolkningar av Florence Nightingales arbete. Dahlberg et. al (2003, s. 

9) skriver att Florence Nightingale i sin bok Notes on Nursing – What it is and what it 

is not rymde vårdandets kärna och grunder på 70-80 sidor. Ehrenberg och Wallin 

(2009, s. 28) å andra sidan refererar till att Nightingale formulerade ”professionella 

normer för hur omvårdnad skulle bedrivas”.  

2.3 Omvårdnadsvetenskapens metateoretiska begrepp 

För att en disciplin ska anses vara en vetenskap krävs det att den har definierat en 

metateoretisk grund. En metateoretisk grund, eller ett metaparadigm, innebär enligt 

Fawcett (1995) en väl avgränsad och definierad teoretisk grund som skiljer sig från 

andra discipliners (s. 5). De centrala fenomenen för disciplinen måste täckas inom 

metaparadigmet och det måste fungera globalt, det vill säga, metaparadigmet kan inte 

spegla särskilda nationella, kulturella eller etniska ideal och normer (s. 5-6). 

Metaparadigmet fungerar som ett ”paraply” för disciplinens begreppsmodeller, teorier 

och till sist den kliniska professionen. Fawcett menar att metaparadigmet kan sägas 

definiera disciplinens totala kunskapsområde (s. 5-7). Omvårdnadsvetenskapens 

metaparadigm består av begreppen människa, hälsa, miljö och omvårdnad (s. 7). 

Begreppet människa innebär att människan ses som en flerdimensionell varelse och 

därigenom en helhet. Helheten anses vara större än summan av delarna och helheten 

kan inte reduceras (Chinn & Kramer, 1991, s. 43-44). Wiklund (2003, s. 41) anser att 

naturvetenskapliga metoder och medicinska teorier inte är tillräckliga för att förklara 

och förstå människan. Det andra metateoretiska begreppet, hälsa, menar Chinn och 

Kramer (1991) kan dels förstås som syftet och målet med omvårdnad och dels som en 

dynamisk process som innebär mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa kan existera 

oberoende av sjukdom (s. 45-46). Wiklund (2003) anser att hälsa på ett ontologiskt plan 

kan förstås ”som en rörelse i vardande, varande och görande mot en upplevelse av 

enhet och helighet” (s. 93). Vad gäller det tredje begreppet, miljö, menar Chinn och 

Kramer (1991) att det fungerar som en viktig kraft i formandet av människan (s. 45). 

Enligt Fawcett (1995) kan miljö förstås som någonting som påverkar och interagerar 

med det mänskliga beteendet under både normala livsförhållanden och vid kritiska 

livssituationer (s. 7). Slutligen preciseras det fjärde begreppet, omvårdnad, som en 

hjälpande process och en interaktion mellan människa och sjuksköterska där fokus 
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ligger på det mellanmänskliga samspelet (Fawcett, 1995, s. 7; Chinn & Kramer, 1991 s. 

41). Chinn och Kramer belyser vikten av att kunna urskilja omvårdnad från medicin 

och att genom detta kunna förstå sjuksköterskans primära roll (s.41-42). Bentling 

(1995, s. 107) ser omvårdnaden som en hjälp att främja läkning och personlig 

utveckling i relation till medicinskt beroende situationer. Bentling beskriver 

omvårdnaden som en interaktion och att den innebär att identifiera behov och ge hjälp 

till patienten så att denne på bästa sätt kan stå ut med och anpassa sig till en situation 

som uppkommit på grund av ett hälsohinder (s. 106).  

 

Arslanian-Engoren, Hicks, Whall och Algase (2005, s. 318) delar Fawcetts (1995, s. 7) 

syn på omvårdnadsvetenskapens metaparadigm, men poängterar samtidigt att hur 

begreppen förklaras och utvecklas varierar stort mellan omvårdnadsvetenskapliga 

teoretiker. Av detta är det därför av stor vikt att lärosätena inkluderar historien och 

utvecklingen bakom vetenskapen för att studenterna ska förstå dess komplexitet anser 

författarna. Vidare pekar författarna också på vikten av att tydliggöra och påminna om 

sjuksköterskans ontologiska grund, för att inte riskera att anamma andra professioners 

specifika kunskaper och vetenskapsområden (s. 320). Detta är särskilt viktigt eftersom 

sjuksköterskeprofessionen under så lång tid kämpat för att definiera och förfina sitt eget 

unika bidrag till vårdverksamheten (s. 315). Willman (2006, s. 57) tycker att de 

metateoretiska begreppen förvisso är de vanligast förekommande i den 

omvårdnadsteoretiska litteraturen, men hävdar samtidigt att omvårdnadsvetenskapen 

inte varit övertygande om att det är dessa fyra begrepp som är relevanta som 

metabegrepp. Gustafsson (2002) poängterar att de metateoretiska begreppen och 

därigenom omvårdnadsvetenskapen fyller en grundläggande och mycket viktig 

funktion eftersom den genom sitt klargörande tydligt definierar sig själv i förhållande 

till den traditionella medicinska vetenskapen (s. 5). 
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2.4 Forskning kring sjuksköterskeutbildningen  

Det finns, både i Sverige och Skandinavien i övrig, forskning gjord kring utvecklingen 

och akademiseringen kring sjuksköterskeutbildningen, sjuksköterskestudenters 

uppfattningar om utbildningen och deras yrkesföreställningar. Nedan följer ett litet 

urval av tidigare forskning. 

 

Linder (1999, s. 15) har i sin avhandling undersökt sjuksköterskestudenters 

uppfattningar om yrket under studiernas gång, samt hur dessa uppfattningar förhåller 

sig till utbildningens teoretiska och praktiska innehåll. Sjuksköterskeutbildningens syfte 

är binärt, det vill säga, den ska dels förbereda studenterna inför mötet med det 

kommande yrket och den ska dels skapa och väcka ett intresse för ett vetenskapligt 

förhållningssätt där de blivande sjuksköterskorna förväntas hålla sig uppdaterade med 

aktuell forskning inom sitt professionsområde. Studenterna möter också under 

utbildningens gång en mängd föreställningar och tankar kring den kommande 

yrkesrollen från redan verksamma sjuksköterskor och från andra yrkesgrupper inom 

vården. Mot denna bakgrund menar Linder att det är värdefullt för lärosätena att känna 

till sjuksköterskestudenternas uppfattningar kring sitt kommande yrke och att på bästa 

sätt försöka möta dessa uppfattningar i utbildningen (s. 14-15). Linders studie visar att 

det främsta motivet för att studenterna valt sjuksköterskeutbildningen var intresset för 

att arbeta med människor och att yrket ses som meningsfullt. Några av studenterna 

avgav skäl som trygg arbetsmarknad, egen erfarenhet av att vårdas på sjukhus och 

anhörigas sjukdom som orsaker till varför de valt sjuksköterskeutbildningen (s. 278-

279). Studiens slutsats är dock att det existerar ett pedagogiskt problem eftersom 

sjuksköterskeutbildningen inte lyckas med att få studenterna att se hur teori och praktik 

kan integreras och att sjuksköterskans kompetens- och kunskapsområde i vården 

därmed går förlorad om kunskapsområdet fortsätter att utvecklas avskiljt från vården 

(s.306-307). 

 

Jorfeldt (2004) tecknar i sin avhandling en liknande bild. Hon menar att det många 

gånger finns problem och oklarheter i sjuksköterskestudenters förståelse gällande 

förhållandet mellan teori och praktik (s. 30-32). Studenterna var oförberedda på 

utbildningens starka fokusering av karaktärsämnet. De var vid utbildningens start 

omedvetna om utbildningens inriktning, och de hade alla föreställningar om att 

utbildningens fokus skulle ligga vid det tekniska och naturvetenskapliga innehållet. 
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Dock klarnade bilden av omvårdnadsämnet under studietidens gång (s.169-170). 

Emellertid uppfattade studenterna att omvårdnadsvetenskapens abstrakta innehåll och 

den omvårdnadsvetenskapliga forskningsansatsen för examensarbetet stod i kontrast till 

den kliniska verkligheten där krav och förväntningar om medicintekniskt kunnande och 

kunskaper inom medicin är stora och att det således i första hand är dessa kunskaper de 

kommer att utveckla (s. 172, 176, 178). 

 

Lilja Anderssons (2007)  studie hade som syfte att få kunskap och förståelse om hur 

studenterna såg på spänningsfälten mellan huvudämnet omvårdnadsvetenskap – 

stödämnet medicinsk vetenskap, yrkesexamen – akademisk examen och 

högskoleförlagd utbildning – verksamhetsförlagd utbildning (s. 46). Studiens resultat 

visar att studenternas övergripande målsättning med utbildningen var att ”hjälpa andra” 

eller att ”bli någon”. För de studenter vars målsättning främst var att hjälpa andra 

framstod den akademiska dimensionen av utbildningen som tämligen meningslös. De 

menade att motivet för utbildningsvalet ”räckte”, d.v.s. att utifrån en humanistisk 

värdegrund göra gott och hjälpa människor som har det svårt. Spännvidden i hjälpandet 

var stor – det kunde innebära allt ifrån att linda någons ben, att ge tröst och lindra 

lidande till att rädda liv (s. 161-162). De studenter som däremot eftersträvade att ”bli 

någon” såg ett större värde av den akademiska dimensionen eftersom den skulle 

komma att resultera i en C-uppsats, och därmed en fil. kand. examen. För dessa 

studenter var sjuksköterskeyrket, och erövrandet av broschen, förenat med status och en 

möjlighet att påverka vården (s. 162-163). Samtliga studenter hade vid utbildningens 

start tydliga föreställningar och uppfattningar om sjuksköterskeyrket som ett praktiskt 

yrke grundat i medicinsk vetenskap. De ansåg förvisso att kunskaper i omvårdnad var 

viktiga för sjuksköterskor, men menade att dessa kunskaper redan fanns inom dem. 

Därför blev de negativt överraskade av kurser i omvårdad och etik, när de inget hellre 

ville var att lära sig att ta blodprover och ge sprutor (s. 164, 167). Detta menar Lilja 

Andersson kan förklara att studenterna upplevde ämnet som flummigt, diffust och 

onödigt (s. 167). Dock förändrades studenternas uppfattningar om ämnet omvårdnad 

till mer positiva under studietidens gång, och då framför allt i samband med den 

verksamhetsförlagda utbildningen. De menade att de under dessa kurser fick möjlighet 

att skapa en praktisk och konkret innebörd kring de tidigare så abstrakta begreppet 

omvårdnad (s.167). Enligt Lilja Andersson upplevde studenterna också 

omvårdnadsämnet som begripligt och obegripligt på samma gång. De uppfattade också 
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ett spänningsfält inom själva omvårdnadsämnet, där praktisk och teoretisk omvårdnad 

upplevdes som fakta kontra filosofi. Detta menar författaren beror på att omvårdnad 

ännu inte är definierat och avgränsat (s. 172).  

 

I en norsk studie av Granum (2004) beskrivs sjuksköterskestudenters uppfattningar om 

omvårdnad som ett teoretiskt ämne och hur de ser på dess funktion och användning i 

början och i slutet av utbildningen (s. 297). Författaren hänvisar till tidigare studier som 

pekar mot att sjuksköterskestudenter inte förstår omvårdnad som ett teoretiskt ämne, 

utan som en handling, att ta hand om människor. Granums studie visar att studenterna 

både i utbildningens början och slut uppfattade utbildningens huvudämne som oklart, 

att de hade svårt att sätta fingret på vad omvårdnadskunskap är, att de innan 

utbildningens start hade en annan föreställning om vad omvårdnad som ämne innebar 

och att omvårdnad ytterst är praktisk och inte teoretisk (s. 300, 302).              
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3 PROBLEMFORMULERING 

Det råder en konsensus kring de metateoretiska grundantagandena inom det som 

benämns omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap. Trots denna konsensus råder ingen 

allmänt accepterad definition eller enighet kring vilka termer som skall användas för 

sjuksköterskeutbildningens vetenskapsområde eller hur ämnet som sådant skall 

definieras. Vidare finns det ett glapp i synen mellan teori och praktik hos 

sjuksköterskestudenterna. Detta glapp, tillsammans med frånvaron av en allmänt 

accepterad definition av karaktärsämnet, resulterar i en, för studenterna, otydlighet 

kring ämnets relevans och användningsområde. Dessa ovan nämnda brister försämrar 

och försvårar studenternas möjligheter till att se karaktärsämnets fulla potential, och 

därigenom riskeras en del av utbildningens kärna och syfte gå förlorat.    

4 SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva några sjuksköterskestudenters tankar kring 

omvårdnadsvetenskap och hur studenterna uppfattar att omvårdnadsvetenskapen visar 

sig i sjuksköterskans verksamhetsfält. 
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5 METOD 

5.1 Design 

För denna empiriska studie har en kvalitativ metodansats valts och intervjuerna har 

analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa metodansatsen syftar 

enligt Olsson och Sörensen (2007, s. 65) till forskning som resulterar i beskrivande 

data, vilket är överensstämmande med denna uppsats. Det kvalitativa arbetet innebär att 

undersöka och beskriva ett visst fenomen med hjälp utav människors egna ord och 

uppfattningar. Den kvalitativa metodansatsen menar författarna används således för att 

systematisera kunskap kring någonting som kännetecknar ett fenomen (s. 65).  

5.2 Urval 

Via e-mejl skickades ett informationsbrev ut till sjuksköterskehögskolans samtliga 

studenter i termin sex. I detta informationsbrev presenterade jag kort mig själv och 

studiens syfte (se bilaga 4.) Studenterna i termin sex, 63 stycken, tillfrågades för att jag 

ansåg att de, som snart färdiga sjuksköterskor, bäst skulle kunna svara mot studiens 

syfte. Ett kriterium för att en intervju skulle kunna genomföras var att jag tidigare inte 

hade interagerat med respondenterna. Antalet deltagande respondenter som kunde 

anses vara rimligt på den tid inom vilken uppsatsen skulle genomföras var sex-åtta 

stycken. Båda könen skulle vara representerade, men eftersom kvinnodominansen i 

klassen var större, valde jag att ha fler kvinnliga än manliga respondenter. När jag 

skickat ut informationsbrevet blev jag kontaktad av totalt sex studenter, fyra kvinnor 

och två män, som visade ett intresse för att delta i studien. I nästa steg kontaktade jag 

dessa personer för att föreslå tid och plats för genomförandet av intervjun. Trots 

upprepade e-mejlkontakter svarade inte en av studenterna, så undersökningsgruppen 

kom att bestå av fem respondenter, tre kvinnor och två män. Tid och plats för intervjun 

bestämdes därefter med de fem studenter som svarat. 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde genom intervjuer med de fem respondenterna. En 

intervjuguide utformades enligt Kvale och Brinkmanns (2009) rekommendationer för 

den kvalitativa forskningsintervjun. Forskningsintervjun har sin grund i det 

fenomenologiska förhållningssättet, vilket innebär att fokus riktas mot människors 
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upplevelser och till att förstå världen såsom den upplevs ur de enskilda individernas 

perspektiv (s. 31, 39). Forskningsintervjun genomförs ofta ostrukturerad eller icke-

standardiserad, vilket förstås som detsamma som en explorativ intervju enligt 

författarna (s. 121-122). Intervjuguiden för denna studie utarbetades efter ovan nämnd 

rekommendation. Intervjuguiden utarbetades med två huvudfrågor; Vad är 

omvårdnadsvetenskap för dig? och Kan du berätta om en situation i omvårdnaden där 

du upplevt att omvårdnadsvetenskapen har framträtt? Till huvudfrågorna gjordes 

stödfrågor. Stödfrågornas funktion var tvådelad. Dels var de tänkta att uppmuntra 

respondenterna till att utveckla och beskriva sina tankar, och dels för att hjälpa 

respondenterna att precisera sina svar. Kvale och Brinkmann menar att en intervjuguide 

aldrig kan stöpas i en exakt form, utan att den fungerar som ett manus som mer eller 

mindre strukturerar intervjuns förlopp (147-148). Olsson och Sörensen (2007, s. 29) 

pekar också på vikten av att genomföra en provintervju för att testa validiteten och 

relevansen i intervjuguidens frågor. Provintervjun genomfördes med en av 

respondenterna och den ägde rum på högskolan. Den pågick i knappt 20 minuter och 

den transkriberades efter genomförandet i enlighet med Kvale och Brinkmanns 

rekommendationer (2009, s.193-195). Provintervjun lästes igenom av mig och min 

handledare och därefter diskuterades den och intervjuguiden vid ett 

handledningstillfälle. Resultatet blev att några av stödfrågorna omarbetades och togs 

bort för att bättre svara mot syftet. Provintervjun svarade så pass väl mot studiens syfte 

att den inkluderats i studien. En slutgiltig intervjuguide (se bilaga 5) utformades 

följaktligen, vilken kom att ligga till grund för datainsamlingen. De fyra resterande 

intervjuerna som sedan gjordes pågick mellan 13-28 minuter och de genomfördes 

separat i stängda grupprum på högskolan för att minimera risken för störande moment. 

Intervjuerna resulterade i 25 transkriberade dataskrivna A4-sidor. 

 

5.4  Förförståelse 

Ejvegård (2009) menar att forskaren alltid måste sträva efter objektivitet och att 

svårigheten i densamma till stor del ligger på ett psykologiskt plan. Som forskare 

besitter man fördomar och förutfattade meningar, medvetna och omedvetna, och dessa 

har relevans för studiens trovärdighet (s. 19). I kvalitativ forskning är det centralt att ha 

ett kritiskt förhållningssätt till sin egen roll och vara medveten om att denna kan 

fungera som en felkälla (Heyman, 1996, s.23-24). Olsson och Sörensen (2007) menar 
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att det är ett viktigt kvalitetskrav att jag som forskare redogör för min förförståelse. 

Med förförståelse menar författarna att det är den egna föreställningen och/eller 

erfarenheten inom forskningsområdet (s. 64). Jag är själv sjuksköterskestudent och har 

naturligtvis egna tankar och uppfattningar om utbildningen, dess innehåll och upplägg. 

Denna förförståelse kan ses som både en tillgång och en risk. Tillgången ligger i att jag, 

likt studiens deltagare, har en god kännedom om utbildningen och därigenom lätt kan 

förstå det studenterna beskriver.  

5.5 Dataanalys  

Intervjuerna bearbetades med en kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa 

innehållsanalysen används för att tolka texter och fokus ligger vid att identifiera och 

beskriva variationer och likheter i textinnehållet (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008, s. 159, 162). Författarna (s. 160-161) menar att forskaren varken kan eller ska 

försöka ställa sig utanför. Tvärtom, vid den kvalitativa ansatsen rör sig forskaren 

ständigt mellan närhet och distans, och vid berättande intervjuer blir forskaren också 

medskapare av forskningsprocessen (s. 161). Innehållsanalysen saknar en klar grund 

vad gäller ontologiska och epistemologiska ställningstaganden och detta kan, menar 

författarna, härledas till den kvalitativa traditionens synsätt på omvärlden som komplex, 

subjektiv och kontextberoende (s. 160). Innehållsanalysen är med andra ord teorifri. 

Således bör varje text som analyseras ses i sitt sammanhang och en medvetenhet om 

intervjupersonens kultur och livshistoria bör vara central (s. 160). Vidare poängterar 

författarna att arbetssättet vid den kvalitativa innehållsanalysen inte sker linjärt, utan 

analysprocessen är snarare en rörelse i vilken forskaren ständigt rör sig mellan de olika 

begreppen (s. 161).  

 

5.6 Tillvägagångssätt  

Jag valde att utgå från analysprocessen såsom den beskrivs av Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008, s. 162-164) och Graneheim och Lundman (2004, s. 105-109). 

Innehållsanalysens process är enligt författarna uppdelad i följande etablerade begrepp: 

Analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema 

(se bilaga 6). Ordningsföljden i analysen för dessa begrepp är inte statisk. 
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Analysenheterna för denna studie var transkriberade, utskrivna intervjuer. För att 

bekanta mig med materialet och för att få ett helhetsintryck läste jag igenom 

intervjuerna flera gånger i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheims (2008) 

rekommendationer (s. 165).  Två domäner utkristalliserades under läsandets gång, vilka 

sammanföll med intervjuguidens två huvudfrågor. Domänerna benämndes som 

”Uppfattning om vad omvårdnadsvetenskap är” och ”Omvårdnadsvetenskap i 

sjuksköterskans verksamhetsfält”. Gentemot domänerna sorterades därefter 

meningsenheterna. En meningsenhet är enligt Graneheim och Lundman (2004, s. 106) 

en del av texten som är meningsbärande. Enheten kan bestå av ord, meningar eller 

textstycken som hör ihop. Därefter läste jag igenom respektive domäns meningsenheter 

och tittade på dess sammanhang för att försäkra mig om att jag valt en relevant del. 

Avslutningsvis läste jag igenom hela intervjuerna en gång till för att säkerställa att jag 

inte förbisett något svar där det fanns en eller flera relevanta meningsenheter. 

 

Nästa steg var att kondensera och abstrahera meningsenheterna. Kondensering innebär 

att forskaren använder sitt eget språk och på det sättet abstraherar innehållet, men utan 

att kärnan i meningsenheten för den sakens skull försvinner (Graneheim & Lundman, s. 

106). Kondenseringen och abstraheringen sker parallellt och kan förklaras som ett led 

mellan den meningsbärande enheten och koden (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008, s. 163). Därefter kodades meningsenheterna. Koderna symboliserar kärnan i 

meningsenheten, vilket enligt författarna kan förstås som att koden alltid skapas med 

hänsyn till meningsenhetens kontext (s. 163). För att förtydliga och underlätta 

analysarbetet har jag haft studiens syfte framför mig. I tabell 1 visas domänerna, 

kategorierna och exempel på analysprocessen.   

 

Analysprocessen gjordes i Word-dokument på datorn. När samtliga fem intervjuer 

analyserats skrevs dokumenten ut. Koderna skiljdes därefter från analysdokumenten 

och koderna lades ut, en och en, på ett bord och sorterades under respektive domän. Det 

blev totalt 75 koder. Koderna lästes sedan igenom fler gånger och jämfördes med 

avseende på likheter och skillnader och sorterades slutligen under nio preliminära 

kategorier. Lundman och Hällgren Graneheim (s. 163) menar att en kategori ska svara 

mot frågan ”Vad?”. Materialet fick därefter ”vila” i en dag och innehållet i de 

preliminära kategorierna jämfördes därefter och sammanfördes till fem kategorier. 
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Tabell 1. Domäner, kategorier och exempel på analysprocessen.     

Domän: Uppfattningar om vad 

omvårdnadsvetenskap är  

Kondensering Kod  Kategorier  

Omvårdnadsvetenskap är en massa 

teorier… ehm, som man ska omsätta 

från… från teori till praktik… 

Teorier ska omsättas 

i praktiken. 

Från teori 

till praktik. 

En vetenskap som består 

av teori och praktik.  

Omvårdnadsvetenskap för mig… 

ehm, jag funderar… när jag läste det 

där mejlet så funderade jag sådär fan 

vad svårt att svara på ändå, fast det 

egentligen är så enkelt. 

Svårt att svara på 

vad 

omvårdnadsvetensk

ap är, fast det är så 

enkelt. 

Enkelt men 

ändå så 

svårt. 

En vetenskap som är 

svår att sätta ord på och 

förklara. 

Ehm, (kort paus) men att att… men 

jag tror att där stannade jag upp lite 

och liksom… inte såhär tänkte 

tillbaka på skolböckerna, inte så… 

men det… som jag sa innan, att det 

sjunker in liksom. 

Subjektet stannade 

upp och kände att 

omvårdnadsvetensk

apen hade sjunkit in.  

Sjunkit in.  Omvårdnadsvetenskapen 

faller på plats.  

Domän: Omvårdnadsvetenskap i 

sjuksköterskans verksamhetsfält  

Kondensering Kod Kategorier  

För mig är omvårdnadsvetenskap 

något som… (kort paus) verkligen är 

sjuksköterskans roll. Men någonting 

som är lite svårt att… att ta fasta på... 

vad det är för någonting…  

 

Omvårdnadsvetensk

apen upplevs som 

sjuksköterskans roll, 

men det är svårt att 

svara på vad det är.  

Sjuksköters

kans roll. 

Omvårdnadsvetenskap är 

det sjuksköterskan gör.  

… det bubblar upp liksom massa såna 

här omvårdnads… hur tänket är 

liksom, att… det är en fyrsal, det är 

känsligt, det är integritet, hur pratar 

jag med patienten, ska vi gå iväg och 

prata, vad är det hon känner är viktigt. 

Att tänka på 

patientens integritet 

är en del av 

omvårdnadstänket.   

Patientens 

integritet. 

Mötet med patienten. 
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6 ETISKA ASPEKTER  

Innan informationsbrevet skickades ut och intervjuerna kunde påbörjades ansökte jag 

till uppsatsens examinator om att få genomföra denna mindre vetenskapliga studie vid 

högskolan (se bilagor 1 och 2). En etisk självgranskning (se bilaga 3) som diskuterades 

tillsammans med handledaren gjordes också och denna lämnades in till 

delkursansvarig. Efter att jag fått godkännande om att genomföra studien skickades 

informationsbrevet om studiens syfte och upplägg ut till studenterna. I 

informationsbrevet fanns vidare information om konfidentialitet, att deltagandet skedde 

på en frivillig basis och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. 

Informationsbrevet utformades i enlighet med Kvale och Brinkmanns (2009) etiska 

rekommendationer (s. 87-88). Information om frivillighet och konfidentialitet framkom 

också vid intervjutillfällena.  För litteratur, metod- och resultatpresentation har jag hela 

tiden strävat efter vetenskaplighet och objektivitet, i enlighet med Ejvegårds (2009, s. 

17-18) rekommendationer.   
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7 RESULTAT 

Resultatet är baserat på de två domänerna samt de fem tillhörande kategorierna, samt 

relevanta citat hämtade från intervjuerna. 

7.1 Uppfattningar om vad omvårdnadsvetenskap är 

I denna domän med tillhörande tre kategorier speglas sjuksköterskestudenternas tankar 

kring vad omvårdnadsvetenskap är och vad den innebär för dem. 

7.1.1 En vetenskap som består av teori och praktik   

Materialet visar tydligt att omvårdnadsvetenskapen uppfattas som både praktisk och 

teoretisk. Det tankesätt som framkommer bland respondenterna är att omvårdnad inte 

enbart består av ett görande, eller snarare, att görandet har sin grund i 

omvårdnadsvetenskapen. Uppfattningar som framkommer är att 

omvårdnadsvetenskapen konkretiseras i den praktiska omvårdnaden, att den fungerar 

som verktyg och hjälpmedel i mötet med patienterna och att frånvaron av den skulle 

resultera i kunskapsbrist. 

 

alltså, det är ju två delar, det är ju dels omvårdnad som går att ta på, liksom, som faktiskt är… 

praktiskt, hur vi utför vissa moment i omvårdnaden. Det är ju också en del av vetenskapen. Sen 

så är det ju det här… mer… alltså, individuella kan man säga, alltså, hur man förhåller sig till 

patienter, hur man kommunicerar, kroppsspråk, bemötande, relationer… 

 

Vidare uppfattar respondenterna att omvårdnadsvetenskapens teoretiska del, mer eller 

mindre explicit, förstås och uppfattas som omvårdnadsvetenskapliga teorier och 

specifika teoretikers arbete och att dessa teorier är självklara, men bra. ”Omvårdnads… 

teorierna är ju ganska självklara… i mycket, men det är bra att det finns”. ”Det är ju det 

vi läste i termin 1… med… Orem, Katie Eriksson och hela dom… så det är väl... för 

mig… det som jag tycker omvårdnad borde byggas på…”.  

 

Det fanns dock tänkesätt som talade kring omvårdnadsvetenskapen på ett mer abstrakt 

och filosofiskt plan. Det framkom funderingar kring huruvida omvårdnadsvetenskapen 

är en autonom vetenskap eller ett tvärvetenskapligt forskningsområde, och det 

tydliggjordes också en distinktion mellan den teoretiska och den praktiska delen. ”Det 

första jag tänker på är filosofi faktiskt… det är en filosofisk vetenskap i första hand…”. 
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7.1.2 En vetenskap som är svår att sätta ord på och förklara 

 Respondenterna upplever att omvårdnadsvetenskapen är svår att sätta ord på och att 

det är svårt att förklara vad den är bortom fastställandet av att den inbegriper en 

praktiskt och en teoretisk del. Omvårdnadsvetenskapen framställdes av respondenterna 

som abstrakt, svårbeskrivlig och som en undermedveten förhållningskunskap.   

  

 det är lite… lite sorgligt att man sitter här i termin sex och ändå inte riktigt… rakt och koncist 

kan svara på vad omvårdnadsvetenskap är… att man ändå blir lite… ahmen som sagt… jag 

kanske kan känna det, men jag kan inte riktigt uttrycka det så att det låter jättefint och bra. 

 

Respondenterna pekar också på svårigheter i hur omvårdnadsvetenskap ska definieras. 

Här framkom en önskan om att kunna definiera omvårdnadsvetenskapen på ett tydligt 

sätt utan att de medicintekniska momenten och relationspsykologin involverades. Det 

finns således en önskan om att den teoretiska och den praktiska delen skulle skiljas åt i 

definitionen av omvårdnadsvetenskap. 

 

7.1.3 Omvårdnadsvetenskapen faller på plats 

Respondenterna berättar att ju längre utbildningen har gått desto mer har 

omvårdnadsvetenskapen slagit rot och mognat. Det framkommer att 

omvårdnadsvetenskapen till en början kändes helt galen, men successivt, i takt med 

utbildningens gång har säcken knutits ihop och känslan av att plötsligt kunna se det 

som teorierna pratat om har framträtt. Andra uppfattningar är att 

omvårdnadsvetenskapen har fallit på plats under den verksamhetsförlagda utbildningen 

och att det är först då som man förstår vad omvårdnad är och att det är först när den 

praktiseras som den kan bli konkret. 

   

… ju längre utbildningen har gått, så har man liksom förstått hur det här hänger ihop på något 

sätt, att det finns, att, den här teorin, omvårdnadsvetenskapen är grunden till praktiken och ju 

mer omvårdnadsveten, ju tryggare man blir i den här omvårdnadsvetenskapen, desto tryggare 

blir man i praktiken också, när man är ute på fältet… 
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7.2 Omvårdnadsvetenskap i sjuksköterskans verksamhetsfält  

I denna domän med tillhörande kategorier återger materialet dels uppfattningar och 

beskrivningar om hur omvårdnadsvetenskapen speglas i sjuksköterskans arbete, och 

dels om omvårdnadsvetenskapen i patientmötet. 

 

7.2.1 Omvårdnadsvetenskap är det sjuksköterskan gör 

Respondenternas berättelser visar att omvårdnadsvetenskapen förstås som det som 

sjuksköterskan gör. Omvårdnadsvetenskapen är något som görs varje dag och den är 

bakgrunden till sjuksköterskans görande. Några av beskrivningarna syftar till att 

omvårdnadsvetenskapen fungerar som ett stöd i görandet, att den teoretiserar görandet, 

att det är den som utmärker just det sjuksköterskan gör och att den finns där när man 

gör någonting. ”Jag menar det är ju det vi gör hela dagarna liksom, 

omvårdnadsvetenskap”. Materialet beskriver också omvårdnadsvetenskapen i 

sjuksköterskans verksamhetsfält som osynlig och att det förvisso sker en utveckling av 

den, men att den sker i det tysta. 

 

      … men jag tror att… att jag känner en trygghet i det jag gör ifall jag känner att det… det… 

jag inte bara gör som jag tycker utan att jag faktiskt gör någonting som är mer rätt… och då är 

det ju jättebra att dom finns. 

 

7.2.2 Mötet med patienten  

Det råder en stor konsensus bland respondenterna om att omvårdnadsvetenskapen finns 

närvarande i patientmötet. Det är emellanåt dock svårt för respondenterna att komma på 

en specifik situation där omvårdnadsvetenskapen har framträtt. Materialet synliggör 

även uppfattningar om att de specifika situationer som gavs som exempel inte var 

tillräckliga. Omvårdnadsvetenskapen anses finnas ”där hela tiden”, men när det ska ges 

ett exempel upplevs det som problematiskt eftersom det bör vara en bra situation som 

sträcker sig utöver det vardagliga. Det vardagliga förstås här som t.ex. nutrition och 

elimination. Omvårdnadsvetenskapen i patientmötet ses också som sunt förnuft och 

självklarheter. Det finns en tendens bland respondenterna att tala allmänt om att 

omvårdnadsvetenskapen framträder i patientmötet, men det upplevdes som betydligt 

svårare att beskriva vad det är som framträder och att det som framträder är gott nog. 
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Det finns således en benägenhet att nedvärdera de egna exemplen, ständigt väntandes 

på ett ”riktigt” och bra exempel.  

 

Det är nog det här helheltstänket och väldigt patientfokuserade synsättet som 

omvårdnadsvetenskap handlar mycket om… (kort paus) det tror jag… mmm (paus)… ehm, ja, 

det där var ju ett exempel, det är alltid svårt att hitta bra exempel… men alltså… inte sådär när 

det tydligt framgått, men i alla patientsituationer på något sätt så framträder ju det… på nåt 

sätt”.  

 

Det återgavs också situationer som har inträffat eller skulle kunna komma att inträffa: 

 

 Om jag bara har en, har en, patient som inte… äter tillräckligt mycket… och jag gör en åtgärd 

och sätter in… ja, energirik kost eller näringsdryck eller extra mellanmål eller nåt då är ju det 

egentligen där omvårdnadsvetenskapen… kommer in 

 

   … men när man håller patientsamtal… eller… ehm… när man försöker få en patient att göra 

saker som man vet skulle gå snabbare ifall man gjorde själv… så är ju det ett sätt att… ehm… 

ahmen hjälpa patienten att behålla sitt eget bestämmande och göra patienten delaktig i vården 

och det känns ju i högsta grad som att det bygger på omvårdnadsvetenskap…   

 

Att ha patienten i fokus var i denna kategori en annan upplevelse. Vad det innebar att 

ha patienten i fokus växlade, men det kunde bland annat handla om att vara medveten 

om patientens integritet, att inte ha bråttom, att vara närvarande i den enskilda 

situationen, att försöka vara ett med patienten och att ge patienten tid och att skapa 

trygghet. 

 

  det är så beroende på vem man är och vem man har framför sig, man måste anpassa det till 

varje situation… det är svårt att ha nåt såhär… ifall man gör såhär så blir det såhär eftersom 

det… det bara beror på människorna som är inblandade. Man måste ju individanpassa väldigt 

mycket…  

 

Omvårdnadsvetenskapen i patientmötet beskrivs också som ett förhållningssätt med 

fokus på den mellanmänskliga relationen. Materialet visar att den mellanmänskliga 

relationen är av största vikt för studenterna och för att mötet med patienten ska bli 

lyckat. ”Ja, jag börjar faktiskt mer och mer tycka att, tänka att det är en… att det 

handlar om… alltså att det är en relation… att det handlar mer och mer om en relation 

mellan människor”. ”De här mellanmänskliga relationerna uppstår ju i stort sett alltid 
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när du träffar en patient, ehm, och de utvecklas ju mer du träffar patienten…”. Slutligen 

framkom vikten av att ha ett helhetsperspektiv på patienten. Helhetsperspektivet 

beskrivs som att ha en holistisk syn på människan, att fånga in patienten och inte låta 

denne falla ifrån någonstans. Helhetsperspektivet innebär också att ta hänsyn till 

patientens alla delar, såsom välbefinnande, nutrition, cirkulation och elimination. ”Om 

jag ska utöva omvårdnadsvetenskap på ett professionellt och bra sätt då vill jag ha koll 

på alla de här delarna… alltså som jag sa, som VIPS-sökorden om man uttrycker sig 

så…”. 

8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Forskningsmetoder bör, för en så fruktbar diskussion som möjligt, diskuteras utifrån 

vilken utgångspunkt de har tagit sitt avstamp i. Metoden bör vidare ses i sitt 

sammanhang och i relation till de specifika förutsättningarna, samt de avsedda och 

uppnådda resultaten (Svensson, 2004, s.68-69). Allwood (2004, s.15-16) menar att den 

kvalitativa forskningsmetoden kan vara motsägelsefull, d.v.s. resultaten saknar 

generaliserbarhet och objektivitet eftersom de är beroende av subjektens uppfattning. 

Subjektiviteten kan å andra sidan förstås som någonting positivt då den fångar en 

mångsidig bild av världen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 227-229). 

8.1.1 Trovärdighet  

Polit och Beck (2010, s. 490) menar att det övergripande målet med kvalitativ 

forskning är att uppnå trovärdighet. Hur trovärdighet bäst uppnås är dock en fråga där 

ingen konsensus ännu råder (s. 490). Vidare menar författarna att eftersom läsaren av 

det kvalitativa forskningsmaterialet endast har en begränsad mängd data att förhålla sig 

till, måste de lita till att forskaren har gjort sitt yttersta i att uppnå trovärdighet och att 

denne är ärlig vad gäller begränsningar (s. 505). Polit och Beck understryker att 

forskare, oavsett deras val att metodansats, bör ta i beaktande att det kan finnas 

alternativa förklarningar till forskningsfynden och att t.ex. metodologiska 

begränsningar kan ha påverkat studien (s. 505). I det här fallet kan det ses som en 

begränsning att jag aldrig tidigare arbetat med kvalitativ innehållsanalys. 
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Kvale och Brinkmann (2009, s. 97) menar att forskningsintervjun är ett hantverk. Att 

lära sig detta hantverk är en process som löper över lång tid och kräver mycket övning 

(s. 102-103). De intervjuer som genomförts för denna studie är de första 

forskningsintervjuer som jag någonsin genomfört. Trots att jag under intervjuresans 

gång upplevde ständiga förbättringar och utveckling av min intervjuteknik kan det 

faktum att jag aldrig tidigare gjort forskningsintervjuer givetvis ses som en begränsning 

för studiens trovärdighet. Under arbetets gång upplevdes både frustration och en känsla 

av efterklokhet då jag kom till nya insikter och har sett nya infallsvinklar i materialet 

och hur forskningsintervjuerna genomfördes. 

 

Valet av analysmetod var kvalitativ innehållsanalys. Att jag gjorde studien ensam och 

den begränsade tid som uppsatsen bjöd låg till grund för valet av analysmetod. Fördelen 

med den kvalitativa innehållsanalysen är enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008, s. 170-171) att den är anpassningsbar, det vill säga, den går att använda oavsett 

om materialet abstraheras och tolkas på en låg eller hög nivå. 

  

Lundman och Hällgren Graneheim menar att en viktig aspekt för att kunna skapa 

tillförlitliga kategorier och/eller teman är att forskaren känner till den kontext eller det 

sammanhang i vilket materialet har skapats (s. 162). Detta vill jag mena är en av 

studiens styrkor, eftersom jag själv är sjuksköterskestudent och därigenom har haft god 

kännedom kring vad respondenterna har pratat om. Vidare säger författarna att en 

studies resultat kan anses vara giltigt om det lyfter fram de karaktäristika som ses som 

representativa för det som var avsett att beskrivas (s. 169), vilket är fallet i denna studie.  

En ytterligare aspekt som stärker trovärdigheten är enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim att låta någon/några andra som är insatta i ämnet och har kunskap om 

metodansatsen läsa och bedöma resultatet (s. 169). Detta har gjorts då jag haft ett 

samarbete med min handledare som ifrågasatt min text och kommit med förslag och 

nya infallsvinklar. Materialet och metoden har också diskuteras på ett 

analysseminarium. Att jag i övrigt har genomfört analysprocessen och 

materialinsamlingen ensam kan dock ses som en begränsning för studiens trovärdighet. 

Det kan inte ses som osannolikt att en ytterligare två ögon hade skapat ett mer fruktbart 

intervjuförfarande och analysarbete.  
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Lundman och Hällgren Graneheim poängterar också betydelsen i att inkludera t.ex. 

både män och kvinnor för att därigenom stärka studiens giltighet (s. 169). Detta bör ses 

som ytterligare en styrka för studiens trovärdighet eftersom jag haft respondenter av 

båda könen representerade.  

 

I studiens metoddel har jag beskrivit och visat hur jag har gått tillväga under arbetet 

med materialet. Att presentera citat menar Elo och Kyngäs (2007, s. 112) ger studien 

trovärdighet då läsaren ges möjlighet att bedöma giltigheten i resultatet. Vidare menar 

författarna att en studie tillskrivs ytterligare trovärdighet om meningsbärande enheter, 

koder och kategorier finns representerade (s. 112). Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008, s. 170) menar att ytterligare ett sätt att skapa trovärdighet på är att noggrant 

beskriva urvalet och analysarbetet, vilket jag anser att jag gjort. 

 

Att materialet inte skulle vara färgat av min förförståelse och kunskap vill jag mena är 

osannolikt. Lundman och Hällgren Graneheim menar att det per se inte behöver förstås 

som någonting negativt, men att det är viktigt att jag som forskare framhåller denna 

aspekt (s. 170), vilket jag också gjort i bakgrunden. Som kvalitativ forskare är jag 

delaktig i skapandeprocessen och detta medför att intervjustudien inte kan ses som 

oberoende av mig som forskare. Risken för att jag t.ex. omedvetet har förbisett något 

eller förblindats av det jag förväntat mig att se kan givetvis inte uteslutas.  

8.1.2 Överförbarhet  

Polit och Beck (2010, s. 492) refererar överförbarhet till i vilken utsträckning 

kvalitativa fynd kan överföras till ett annat sammanhang eller en annan grupp. Vidare 

menar de att en viktig del i överförbarheten handlar om att tillräckligt med material har 

presenteras (s. 111). Lundman och Hällgren Graneheim (2008) menar att jag som 

författare kan skapa förutsättningar för överförbarheten, men att det i slutändan är upp 

till läsaren om resultatet kan överföras till en annan kontext (s. 170). Hur jag som 

forskare skapar förutsättningar för överförbarhet rör hur väl jag har beskrivit urval, 

datainsamling, analys och de omständigheter som omger studien (s. 170). Jag vill mena 

att överförbarheten för denna studie är god. Metoden som sådan skulle väl kunna 

användas för att beskriva, kartlägga eller undersöka uppfattningar gällande liknande 

företeelser inom andra områden. 
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8. 2 Resultatdiskussion 

Resultatet tecknar en komplexfylld bild kring sjuksköterskestudenternas uppfattningar 

om utbildningens karaktärsämne, omvårdnadsvetenskap, och hur studenterna har 

integrerat denna i klinisk praxis och framför allt, hur de tycks ”känna” och kunna 

formulera denna vetenskap.  

 

Studenterna uppfattar omvårdnadsvetenskap som en betydelsefull del av sin utbildning 

och att de tycker att den fyller en funktion. Det råder det inget tvivel om. Studenterna 

ger en samstämmig bild av att de uppfattar vetenskapen som dels teoretisk och dels 

praktisk och de menar att den fungerar som hjälpmedel och verktyg för dem i praktiska 

omvårdnadssituationer. Praxis har således för studenterna, mer eller mindre, sin grund i 

tillämpad teori. Den teoretiska delen av omvårdnadsvetenskapen upplevs som, och 

refereras i stor utsträckning till några specifika teorier och teoribildare. Medvetenheten 

och/eller intresset för att vetenskapen rymmer en ytterligare dimension, den 

metateoretiska, och spänningsfältet mellan huruvida det är en autonom vetenskap eller 

ett tvärvetenskapligt forskningsområde visas som ytterst begränsat bland studenterna. 

Omvårdnadsvetenskapen problematiseras med andra ord i en mycket liten utsträckning. 

Detta vill jag mena speglar en konkret och tämligen praktikorienterad syn på 

omvårdnadsvetenskapen, och att så är fallet tycker jag inte är särskilt förvånande. Jag 

anser att den kulturella och historiska tradition av att se sjuksköterskans arbete som i 

första hand praktiskt och vidare, att omvårdnadsvetenskapen i utbildningen är starkt 

kopplad till de kliniska kurserna där fokus för studenterna ligger i att utveckla sina 

kunskaper i bland annat omvårdnadsdokumentation och omvårdnadsdiagnostisering 

påverkar studenterna till ett praktikorienterat synsätt. Omvårdnadsvetenskapen på det 

metateoretiska planet, dess komplexfyllda roll och position i vårdverkligheten och i den 

historiska kontexten ges således litet utrymme i utbildningen. Fawcett (2006) menar att 

omvårdnadsvetenskapen riskerar att dö ut om sjuksköterskor fortsätter att forska inom 

andra vetenskapliga discipliner och inte explicit använder sig utav 

omvårdnadsvetenskapliga begreppsmodeller och teorier (s. 3-4). Hon anser att en stor 

del av de artiklar och vetenskapliga rapporter som publiceras i tidskrifter kring 

omvårdnadsforskning i själva verket inte har någonting att göra med 

omvårdnadsvetenskap (s. 4). Vidare hävdar Fawcett att sjuksköterskeutbildningens 

fokus, åtminstone i USA, alltmer har kommit att handla om att praktisk kunskap 

baseras på medicinska modeller och att människans upplevelser av hälsa och 
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omvårdnad har medikaliserats (s. 5). Sjuksköterskor utför i stor utsträckning arbete som 

tillhör det medicinska arbetsområdet vilket försvagar sjuksköterskans ställning och 

underminerar omvårdnadsvetenskapens unika kärna (s. 5-6). Fawcetts artikel berör till 

viss del det spänningsfält som Lilja Anderssons (2007, s. 164) tecknade en bild av, 

nämligen att sjuksköterskestudenter har en djupt rotad föreställning om omvårdnad som 

i första hand praktisk och baserad på naturvetenskapliga och medicinska 

vetenskapsområden. Detta resultat ger ett visst stöd till bilden av omvårdnad som 

främst något praktiskt och objektsrelaterat. Huruvida respondenterna i denna studie 

upplevde den naturvetenskapliga och medicinska kunskapen som viktig för 

sjuksköterskans professionskunnande framgår inte då att undersöka det låg utanför 

syftet. Pilhammar Andersson (1993, s. 811-812) undersökte i en studie 

sjuksköterskestudenters uppfattningar kring yrket under utbildningens gång. Resultatet 

visade att studenterna mot utbildningen slut inte uppfattade omvårdnad som 

vetenskapligt grundad eller som ett resultat av ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Förklaringen till detta menar hon står att finna i de rådande perspektiv och 

uppfattningar som omger sjuksköterskeyrket och kunskap och värderingar som inte 

anses vara i linje med det rådande perspektivet avvisas. Pilhammar Andersson resultat 

är nästan 20 år gammalt och bör förstås utifrån den kontext som då rådde. Glädjande 

nog, kan sägas, står hennes resultat i kontrast till den här studiens resultat. 

Respondenterna i denna studie uppfattade helt klart karaktärsämnet som en vetenskap 

och detta kan tolkas som att bilden av ämnet sakta men säkert har förändrats och att 

omvårdnadsvetenskapen alltmer har implementeras och stärkts i sin roll. 

 

Trots att studenterna i denna studie mycket väl ansåg att omvårdnadsvetenskapen 

existerade hade de svårt att förklara vad den innebär bortom det faktum att den är binär. 

Respondenterna återkom till att den upplevdes som abstrakt och svårbeskrivlig. Detta 

stämmer väl överens med Granums (2004) resultat som finns presenterade i 

bakgrunden och som indikerar att omvårdnadsvetenskapen trots tre års utbildning 

fortfarande framstår som otydlig (s. 300). Granum menar därför att det är av stor vikt 

för lärosäten där sjuksköterskeutbildning bedrivs att känna till studenternas 

uppfattningar om utbildningens innehåll och ämnesområdet omvårdnad för att på det 

pedagogiska planet bättre kunna möta dessa uppfattningar (s. 297-298, 303). 
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Resultatet visade att respondenterna upplever att omvårdnadsvetenskapen i takt med 

utbildningens gång vuxit fram inom dem och fallit på plats och att det många gånger är 

i samband med den kliniska utbildningen den har blivit konkret. Vad det är som har 

vuxit fram refereras ibland till specifika teorier, men respondenterna talar generellt om 

att det är omvårdnadsvetenskapen som sådan som har vuxit fram. Tsai och Tsai (2005) 

styrker detta fenomen och menar att abstrakt kunskap kontextualiseras i den kliniska 

verksamheten och blir därigenom förstålig (s. 460-461). Lilja Andersson (2007) 

skriver: ”Det verkar således som om betydelsen av ämnet omvårdnad behöver växa 

fram under utbildningens gång och att denna omvärdering tar tid”. (s. 168).    

 

Vad gäller omvårdnadsvetenskapen i sjuksköterskans verksamhetsfält råder heller inget 

tvivel om respondenternas uppfattning. Omvårdnadsvetenskap är det som 

sjuksköterskan gör och omvårdnadsvetenskapen ses som ett stöd i görandet. Vidare 

finns en stor samstämmighet bland respondenterna om att omvårdnadsvetenskapen 

framträder i patientmötet på olika sätt. Dock visar respondenterna på vissa svårigheter i 

att tycka att deras exempel på situationer där omvårdnadsvetenskapen har framträtt 

verkligen är tillräckliga. Resultatet visade att studenterna tycks vänta på att den 

”riktiga” situationen där omvårdnadsvetenskapen med all tydlighet kommer att framstå 

ska infinna sig. Trots att de å ena sidan menar att omvårdnadsvetenskapen framträder i 

alla situationer, tycks de uppleva sina egna exempel som ”futtiga”.  

 

Varför tycker då sjuksköterskestudenter, som i en mycket nära framtid, ska beträda 

sjukhusens vårdavdelningar som leg. sjuksköterskor att deras egna uppfattningar om 

karaktärsämnet i praktiken är otillräckliga och rentav dåliga som exempel? Manninen 

(1999) menar att eftersom sjuksköterskeutbildningen traditionellt sett har haft sin bas i 

naturvetenskapliga och medicinska vetenskaper uppstår en konflikt inom studenterna 

och en svårighet för dem att se värdet av sin egen vetenskap (s. 83, 88). Detta tror jag 

kan ses som en av de primära förklaringarna till studenternas synsätt. 

Vetenskapsområdet omvårdnad är ur ett vetenskapligt perspektiv ett mycket ungt 

område, och att erkännande och acceptans är en lång och krävande process. Även då 

studien inte har berört studenternas synsätt på den medicinska och naturvetenskapliga 

delen av utbildningen har de givetvis haft en bild och en föreställning om hur deras 

utbildning skulle komma att bli när de för tre år sedan påbörjade den. Att de fem som 

ingick i studien skulle haft en radikalt annorlunda syn på sjuksköterskeutbildningen än 
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den som tidigare studier tecknar håller jag för osannolikt, och precis som Jorfeldt 

(2004, s. 160) poängterar i sin resultatframställning upplevs och uppfattas 

sjuksköterskeyrket och dess karaktärsämne än idag som underordnat den medicinska 

disciplinen. Lilja Anderssons (2007, s. 193, 195) resultat pekar mot detsamma och hon 

menar att det sociokulturella arvet tar lång tid att bryta och att samtidigt som 

sjuksköterskeutbildningen har strävat mot en holistisk omvårdnadsideologi har 

sjukvården avancerat alltmer i sin tekniska och medicinska utveckling. Att studenterna 

upplever omvårdnadsvetenskapen som abstrakt och svårdefinierad förstärks sannolikt 

av denna tekniska och medicinska fokusering, där icke kvantifierbara vetenskaper ges 

inget eller litet utrymme.    

 

Många av de frågor som jag ställde i inledningen ställdes i ett rent spekulativt syfte och 

har inte besvarats i studiens resultat och var heller inte tänkta att besvaras. Vissa av de 

frågor som inledningsvis ställdes har dock, mer eller mindre, berörts i resultatet, och de 

stärker till viss del bilden av sjuksköterskeyrket som ett praktiskt yrke och inte, som ett 

i särskilt hög utsträckning, akademiskt eller teoretiskt yrke.   

8.3 Slutsats 

Studien visar att avsaknaden av en allmänt accepterad definition av 

sjuksköterskeutbildningens huvudämne och tydligheten kring vad omvårdnad kontra 

omvårdnadsvetenskap är skapar förvirring och definitionsoklarheter hos studenterna. 

Vidare visar studien att trots att utbildningens karaktärsämne till viss del kan definieras 

av studenterna upplever de ämnet som abstrakt och svårdefinierbart. Studien pekar på 

en komplexfylld relation där omvårdnadsvetenskapen å ena sidan beskrivs som synlig i 

sjuksköterskans verksamhetsfält, men att det som är synligt tenderar att nedvärderas. 
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8.4 Klinisk betydelse 

Resultatet hoppas jag kommer att användas för att utveckla och stärka 

sjuksköterskeyrkets teorianknytning i klinisk verksamhet. Resultatet visar att 

sjuksköterskeyrkets karaktärsämne ännu inte haft tillräcklig genomslagskraft och att 

glappet mellan teori och praktik fortfarande är högst påtagligt. Denna problematik 

behöver lyftas av sjuksköterskor i klinisk verksamhet. Vidare hoppas jag att denna 

studie kommer att fungera som ett litet bidrag för att framhålla det faktum att 

omvårdnadsvetenskapen de facto upplevs som viktig och att den fungerar som verktyg 

och redskap för sjuksköterskor i deras praktiska arbete.   

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

Det skulle vara intressant med en studie som beskriver hur sjuksköterskor en tid efter 

examen upplever omvårdnadsvetenskapens synlighet och relevans och om 

karaktärsämnet, retrospektivt, fått en ökad betydelse eller legitimitet för dem. Vidare 

skulle det vara intressant med en studie som skildrar studenters uppfattningar av 

omvårdnadsvetenskap på det metateorietiska planet.     
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10 BILAGOR  

 

Bilaga 1  

 
 

Till examinator vid  

Röda Korsets Högskola   

 

 

Förfrågan angående genomförande av mindre vetenskaplig studie. 

 

Jag, Gabriella Eklund är sjuksköterskestudent i termin fem och studerar här vid Röda 

Korsets Högskola. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete inom 

huvudämnet omvårdnadsvetenskap i form av en uppsats på 15 högskolepoäng. Jag 

avser att genomföra en empirisk kvalitativ studie inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Från teori till praktik - Sjuksköterskestudenters tankar 

kring omvårdnadsvetenskap.  

 

Studiens övergripande syfte är att beskriva hur sjuksköterskestudenter tänker kring 

omvårdnadsvetenskap och användningen av denna vetenskap i praktiken.   

 

Datainsamlingen, i form utav intervjuer, kommer att äga rum på en plats som bestäms i 

samråd med den enskilde respondenten.   

Respondenterna är sjuksköterskestudenter i termin sex vid Röda Korsets Högskola och 

kommer att vara mellan 20-45 år. De kommer att vara sex till antalet, varav fyra 

kvinnor och två män. Respondenterna kommer inte att ha någon koppling till mig och 

väljer frivilligt, efter muntlig och skriftlig information, om de vill deltaga i studien.    

Datainsamlingen kommer att göras genom enskilda, ostrukturerade intervjuer med s.k 

öppna frågor. Intervjuerna kommer att spelas in på band. 

En provintervju kommer först att genomföras. Syftet med provintervjun är att testa 

intervjufrågornas validitet. Beroende på resultatet av provintervjun kan denna komma 

att inkluderas i studien. Intervjuerna kommer att ta mellan 20-25 minuter och 

genomföras en gång.  



 

32 

Datainsamlingen planeras starta senast 2010-04-26 och vara avslutad senast 2010-04-

07. 

 

Jag förbinder mig att handskas konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga 

kontaktade respondenter inhämtas informerat samtycke inför deltagande i 

undersökningen. Alla resultat kommer att redovisas så att respondenterna ej kan 

identifieras. 

 

Jag ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen vid 

Röda Korsets Högskola. 

 

Stockholm 2010-04-19  

 

 

Studentens signatur: 

Namnförtydligande: Gabriella Eklund  

Mailadress: gaekvk08@rkh.se  

 

Handledares signatur:    

Namnförtydligande: Els-Marie Andrée-Sundelöf    

Mailadress: ande@rkh.se      

 

Examinators signatur: 

Namnförtydligande: Ann-Charlotte Egmar   

Mailadress: egma@rkh.se  

 

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 
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Bilaga 2 

 

  

Projektplan examensarbete 15 högskolepoäng inom omvårdnadsvetenskap vid Röda 

Korsets Högskola  

TITEL: FRÅN TEORI TILL PRAKTIK – 

SJUKSKÖTERSKESTUDENTERS TANKAR KRING 

OMVÅRDNADSVETENSKAP 

Bakgrund  

Omvårdnadsvetenskap som huvudämne i sjuksköterskeutbildningen och som 

vetenskaplig disciplin som sådan är en ung vetenskap. Det råder en konsensus kring de 

metateoretiska grundantagandena inom vetenskapen, men hur ämnet som sådant ska 

definieras finns ännu ingen allmänt accepterad definition kring. Vidare tycks det finnas 

ett glapp i synen mellan teori och praktik hos sjuksköterskestudenterna. Detta glapp 

resulterar i en otydlighet kring ämnets relevans och användningsområde. 

Syfte 

Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskestudenters tankar kring 

omvårdnadsvetenskap och hur studenterna uppfattar hur denna vetenskap visar sig i 

praktiken.   

Projektet 

Under vårterminen 2010 avser jag att genomföra en empirisk kvalitativ studie där jag 

undersöker och beskriver sjuksköterskestudenters tankar kring omvårdnadsvetenskap.   

Undersökningen och datainsamlingen skall ligga till grund för vårt examensarbete på 

15 högskolepoäng inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap vid 

sjuksköterskeutbildningen vid Röda Korsets Högskola.  
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Genomförande 

Datainsamlingen, i form utav intervjuer, kommer att äga rum på en plats som bestäms i 

samråd med den enskilde respondenten.   

Respondenterna är sjuksköterskestudenter i termin sex vid Röda Korsets Högskola och 

kommer att vara mellan 20-45 år. De kommer att vara sex till antalet, varav fyra 

kvinnor och två män. Respondenterna kommer inte att ha någon koppling till mig.  

Datainsamlingen kommer att göras genom enskilda, ostrukturerade intervjuer med s.k 

öppna frågor. Intervjuerna kommer att spelas in på band. 

En provintervju kommer först att genomföras. Syftet med provintervjun är att testa 

intervjufrågornas validitet. Beroende på resultatet av provintervjun kan denna komma 

att inkluderas i studien. Intervjuerna kommer att ta mellan 20-25 minuter och 

genomföras en gång. Sjuksköterskestudenterna i termin sex kommer att erhålla ett brev 

där jag som författare och studiens syfte kort presenteras. I brevet informeras 

studenterna om konfidentialitet, sekretess och frivillighet. Vid genomförandet av 

respektive intervju kommer respondenterna återigen att informeras om konfidentialitet, 

sekretess och frivillighet, denna gång muntligt. Jag kommer under ledning av min 

handledare vid högskolan bearbeta och redovisa materialet. Högskolan förvaltar 

materialet.  

 

Stockholm den 2010-04-19 

 

Studentens signatur: 

Namnförtydligande: Gabriella Eklund  

Mailadress: gaekvk08@rkh.se  

 

Handledarens signatur: 

Namnförtydligande: Els-Marie Andrée-Sundelöf  

Mailadress: ande@rkh.se   

 

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 
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Bilaga 3  

ETISK SJÄLVGRANSKNING AV STUDENTPROJEKT 

VID RÖDA KORSETS HÖGSKOLA 

 

Diskussionspunkter 

1. Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter (enligt PUL eller personuppgifter 

om lagöverträdelser mm.) där deltagarna inte uttryckligt givit sitt samtycke? 

 

Nej, behandling av känsliga personuppgifter kommer inte att förekomma i undersökningen. Det 

enda som kommer att framgå i studien är intervjupersonernas ålder och könstillhörighet.   

 

2. Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även sådant som ej avviker från 

rutinerna men som är ett led i projektet)? 

 

Nej. Deltagarna kommer enbart att intervjuas.  

 

3. Är syftet med undersökningen att fysisk eller psykiskt påverka forskningspersonerna (t.ex. 

behandling av övervikt)? 

 

Nej. Syftet med undersökningen är att beskriva sjuksköterskestudenters tankar kring 

omvårdnadsvetenskap och för att ta reda på detta kommer neutrala intervjufrågor att ställas.   

 

4. Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden människa (t.ex. 

blodprov eller PAD)? 

 

Nej. 

 

5. Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa eller psykiskt 

handikappade liksom personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter eller studenter som 

är direkt beroende av försöksledaren)? 

 

Nej, frivilligheten kan inte ifrågasättas. En förutsättning för att kunna medverka i studien är att 

jag och deltagarna tidigare inte interagerat med varandra.   

 

6. I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår dess syfte och 

uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och 

på så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men 

överdriv ej heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans godkännande (t ex enkäter 

i skolklasser). 

 

Ja. V.g. se bilaga 4 om medverkarinformation.  
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7. Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga informationen till 

patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 

angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar forskningspersonens 

omhändertagande eller behandling eller, om studenter, betyg etc. 

 

Ja, detta framkommer tydligt av det informationsbrev som finns bifogat. V. g se bilaga 4 om 

medverkarinformation.  

 

8. Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk person) är anmält till 

registeransvarig person på RKH (PUL-ansvarig).  

 

Det kommer inte att upprättas något personregister i samband med studien.   

 

9. Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för deltagarnas säkerhet är 

namngivna (prefekt, verksamhetschef eller motsvarande). 

 

Ja, det finns resurser helt adekvata för genomförande av denna studie. Ansvariga för deltagarna 

säkerhet finns namngivna. Dessa personer är jag, studiens författare och min handledare.   

 

 

 

Ovanstående frågor är noga penetrerade 

 

Stockholm den 2010-04-19  

 

 

 

Författare: Gabriella Eklund  

 

 

 

 

 

Handledare: Els-Marie Andrée-Sundelöf  Examinator: Ann-Charlotte Egmar   
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Bilaga 4  

 
 

2010-04-22 

 

Medverkarinformation  
 
Förfrågan om medverkan i undersökning 

 

Jag heter Gabriella Eklund och är sjuksköterskestudent i termin fem vid Röda Korsets 

Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete inom 

huvudämnet omvårdnadsvetenskap i form av en uppsats på 15 högskolepoäng.  

 

Jag avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Från teori till praktik. Sjuksköterskestudenters tankar 

kring omvårdnadsvetenskap. 

 

Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskestudenters tankar kring 

omvårdnadsvetenskap och hur studenterna uppfattar hur denna vetenskap visar sig i 

praktiken.   

 
Jag vill därför tillfråga Dig om att delta i en intervjuundersökning där Du får berätta om 

Dina tankar kring omvårdnadsvetenskap och användningen av denna i praktiken.  

 

Intervjun kommer att ta ca 20-25 minuter att genomföra. Dina svar kommer att bearbetas 

med en innehållsanalys, de kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas i en form 

där inga enskilda deltagares svar kan identifieras. 
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt 

deltagande. 

 

Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad förståelse för hur 

sjuksköterskestudenter tänker kring sitt huvudämne omvårdnadsvetenskap. 

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig 

till:  

 

Gabriella Eklund  

gaekvk08@rkh.se  

 

Els-Marie Andrée Sundelöf 

ande@rkh.se  

 

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

mailto:gaekvk08@rkh.se
mailto:ande@rkh.se
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Bilaga 5 

Intervjuguide 

 

1. Vad är omvårdnadsvetenskap för dig?  

 

Vad innebär/handlar omvårdnadsvetenskap om för dig?  

 

Utifrån respondentens svar, be henne/honom utveckla, beskriva hur hon/han 

menar/tänker. 

 

2. Kan du berätta om en situation i omvårdnaden där du har uppfattat att 

omvårdnadsvetenskapen har framträtt?  

 

Utifrån respondentens svar, be henne/honom att beskriva hur hon/han 

menar/tänker. Ev. be henne/honom att utveckla situationen – hur/vad gjorde du, 

vad hände?  
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Bilaga 6  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008, s. 162-164) 

och Graneheim och Lundman (2004, s. 106-107, 111).   

 

Beskrivning  Tillvägagångssätt  

Analysenhet Vad som definieras som en analysenhet skiftar, 

men analysenheten kan t.ex. vara intervjuer, 

protokoll eller dagböcker.   

Domän eller innehållsområde De delar av texten som berör ett specifikt område 

och utgör en grov och lättolkad struktur. Kan t.ex. 

vara delar av en intervju som sammanfaller med 

intervjuguidens frågeområden.   

Meningsenhet (meningsbärande enhet)  Ord, meningar eller textstycken som hör ihop 

genom sitt innehåll och sammanhang. Dessa 

enheter ska vara lagom stora och utgör grunden i 

analysen.  

Kondensering Den process som avser att göra meningsenheten 

kortare och mer lätthanterlig utan att för den sakens 

skull radera det centrala innehållet.  

Abstraktion  Innebär att lyfta de kondenserade 

meningsenheterna till en högre logisk nivå. 

Abstraheringen ligger till grund för skapandet av 

koder, kategorier och teman.  

Kod En kortfattad etikett som syftar till och beskriver 

innehållet i en meningsbärande enhet.   

Kategori En kategori är summan av flera koder som har ett 

liknande innehåll. En kategori svarar mot den 

manifesta delen av innehållet, m.a.o. det som 

texten säger.  

Tema  Teman innebär att sammanbinda det underliggande 

innehållet i två eller flera kategorier. Teman svarar 

mot en djupare och högre abstraktionsnivå och 

behöver inte nödvändigtvis inkluderas i studien.  


