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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Sjuksköterskan ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet och även följa utveckling och forskning inom verksamhetsområdet. 
Enligt lagar och förordningar ska sjukvården bedrivas så att den uppfyller kraven på god 
vård. Genom att sjuksköterskan tar del av forskning i relation till aktuella problem i den 
dagliga patientkontakten, ökas kvaliteten på omvårdnaden. Bristande användning av 
forskningsresultat i hälso- och sjukvården är ett allt mer uppmärksammat problem och aktuell 
forskning visar på sjuksköterskans motstånd i att tillämpa omvårdnadsforskningsresultat. 
Olika modeller har utvecklats som beskriver de förutsättningar som krävs samt vilka 
tillvägagångssätt som finns för att underlätta implementering av forskningsresultat i hälso- 
och sjukvården. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors uppfattning om tillämpning 
av omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten. Metoden var en kvalitativ 
intervjustudie som inkluderade kliniskt verksamma sjuksköterskor i fokusgrupper. Fyra 
fokusgruppsintervjuer med fyra sjuksköterskor i varje genomfördes, totalt sexton 
sjuksköterskor deltog. Intervjutexten analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, 
inspirerad av Burnard. Resultatet utmynnade i två teman: Tema 1 Brist på kännedom om 
omvårdnadsforskning kan leda till dilemman med tillgodogörandet som inbegrep av hur 
sjuksköterskorna ser på omvårdnadsforskning samt ordets innebörd. Vidare beskrevs hur 
kunskapen i forskningsmetodik varierade hos sjuksköterskorna, samt vilka attityder och 
inställningar sjuksköterskorna hade till omvårdnadsforskning och forskningsresultatens 
betydelse för den kliniska verksamheten. Vidare beskrev sjuksköterskorna tidsbristens 
betydelse i den kliniska verksamheten samt hur tillgängligheten av olika forskningsresultat 
uppfattas. Tema 2 Insikt om omvårdnadsforskningens användbarhet ställer krav på 
implementering och tillämpning innefattade hur sjuksköterskorna uppfattade 
professionsutveckling i förhållande till omvårdnadsforskningen. Vidare beskrevs 
omvårdnadsforskningens betydelse för patientomvårdnaden samt sjuksköterskornas sätt att se 
på nya idéer och tankar. Temat innefattade även sjuksköterskornas uppfattningar om vikten av 
stöd från kollegor och chefer samt sjuksköterskorna resonemang om reflektion för ökad 
förståelse för införandet av omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten. Diskussion 
De kliniskt verksamma sjuksköterskornas uppfattning om tillämpning av 
omvårdnadsforskning visade sig i grunden vara positiv. Dock innefattades även en del 
motstånd och svårigheter vid frågan om tillämpningen. Resultaten har diskuterats utifrån 
följande aspekter i PARIHS-modellen: evidens, sammanhang och underlättarfunktioner. 
Slutsats För att öka sjuksköterskans kunskap om, samt underlätta implementering av 
omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten borde sjuksköterskor och ledning vara 
medvetna och aktiva användare av forskning. Ledningen måste uppmuntra sjuksköterskorna 
att lära sig forskningsmetodik samt ägna sig åt, utveckla och utvärdera omvårdnadsåtgärder. 
Detta för att gamla erfarenheter ska kunna integreras med nya rön i den kliniska 
verksamheten.  
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SUMMARY  
 
Background The nurse has to conduct her work in accordance with science and proven 
experience as well as monitor development and research within the field of activities. 
According to laws and regulations care should be conducted meeting the requirements of 
good care practice. Through the involvement of nurses in research in relation to current 
problems in the daily patient contact, the quality of patient care may be increased. A lack of 
implementation of research findings in health care is an increasing problem of attention and 
current research points on nurses resistance to apply nursing research in clinical practice.  
Therefore, different models that facilitate research implementation in clinical practice have 
been developed. The purpose of this study was to illuminate nurses perception of the 
implementation of nursing research in clinical practice. The method was a qualitative focus 
group interview study including clinically active nurses. Four focus group interviews with 
four nurses in each were carried out, altogether sixteen nurses participated. The interview 
texts were analyzed using qualitative content analysis inspired by Burnard. The results 
showed two themes: Theme 1 Lack of knowledge of nursing research can lead to dilemmas in 
the utilization involving the nurses’ approach to nursing research and the word's meaning. 
Furthermore, the theme described how the knowledge of research methodology varied among 
the nurses, as well as the attitudes that the nurses had to nursing research and the importance 
of research findings for practice. The nurses described the time-scarcity importance in the 
clinical practice and how the availability of various research results is perceived. Theme 2 
Insight on nursing research usability demands on the implementation and application 
included how nurses perceived professional development in relation to nursing research. 
Furthermore the theme described nursing research importance to patient care and nurses' way 
of looking at new ideas and thoughts. The theme also included nurses' perceptions of the 
importance of support from colleagues and managers, and nurses thoughts of reflection for 
greater understanding of the introduction of nursing research in clinical practice. Discussion 
The clinically active nurses perception of application of nursing research proved to be 
basically positive. However, it also included some resistance and difficulties in the question 
of the application. The results has been discussed from the following aspects of the PARIHS-
model; evidence, context and facilitating functions. Conclusion To increase nurses’ 
knowledge of, and facilitate implementation of nursing research in clinical practice nurses 
and managers should be aware and active consumers of research. Management needs to 
encourage nurses to engage, develop and evaluate nursing interventions so that old practices 
are integrated with new findings in the clinical practice.  
 
Nurse Experience, Nursing Research, Implementation, Research utilization  
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INLEDNING 
 
Omvårdnadsforskningen har en betydelsefull roll i förnyelse och förbättring av dagens 
sjukvård (Svensk sjuksköterskeförening, 2008; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Genom 
åren har omvårdnadsforskningen expanderat och är idag ett etablerat forskningsområde såväl 
nationellt som internationellt. Omvårdnadsforskningens mål är att utveckla och bidra med ny 
kunskap som syftar till att individer erbjuds professionell omvårdnad genom hela 
vårdförloppet (Willman et al., 2006). All vård ska vila på vetenskaplig grund, vilket betyder 
att den skall baseras på forskning och beprövad erfarenhet (SSF, 2008). I hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ges direktiv om att omvårdnadsarbetet ska inkludera 
tillämpning och spridning av forskningsresultat så att kvaliteten i verksamheten systematiskt 
och fortlöpande utvecklas och säkras. Sjuksköterskan ska i enlighet med kompetenskraven 
inom området hälso- och sjukvård, bedriva, sprida samt tillämpa omvårdnadsforskning i den 
kliniska verksamheten (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Studier gjorda i USA och 
Holland, visar dock att 30-40% av patienterna inte får vård i linje med aktuell forskning och 
att 20-25% av vården som ges egentligen är onödig eller i värsta fall till och med skadlig 
(Grol & Grimshaw, 2003). För att bryta traditionen krävs att varje enskild sjuksköterska blir 
medveten om värdet av omvårdnadsforskning som kunskapsbas och tar ett ansvar för att 
tillämpa omvårdnadsforskningen i den kliniska verksamheten (Jacobson, 2000). 
Forskningsresultaten visar på behovet av att belysa sjuksköterskors uppfattning om 
tillämpning av omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten.   

BAKGRUND 

Omvårdnadsforskningens  framväxt 
 
 

We are only on the threshold of nursing. In the future, which I shall not see, for I am old, 
may a better way be opened. May the methods by which every infant, every human being, 
will have the best chance of health – the methods by which every sick person will have the 

best chance of recovery, be learned and practiced!…  
(Florence Nightingale 1893, citerad av Willman, Forsberg & Carlson 2005, s. 51) 

 
Omvårdnadsforskningens historiska utveckling inleddes på slutet av 1800-talet genom 
sjuksköterskan Florence Nightingale, som startade dokumentation av omvårdnadshandlingar i 
samband med omhändertagandet av patienter.  I Sverige uppmärksammades 
omvårdnadsforskningen i klinisk verksamhet först under 1970-talet. Utvecklingen var till en 
början långsam, men har genom åren expanderat (Willman et al., 2006; SSF, 2008). Willman 
et al. (2006) beskriver att omvårdnad i Sverige tidigare uppfattades som en yrkesutövning, 
medan den idag ses som ett ämne, ett kunskapsområde och ett forskningsområde. 
Forskningsområdets utveckling har i sin tur gått ifrån att enbart studera sjuksköterskans roll 
och utbildning till att idag även inrikta sig på patient och närstående, hur 
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omvårdnadsforskning skall bedrivas, samt hur forskningsbaserad omvårdnad skall 
implementeras i den kliniska verksamheten. Utvecklingen har också inneburit tillkomsten av 
en mängd vetenskapliga tidskrifter och databaser med fokusering på omvårdnad. Idag ses ett 
ständigt flöde av nyproducerade omvårdnadsforskningsresultat (Willman et al., 2006). 
Omvårdnadsforskningen ses idag som en integrerad del av den professionella omvårdnaden 
(Polit & Beck, 2008). I samband med att sjuksköterskeutbildningen i slutet av 1970-talet 
integrerades i högre utbildning, ökade sjuksköterskornas möjlighet till att bedriva och ta del 
av omvårdnadsforskning. Enligt lag (SFS 2010:659) ska sjuksköterskeutbildningen bedrivas 
på vetenskaplig grund och förbereda för en aktiv, kunskapssökande attityd och förmedla ett 
positivt förhållningssätt till forskning och utvecklingsarbete, samt utveckla förmågan till 
kritiskt tänkande (a.a.). Även Högskolelagen (SFS 1992:1434) framhålls vikten av att 
utbildningen skall utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska 
bedömningar, samt stärka kunskapen att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå 
(a.a.). 
Grundutbildningen ger oftast den blivande sjuksköterskan tillräckligt med teoretiska 
kunskaper för att utöva sjuksköterskeyrket, i kombination med verksamhetsförlagd 
utbildning. Den praktiska delen av professionen kan dock endast utvecklas genom den 
kliniska erfarenheten. För att sjuksköterskan ska få möjlighet att utveckla sin profession samt 
utföra bättre patientomvårdnad är det viktigt att ta del av omvårdnadsforskning i relation till 
aktuella problem i den dagliga patientkontakten (Statens beredning för medicinsk utvärdering 
[SBU], 2006).  
 

Erfarenhetsbaserad och vetenskaplig kunskap i omvårdnad 
 

Det finns olika typer av kunskap och olika idéer om vad kunskap är, hur kunskap används 
och när det blir till kunskap. Erfarenhetsbaserad kunskap i omvårdnad innebär beprövad 
erfarenhet och kan förenklat beskrivas som den kunskap som erhålls genom erfarenhet av 
omvårdnadsarbete (Sarvimäki, 1994). Teoretisk kunskap i sin tur bygger på vetenskap, är 
generell, samt innefattar modeller/teorier för att kunna klargöra och förklara företeelser och 
fenomen. Enligt Mantzoukas (2008) är teoretisk kunskap nödvändig för utvecklandet av 
optimal omvårdnad. Utveckling sker när sjuksköterskan gör bedömningar och fattar beslut 
baserade på forskning, teori och erfarenhet om bästa möjliga omvårdnad, här tas även 
patientens erfarenheter med i resonemanget. Teoretisk kunskap med vetenskaplig grund är 
ibland baserad på empiriska studier. Genom metodisk och systematisk analys av berättelser 
kan människors erfarenhet bli till vetenskaplig kunskap. Teoretisk kunskap kan även baseras 
på olika teorier som testas (Lundman, 2006). Teoretisk kunskap hjälper individen att 
distansera sig från de egna upplevelserna och reflektera över dem. När erfarenhetsbaserad 
kunskap och teoretisk kunskap integreras skapas ny, kanske tyst, kunskap (Norberg, 2006). 
Erfarenhetsbaserad kunskap inordnas alltså under begreppet tyst kunskap som hålls isär från 
begreppet synlig kunskap. Erfarenhetsbaserad kunskap behöver lyftas och sättas ord på när så 
är möjligt. På det sättet består den erfarenhetsbaserade grunden men övergår från tyst till 
verbaliserad kunskap (Norberg, 2006). 
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Erfarenhetsbaserad kunskap har alltid varit och är viktig kunskap i hälso- och sjukvårdens 
omvårdnad (Hjälte, 2000). Många beslut fattas utifrån tidigare erfarenheter av liknande 
situationer. För att lära av erfarenheter krävs dock, som en av flera förutsättningar, att det 
finns hos individen teoretiska kunskaper som hjälper till att identifiera, tolka och reflektera 
över den information som erfarenheten ger (Östlinder, Norberg, Pilhammar Andersson & 
Öhlén, 2006). Boström (2007) visar att den erfarenhetsbaserade kunskapen byggs upp genom 
möten eller situationer och i kombination och med hjälp av teoretisk kunskap kan den 
erfarenhetsbaserade kunskapen förankras i vårdarbetets kontext. Integrationen kan innebära 
att den egna omvärldsuppfattningen behöver omvärderas. I denna omvärdering är det 
värdefullt att skapa tillfällen för erfarenhetsutbyte och reflektion för sjuksköterskan i det 
dagliga omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan ges då möjlighet att distansera sig ifrån och 
kritiskt granska den dagliga verksamheten och värdera den erfarenhetsbaserade kunskapen 
(a.a). Det är genom reflektion som kunskapen har möjlighet att växa och nya erfarenheter 
bildas (Mantzoukas, 2008). Uttrycket ”så har vi alltid gjort” håller dock kvar gammal 
kunskap och ger mindre utrymme för nytänkande och reflektion.  I en kultur där man har sin 
trygghet i traditionen kan nya idéer och tankar ses som ett hot (Jacobson, 2000). Boström 
(2007) menar att en alltför stor trygghet i den erfarenhetsbaserade kunskapen utan reflektion 
kan försvåra den professionella utvecklingen och därmed minskar mottagligheten för ny 
teoretisk kunskap. Om sjuksköterskan slutar ta in nya intryck och inte reflekterar över 
situationer slutar kunskapen till slut att utvecklas, den stagnerar. Erfarenhetsbaserad kunskap 
och teoretisk kunskap är olika former av kunskap. Det går inte att förorda någon av formerna, 
frågan är istället hur de kan förenas. De bör integreras till en enhet, och bilda en plattform för 
sjuksköterskans profession (Östlinder, Norberg, Pilhammar Andersson & Öhlén, 2006).    
 

Omvårdnadsforskningens betydelse för den kliniska verksamheten 
 
Omvårdnadsforskningens intentioner är att utveckla kunskap om omvårdnad för att bevara 
och förbättra hälsa, samt att påvisa hur sjuksköterskan på bästa sätt kan lindra lidande. 
Genom omvårdnadsforskningen genereras ny kunskap kring god omvårdnad i syfte att 
förbättra omhändertagandet av enskilda individer och grupper. Resultat från 
omvårdnadsforskningen bidrar därigenom till att utveckla och förnya patientvården (Polit & 
Beck, 2008). Omvårdnadsforskningen bidrar även med kunskap för att utveckla 
vårdutbildningar och ledning av vårdverksamheten. Resultaten från omvårdnadsforskningen 
riktar sig till enskilda patienters och deras närståendes behov och resurser, vård- och 
omgivningsmiljö, samt omvårdnad ur ett organisatoriskt perspektiv (SBU, 2006).   
Boström (2007) menar att en hög kvalitet på omvårdnaden kräver ett yrkeskunnande i form 
av professionell ämneskunskap, personliga färdigheter och en vilja att ta det egna 
professionella ansvaret. I takt med nya forskningsrön, metodutveckling och att ny teknik 
introduceras behövs en kontinuerlig uppdatering av yrkeskunnandet, bland annat genom 
fortbildning och egen kompetensutveckling (a.a). I International Council of Nurses (ICN) 
etiska kod för sjuksköterskor beskrivs att sjuksköterskan ska vara aktiv i utvecklingen av 
omvårdnad utifrån en vetenskaplig kunskapsgrund (SSF, 2007). Genom att ny 
omvårdnadsforskning införs i sjuksköterskans dagliga rutiner bedrivs ett hälsofrämjande 
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arbete för patientens bästa (Göranson, Skärsäter & Wijk, 2006). För att kunna integrera bästa 
tillgängliga kunskap med den kliniska erfarenheten och patientens önskemål och 
förväntningar behöver sjuksköterskor ha kunskap om forskningsprocessen och om 
grundläggande forskningsmetoder (Mantzoukas, 2008).  
 

Tillämpning av omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten  
 
Nilsson (2003) beskriver att integreringen mellan vetenskaplig kunskap och 
erfarenhetsbaserad kunskap är en pågående process och att olika enheter och även individer 
har kommit olika långt i denna process. Hälso- och sjukvården har länge brottats med hur den 
kliniska vårdens resultat ska förbättras samt försökt förstå vilka kontextuella faktorer som kan 
förenkla tillämpningen av omvårdnadsforskningen i den kliniska verksamheten (a.a). Grol 
och Grimshaw (2003) samt även Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) belyser detta avstånd 
samt påtalar att problemet är stort och svårt att komma tillrätta med.  
 
Sjuksköterskans kompetens är av stor vikt för patientens omvårdnad, trots det har det visat 
sig att sjuksköterskor i mindre utsträckning använder resultat från omvårdnadsforskning i sitt 
arbete (Hjälte, 2000; Björkström & Hamrin, 2001;Tagney & Haines, 2009). Sjuksköterskors 
mindre benägenhet att använda omvårdnadsforskning visas i Björkström och Hamrins (2001) 
studie där endast 1 % av 289 sjuksköterskor uppgav att de använde sig av 
omvårdnadsforskning i det dagliga arbetet. Det finns en rad faktorer som påverkar 
tillämpningen av omvårdnadsforskning, dels arbetsplatsens kultur, dels organisationen, men 
även den enskilda individen (McCaughan, Thompson, Cullum, Sheldon & Thompson, 2002; 
Özdemir & Akdemir, 2009).  
 
Olika modeller beskriver de förutsättningar som krävs samt vilka tillvägagångssätt som finns 
för att underlätta implementering av forskningsresultat i hälso- och sjukvården (Rycroft-
Malone, Kitson, Harvey, McCormack, Seers, Titchen  & Estabrooks, 2002; Jerlock, Falk & 
Severinsson, 2003). En av modellerna som fokuserar på forskningsanvändning i den kliniska 
verksamheten är ”The Promoting Action on Research Implementation in Health Services” 
(PARIHS- modellen) (Rycroft-Malone, 2004). Modellen är ett teoretiskt ramverk som 
beskriver sambandet mellan olika grundläggande faktorer av betydelse för användning av 
forskningsresultat i den kliniska verksamheten och innefattar hur evidensbaserat 
förändringsarbete kan genomföras i den kliniska verksamheten (se bilaga 1).  
PARIHS-modellen utvecklades ursprungligen 1998 vid The Royal College of Nursing 
Institute i Storbritannien. Modellen lyfter fram tre komponenter, evidens, sammanhang och 
underlättarfunktioner, som alla samspelar inbördes. För varje komponent finns ett antal 
förutsättningar som påverkar hur väl förändringsarbetet kommer att kunna utföras. Inom 
PARIHS-modellen definieras ordet evidens som forskning, klinisk erfarenhet, patientens 
erfarenhet och lokala riktlinjer. Ordet sammanhang refererar till miljön, där förändringen ska 
implementeras, och delas in i tre teman: kultur, ledarskap och utvärdering. Ordet 
underlättarfunktioner refererar till processen att möjliggöra implementeringen och utförs av 
en underlättare.  En underlättare är en person med en specifik roll att hjälpa kollegor i 
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verksamheten genom införandeprocessen. Underlättar funktioner indelas i syfte, roll, 
färdigheter och utmärkande drag (Harvey, Loftus-Hills, Rycroft-Malone, Titchen, Katson, et 
al., 2002; Rycroft-Malone, 2004). Modellen påvisar att en framgångsrik implementering först 
är möjlig när evidensen är vetenskapligt stabil och stämmer överens med såväl den allmänna 
uppfattningen inom professionen som patienters erfarenheter. Vårdmiljön är 
förändringsbenägen i en välvilligt inställd kultur med starkt ledarskap, där det finns lämpliga 
former för utvärdering och återkoppling samt där interna och externa aktörer kan underlätta 
förändringen (Rycroft-Malone, 2004; Rycroft-Malone, Harvey, Seers, Kitson, McCormack & 
Titchen, 2004). PARIHS-modellen tar hänsyn till att övergången till forskningsbaserad 
verksamhet är komplicerad. Det räcker inte med att göra forskningsresultat kända utan det 
måste också skapas förutsättningar för att använda forskningens resultat i det kliniska arbetet. 
Samverkan mellan de tre grundläggande dimensionerna; evidens, sammanhang och 
underlättande avgör hur framgångsrikt införandet kommer att bli (Rycroft-Malone, 2004). 
 
Sammanfattningsvis visar befintliga studier på att det idag ställs höga krav på hälso- och 
sjukvården, samt även på sjuksköterskan, att bedriva omvårdnad utifrån bästa tillgängliga 
vetenskapliga kunskap. Forskning inom omvårdnad har genom åren genomgått omfattande 
utveckling. Trots det visar flera studier på sjuksköterskans svårigheter att omsätta den 
kunskap som finns, i form av omvårdnadsforskningsresultat, i den kliniska verksamheten.  
Barriärer för tillämpningen av omvårdnadsforskning är välutforskat, men fokus behöver 
flyttas till vad som kan och bör göras för att lyckas med implementeringen i den kliniska 
verksamheten. Föreliggande studie vill bidra till att klargöra vilka uppfattningar som finns 
hos sjuksköterskor om tillämpningen av omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten. 
Detta för att påvisa vilka behov som föreligger och vilka verktyg sjuksköterskor behöver för 
att kunna ta del av omvårdnadsforskningsresultat samt även efter hand implementera dem i 
den kliniska verksamheten. 

SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors uppfattningar om tillämpning av 
omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten. 

FÖRFÖRSTÅELSE 
 
Forskarens bakgrund och position påverkar vad som väljs att undersöka, ur vilken vinkel 
detta görs, samt vilka metoder som anses vara bäst utifrån syftet med studien. Det påverkar 
också vilka resultat som anses mest relevanta och vilka slutsatser som dras utifrån dessa 
(Malterud, 2001). Författaren till denna studie har under många år arbetet som sjuksköterska 
inom akutsjukvård på Thoraxintensiven där medicinsk forskning används i det kliniska 
arbetet, medan omvårdnadsforskningen har en mindre framträdande roll. Studiens inriktning 
valdes eftersom jag har en förkunskap om omvårdnadsforskning från 
sjuksköterskeutbildningen och ville undersöka hur den tillämpas i den kliniska verksamheten.  
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Det senaste året har jag även varit verksam inom utbildningsområdet. Den här förförståelsen 
har försökts att läggas åt sidan men ska beaktats vid analys och diskussion i studien. 

ETISKA ASPEKTER 
 
I en vetenskaplig studie ska vissa etiska principer uppfyllas och de medverkande skall 
garanteras vissa rättigheter. Enligt lagen om etisk prövning (SFS 2003:460) får forskning som 
avser människor bara godkännas om den kan utföras med respekt för människovärdet. 
Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter skall alltid beaktas vid etikprövningen 
(Codex, 2010). Enligt Kvale (1997) ska deltagaren informeras om studiens syfte samt hur 
studien är upplagd och vilka risker och fördelar som kan vara förenade med deltagande i 
studien. Konsekvenserna av en intervjustudie måste uppmärksammas. Forskaren har ansvaret 
för att tänka igenom möjliga konsekvenser för både deltagaren samt den större grupp som 
denne presenterar. Under fokusgruppsinledningen betonades det av moderatorn att det som 
sades inom gruppen skulle stanna inom gruppen. Skriftligt informerat samtycke samlades in 
vid intervjutillfället och deltagarna garanterades konfidentialitet. Tidpunkt för intervjuerna 
valdes med hänsyn till sjuksköterskornas arbetsschema. Alla namn byttes ut i 
transkriberingarna, liksom andra uppgifter som kan avslöja deltagarnas identitet. 

METOD 

Ansats 
 
I enlighet med studiens syfte har en kvalitativ ansats använts inom paradigmet empirisk-
holistisk kunskapsansats., vilken intresserar sig för det unika och särpräglade (Holme & 
Solvang, 1991; Kvale & Brinkmann, 2009) samt betonar vikten av hur människor subjektivt 
uppfattar sin omvärld (Polit & Beck, 2008). Detta kräver en följsamhet gentemot det man 
studerar. Kännetecknande för studier utgående från den empirisk-holistiska kunskapsansatsen 
är att man inte från början exakt vet vilka resultat som är tänkbara. Det man vill studera 
handlar ofta om kvaliteter (Morse, & Field, 1996;Olsson & Sörensen, 2007). En kvalitativ 
ansats innebär att författaren till studien har gått in förutsättningslöst och försökt möta varje 
situation som ny. Detta för att få en så fullständig bild som möjligt av sjuksköterskors 
uppfattning.  En kvalitativ referensram bedömdes som den bästa utgångspunkten för att få en 
fördjupad förståelse kring hur sjuksköterskor uppfattar ämnet som helhet. 

Urval och beskrivning av deltagare 
 
I studien har deltagare valts ut genom ett så kallat strategiskt urval. I det strategiska urvalet 
avgör forskaren själv, utifrån vissa kriterier, vilka som ska ingå i undersökningen. Ett antal 
faktorer eller karaktäristika identifierades som är av betydelse för studien (Polit & Beck, 
2008). Avsikten var att rekrytera deltagare som kunde bidra med en variation av erfarenheter, 
i form av olika längd på yrkeserfarenhet i sjuksköterskeprofessionen. 
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Deltagare till studien rekryterades vid två enheter inom Thoraxcentrum, Landstinget 
Blekinge. Inklusionskriterierna var att: deltagarna skulle vara verksamma som sjuksköterskor 
inom kliniken, samt, att om det var möjligt, en så jämn könsfördelning som möjligt inom 
grupperna. Skriftlig information om studien lämnades inledningsvis ut till avdelningscheferna 
(se bilaga 2) vid de aktuella enheterna med förfrågan om tillstånd att genomföra studien. 
Samtliga sjuksköterskor vid respektive enhet fick därefter förfrågan om deltagande. Av de 
sjuksköterskor som gav sitt samtycke till deltagande sattes fyra fokusgrupper ihop. Totalt 
rekryterades 16 deltagare, tre män och 13 kvinnor, vilket resulterade i fyra deltagare i vardera 
fokusgrupp. Två av grupperna var representerade av både män och kvinnor (två män i första 
gruppen och en man i andra) medan de resterande två fokusgrupperna bestod endast av 
kvinnor. Deltagarna hade arbetat som legitimerade sjuksköterskor mellan 8 mån och 23 år. 
Åldern på sjuksköterskorna varierade mellan 24 till 56 år med en medelålder på 36,3 år.  

Datainsamling 
 
I studien har fokusgruppsintervjuer använts som datainsamlingsmetod. Fokusgrupper är en 
forskningsmetod där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som forskaren 
bestämt (Morgan, 1996). Det är ett sätt att lyssna och samla information för att förstå hur 
människor tänker och upplever kring ett ämne (Krueger & Casey, 2000).  
Kreuger och Casey (2000) beskriver en fokusgruppsintervju som en fokuserad intervju som 
genomförs i en klart definierad form och som riktar sig till personer i en grupp som särskilt 
rekryterats för ett speciellt syfte. Tillgren och Wallin (1999) anser att fokusgruppsintervjuer 
är en lämplig metod när människors erfarenheter, upplevelser och uppfattningar ska 
utforskas. Ämnesområdet blir därmed närmare belyst och utvecklat genom interaktionen 
bland deltagarna i fokusgruppen (a.a.). Fokusgruppsintervjuer valdes för att skapa en mer 
avslappnad atmosfär under intervjuerna samt för att använda den dynamik som uppstår i 
grupper för att få rika och detaljerade perspektiv (Krueger, 1994) något forskaren inte kan få 
tillgång till med andra datainsamlingsstrategier som exempelvis individuella intervjuer 
(Morgan, 1996; Krueger & Casey, 2000). Genom fokusgruppen ges tillgång till 
upplevelsebaserad data genom att deltagarna reflekterar över egna erfarenheter och får 
associationer av varandras uppfattningar, upplevelser och erfarenheter. Deltagarna i 
fokusgrupper ser och hör att andra har liknande erfarenheter och uppfattningar. Detta 
legitimerar då deras känslor och ger en atmosfär av uppriktighet. Känslan av delade tankar 
ökar både bredd och djup i diskussionen bortom vad som är möjligt i individuella intervjuer 
(Krueger & Casey, 2000). Krueger (1994) påpekar att interaktionen därmed leder till en 
fylligare beskrivning genom kumulativ effekt. 
 
En rekommendation är att fokusgruppsintervjuerna ska pågå 1-2 timmar och ledas av en 
moderator (Krueger & Casey, 2000). Moderatorns funktion är att ställa frågor, leda och 
ansvara för genomförandet av intervjuerna, samt att stödja diskussionen i gruppen så att 
samtliga deltagares uppfattningar kommer fram. Moderatorn bör ha förmåga att lyssna samt 
ha egenskaper som empati, förståelse, flexibilitet, värme och medkänsla (Wibeck, 2000; 
Tillgren & Wallin, 1999). Wibeck (2000) understryker att moderatorn ska vara opartisk och 
inte föra fram sina egna åsikter i diskussionen. Moderatorns roll är att skapa ett öppet och 
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tillåtande klimat som ger utrymme för gruppdeltagarna att uttrycka sina specifika åsikter och 
idéer (Nyström & Edström, 2004). En observatör rekommenderas att medverka vid 
intervjuerna (Krueger & Casey, 2000). Tillgren och Wallin (1999) menar att observatörens 
uppgift är att sköta bandspelaren, följa diskussionen och anteckna viktiga teman som kommer 
upp under samtalet. Med hjälp av samtalet breddas perspektivet på ämnet, då deltagarna kan 
föra fram sina åsikter samtidigt som de andra lyssnar och fyller på med sina egna erfarenheter 
(Wibeck, 2000). Interaktionen mellan deltagarna ger ett stort djup i svaren på frågorna som 
blir belysta ur en mängd perspektiv, trots få deltagare. Intervjupersonerna uppskattar också 
ofta den delaktighet som intervjun erbjuder (Morgan, 1996). 
 
Fokusgruppsintervjuerna genomfördes under hösten 2010. Av praktiska skäl skedde 
intervjuerna när deltagarnas arbetssituation tillät. Samtliga intervjuer varade mellan 50-60 
minuter och genomfördes av samma moderator och observatör. Intervjuerna genomfördes i 
ett ostört rum i direkt anslutning till arbetsplatsen. Platsen valdes för att deltagarna inte skulle 
störas av en främmande miljö något som kan hämma diskussionen och därigenom påverka 
tillförlitligheten i data negativt.  
 
Uppgiften som moderator innefattade att introducera ämnet, leda diskussionen framåt och 
ingripa om diskussionen gled förbi en intressant aspekt eller helt tappade fokus. Målet var att 
lyssna till vad deltagarna själva ansåg vara viktiga aspekter av ämnet det vill säga en fri 
diskussion där interaktion och argumentation iakttogs för att komma åt spontant uppkomna 
föreställningar. Varje fokusgruppsintervju inspelades i sin helhet på diktafon och 
transkriberades ordagrant. Under alla intervjuerna deltog observatören som var väl insatt i 
forskningsområdet. Detta möjliggjorde samtal mellan moderator och observatör om 
genomförandet i direkt anslutning efter varje fokusgrupp. Här diskuterades både spontana 
intryck av fokusgruppsintervjun och det som omedelbart efteråt upplevdes som de viktigaste 
frågeställningarna och argumenten. 
 
Fokusgruppintervjuerna genomfördes med en inledande noggrann introduktion, med syfte att 
ge alla deltagare tillfälle att ställa frågor eller att få klarlagt eventuella oklarheter. Ett 
informationsbrev delads ut till deltagarna (se bilaga 3).  
Autonomiprincipen har följts och detta innebär att intervjupersonen har rätt att själv 
bestämma om hon vill delta eller ej samt med rätten att när som helst dra sig ur studien. 
Privata data som identifierar intervjupersonen har inte redovisas utan är konfidentiellt.  Vid 
varje fokusgruppsintervju användes en intervjuguide inspirerad av Krueger och Caseys 
(2000) strukturerade modell som består av öppningsfrågor, introduktionsfrågor, nyckelfrågor 
och avslutande frågor (se bilaga 4). Kvalitativ forskning som baseras på data från 
intervjutexter kräver förståelse och att ett samarbete utvecklas mellan forskaren och 
deltagarna. Forskaren lyssnar, skapar en förståelse och ställer adekvata följdfrågor till 
deltagarna. För att nå framgång med fokusgrupper är frågornas kvalitet betydelsefullt 
(Krueger & Casey, 2000).  
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Analys 
 
I studien har kvalitativ innehållsanalys använts, vilket är en metod för att analysera innehållet 
i berättande data och på så sätt identifiera framträdande teman och mönster (Polit & Beck, 
2008). Innehållsanalys är ett sätt att bearbeta, att identifiera variationer med avseende på 
likheter och skillnader i en text. I processen ingår att berättande, kvalitativ information 
organiseras i enlighet med de kategorier och mönster som uppkommer (Graneheim & 
Lundman, 2004; Polit & Beck, 2008).  
Innehållsanalys är ett tillvägagångssätt som genom åren används för att vetenskapligt 
analysera dokument, göra replikerbara och trovärdiga slutsatser från texter, såväl skrivna som 
sådana som återger tal.  Analysen har sitt ursprung i en kvantitativ tidskriftsanalys och 
betraktas som analysmetod inom kvalitativ forskning (Krippendorff, 2004). Kvalitativ 
innehållsanalys anses lämpa sig som analysmetod till studiens syfte som fokuserar på 
sjuksköterskornas uppfattning om tillämpningen av omvårdnadsforskning. Vid kvalitativ 
innehållsanalys kan analysen fokusera på det latenta och/eller det manifesta innehållet. Det 
manifesta innehållet består av det texten säger och beskriver det synliga och uppenbara. Det 
latenta innehållet består av det texten berättar om och involverar en djupare tolkning av 
textens underliggande mening (Burnard, 1991). En text innehåller alltid en mångfald 
betydelser och en viss grad av tolkning är ofrånkomligt vid bearbetningen av texten 
(Graneheim & Lundman, 2004). I studien har forskarens förförståelse i form av tidigare 
erfarenheter tagits i beräkning vid analysförfarandet.  
 
Dataanalysen inspireras av Burnards (1996) innehållsanalys i fyra steg. Metoden är en 
process där undersökaren identifierar, kodar och kategoriserar viktiga innebörder samt 
övergripande teman i ett material (Burnard, 1991). Innehållsanalys innebär enligt Burnard 
(1996) att forskaren analyserar textdata genom att gruppera ihop idéer och yttranden av lika 
slag. Analysen genomfördes enligt följande fyra steg: 
 
Steg 1:  
Innebar att de transkriberade intervjuerna lästes igenom för att få en överblick över vad den 
handlar om, samt för att få en övergripande förståelse och en helhetsbild av materialet. 
Därefter lästes texten igenom mer ingående och meningsbärande enheter som svarade mot 
studiens syfte markerades i texten. 
 
Steg 2:  
Nästa steg i analysprocessen var att lyfta ut meningsenheterna ur texten. Meningsenheter är 
meningsbärande delar av text, ord, meningar eller stycken som är relaterade till varandra 
genom innehåll och kontext. Meningsenheterna ska dock inte vara så stora att de riskerar 
rymma flera betydelser. Texten ska inte heller tillskrivas innebörd som inte existerar 
(Burnard, 1996). Därefter kondenseras meningsenheterna. Kondensering avser en process 
som gör texten kortare och mer lätthanterlig, samtidigt som det centrala innehållet bevaras.  
 



 

10 
 

Steg 3:  
Därefter skapades koder utifrån de kondenserade meningsenheterna. Enligt Burnard, 1996) 
skapas koderna med hänsyn till meningsenheternas kontext och möjliggör nya sätt att 
reflektera över och se på innehållet. Giltigheten av koderna kontrolleras mot meningsenheter 
och kondenserad text.  

Steg 4:  
Därefter skapades kategorier. En kategori utgörs av flera koder som har ett liknande innehåll. 
Inga data ska falla mellan två kategorier eller passa in i två eller flera kategorier. Inga data 
ska heller utelämnas på grund av avsaknad av lämplig kategori. Genom att skapa 
huvudkategorier avspeglas det underliggande innehållet i mer än en kategori och innehållet i 
flera kategorier sammanbinds (Burnard , 1991). Huvudkategorier bildades för att ge 
förklaringar till kategorierna som uppstår. Här ställs frågan om kategoriernas egentliga 
betydelse (Burnad, 1996). Huvudkategorierna ställdes sedan samman i två olika teman.  

RESULTAT 
 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors uppfattning om tillämpning av 
omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten. Ur det transkriberade materialet lyftes 
meningsenheter ut som kondenserades och kodades för att sedan kategoriseras (se tabell 1).  

Tabell 1 Exempel på analys. 

Menings enhet  Kondensering  Kod  Kategori 

”Det fick man ju också lära sig på 
utbildningen, att man inte ska nöja sig 
med att så har vi alltid gjort. Utan 
man vill veta - Varför gör vi så? och 
en vacker dag så är det någon annan 
som frågar om varför vi gör så och då 
måste man ju kunna svara på det” 

Inte nöja sig med 
”att så har vi 
alltid gjort”  

kritiskt 
förhållningssätt 

 

Utbildningens 
betydelse 

Omvårdnadsforskning betyder väl 
studerandet av hur sjuksköterskor 
utför sin kunskap mot patienterna… 
hur man omhändertar patienterna, 
själva omvårdnaden som 
dokumenteras och förbättras genom 
forskning …..äsch …jag tycker att det 
är så svårt att sätta tummen på det och 
jag tycker det flyter ihopmed det 
medicinska, nej jag tycker det… jag 
har svårt att ta det till mig…. finna det 
och jag.. kan inte greppa det.. 

Betydelsen av 
ordet omvårdnads 
forskning, 
svårigheter,  

Svårigheter att 
identifiera orden 

 

Det diffusa 
begreppet 
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Kategorier med samstämt innehåll sammanfördes under gemensamma huvudkategorier och 
benämndes underkategorier. Huvudkategorierna i sin tur ordnades under gemensamma 
teman. Resultatet presenteras således under två övergripande teman med fyra 
huvudkategorier samt 11 underkategorier (se tabell 2). 

Tabell 2 Under- och huvudkategorier, samt teman. 

Underkategorier Huvudkategorier Tema 1 

Brist på kännedom om 
omvårdnadsforskning 
kan leda till dilemman 
med tillgodogörandet   

 

Det diffusa begreppet 

Utbildningens betydelse 

Det ”rätta tänket”- attityder och 
inställningar 

Kännedom om 
omvårdnadsforskning 

 

 

Bristande kunskaper i 
forskningsmetodik 

Tidsaspekten 

Brist på tillgänglighet 

Dilemman i samband med att 
ta till sig omvårdnadsforskning 

 

 

Sjuksköterskans progression 

För patientens bästa 

Nytänk är positivt 

Insikt om användbarheten 

 

Tema 2 

Insikt om 
omvårdnadsforskningens 
användbarhet ställer 
krav på implementering 
och tillämpning 

Stödet från kollegor och chefer 

Reflektion för ökad förståelse 

Vikten av implementering och 
tillämpning 

 

 

För att illustrera innehållet i de olika kategorierna i resultatet har citat används från de olika 
fokusgruppsintervjuerna. Direkta citat är markerade med kursiverad stil samt återges i 
talspråk. Citaten är kodade med bokstäver beroende på vem av deltagarna som talat.   

 

TEMA 1 

BRIST PÅ KÄNNEDOM OM OMVÅRDNADSFORSKNING KAN LEDA TILL DILEMMAN 
MED TILLGODOGÖRANDET   

Tema 1 Brist på kännedom om omvårdnadsforskning kan leda till dilemman med tillgodogörandet 
innefattar huvudkategorierna Kännedom om omvårdnadsforskning och Dilemman i samband 
med att ta till sig omvårdnadsforskning. Temat berör det som sjuksköterskorna i studien 
uppfattade som svårigheter med omvårdnadsforskningen.  
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Kännedom om omvårdnadsforskning 
 
Den första huvudkategorin Kännedom om omvårdnadsforskning i tema 1 ger en bild av hur 
sjuksköterskorna ser på omvårdnadsforskning och ordets innebörd. Vidare beskrivs hur 
kunskapen i forskningsmetodik varierar hos sjuksköterskorna, samt vilka attityder och 
inställningar sjuksköterskorna har i avseendet omvårdnadsforskning samt 
forskningsresultatens betydelse för hur den kliniska verksamheten bedrivs i praktiken.    
  

Det diffusa begreppet 
 
Sjuksköterskornas resornerande runt ordet och begreppet omvårdnadsforskning leder till 
underkategorin det diffusa begreppet. Centralt i alla fokusgrupper var att det blev klargjort att 
sjuksköterskorna inte riktigt förstod innerbörden av begreppet omvårdnadsforskning. 
Diskussioner kring själva ordet omvårdnadsforskning uppstod under fokusgruppsintervjuerna 
och många sjuksköterskor uppfattade att orden, omvårdnad och forskning, som de delade 
upp, var diffusa och svåra att greppa. Ordet forskning var för en del sjuksköterskor svårt att 
definiera, medan några andra sjuksköterskor tycke att ordet omvårdnad flöt ihop med olika 
medicinska begrepp. Deltagarna var överrens om att de vanligtvis inte använde ordet 
omvårdnadsforskning i dagligt tal, då begreppet ansågs vara för abstrakt. En sjuksköterska 
uttryckte sig: 
 

Omvårdnadsforskning betyder väl studerandet av hur sjuksköterskor utför sin kunskap 
mot patienterna… hur man omhändertar patienterna…. själva omvårdnaden som 
dokumenteras och förbättras genom forskning …..äsch …jag tycker att det är så svårt att 
sätta tummen på det och jag tycker det flyter ihop med det medicinska…. nej jag tycker 
det… jag har svårt att ta det till mig…. finna det och jag kan inte greppa det (C). 

Sjuksköterskorna återkom till att de inte uppfattade forskningsaktiviteter som något intressant 
eller något som var ämnat för deras yrkeskategori. Forskning var för mer dem som arbetade 
på högskolan. Den generella uppfattningen var att den akademiska världen är komplicerad, 
teoretisk och överflödig. 
 
Ordet omvårdnad var dock samtliga deltagare överrens om att det betydde att ta hand om 
patienten och utföra handlingar som inte innefattar den medicinska behandlingen. 
 

Omvårdnad är ju allt som har med patienten att göra inte det medicinska utan allt som 
har med patienten att göra (I). 

I merparten av fokusgrupperna framhölls att just användningen av omvårdnadsforskning ofta 
är omedveten och att den erfarenhetsbaserade kunskapen är basen i omvårdnadsarbetet. 
Integration mellan teoretisk kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap sker enligt 
sjuksköterskorna många gånger oreflekterat och då ofta i samband med att nya riktlinjer 
presenteras i verksamheten. Detta var för en del sjuksköterskor i studien ganska upplysande 
då de inte hade tänkt på att det är forskningsresultat som ligger bakom många rutiner och 
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riktlinjer för det dagliga arbetet. Tydligast kunde detta ses hos de sjuksköterskor som hade en 
längre yrkeserfarenhet och som ansåg sig vara mer omedvetna om kunskapsbasen för olika 
omvårdnadsåtgärder. 
 

Utbildningens betydelse 
 
Underkategorin utbildningens betydelse beskriver ett omfattande diskussionsämne i samtliga 
fokusgrupper. Återkommande framställdes omvårdnadsforskning som något som endast hör 
utbildningen till, nästan som ett isolerat fenomen. De sjuksköterskor som hade arbetat en 
längre tid och hade lång erfarenhet var eniga om att undervisningen i 
sjuksköterskeutbildningen har förändrats mycket genom åren. Från att ha varit en väldigt 
medicinskt inriktad utbildning till att ha fått ett mer holistiskt synsätt med omvårdnad som 
huvudämne. Just när och var sjuksköterskornas utbildning hade ägt rum var ett faktum som 
var av avgörande för hur sjuksköterskorna såg på omvårdnadsforskning som helhet. I en av 
fokusgrupperna diskuterade de sjuksköterskor som arbetat en längre tid, att de saknade 
omvårdnadsdelen samt forskningsmetodiken i sin utbildning. Även några av de yngre 
sjuksköterskorna med nyare utbildning ansåg att omvårdnadsforskning var mindre intressant 
från början i utbildningen, men resornerade ändå, att de efter utbildningens gång, faktiskt såg 
nyttan med omvårdnadsforskningen.   
 

Fast man tycker ju att det är roligt när man väl är…..det är roligt att veta det senaste, 
men det finns inget intresse härifrån att man ska fortsätta och utveckla vården här (H). 

Både de yngre med nyare utbildning samt sjuksköterskor med en äldre utbildning i studien 
diskuterade om att målet med att läsa forskningsmetodik under utbildningen var att det ska 
skrivas ett arbete i slutet av utbildningen.  
 

Det är ju så fort man vill gå någon utbildning så får man ju göra ett sådant 
forsknings…. ett litet arbete då (H). 

 
Några yngre sjuksköterskor i studien, med nyare utbildning, upplevde dock att utbildningen 
på högskolan som innefattar forskningsmetodik, forskningsprocessen och omvårdnad 
påverkar synen på omvårdnadsforskning åt ett positivt synsätt. De deltagare som hade med 
sig den kunskapen från utbildningen tyckte sig ha en god förståelse för 
omvårdnadsforskningens nytta för professionen. De sa sig förstå hur professionen utvecklas i 
samband med att de tog del av forskningsresultat, samt att det ofta ledde till en önskan att ta 
del av mer. Vikten av att under sjuksköterskeutbildningen tydliggöra sjuksköterskornas eget 
ansvar i att hålla sig uppdaterad om sina arbetsuppgifter och kompetens lyftes också upp 
under intervjuerna, då sjuksköterskans kompetenskrav inte var helt klara hos alla 
sjuksköterskorna som deltog i studien. En sjuksköterska pratade om skillnaden mellan 
kliniskt verksamma sjuksköterskor med nyare och med äldre utbildning. Det som, enligt 
sjuksköterskorna, mest skiljer dem åt är kunskapen att söka efter relevant litteratur. Några av 
de äldre sjuksköterskorna ansåg däremot att de själva hade grundkunskapen till att söka efter 
forskning i olika databaser fast den inte används.  
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Vidare framkommer i studien att de sjuksköterskorna som faktiskt söker information är 
mer kritiska till den forskning som hittas. De diskuterar att det inte alltid är så lätt att 
veta vilken forskning som går att lita på, samt att det är svårt att urskilja och hitta 
relevanta artiklar att använda i den kliniska verksamheten. Just det kritiska 
förhållningssättet ansågs som ytterligare en svår sida av begreppet 
forskningsanvändning.  

Det ”rätta tänket” attityder och inställningar 
 
Underkategorin rätta tänket innefattar sjuksköterskornas attityder och inställning till 
omvårdnadsforskningen. Många sjuksköterskor hade i grunden en positiv inställning till 
omvårdnadsforskning och var övertygade om att forskningsresultaten har betydelse för hur 
verksamheten bedrivs i praktiken. Användning av omvårdnadsforskning beskrevs på många 
sätt, dels som ett lärande genom reflektivt, kritiskt eller analytiskt tänkande, som innebär 
enligt några sjuksköterskor att tänka efter varför olika situationer var som de var. Dels ett 
tänkande som innebär kunskapssökande, vilket innebar att några av de sjuksköterskor som 
inte arbetat så länge ofta sökte information och ny vetenskap när de ställdes inför nya 
situationer. Sjuksköterskorna i fokusgrupperna reflekterade över forskningsanvändning och 
kom fram till att det innebar attitydförändringar, kritisk reflektion över vårdrutiner och 
forskningsresultat, samt förhållningssätt mot patienten. Attitydförändringar kunde, enligt 
några sjuksköterskor, röra människosyn, värderingar eller personlig inställning till forskning. 
Enligt sjuksköterskorna skapas attitydförändringarna genom information och påverkan från 
olika källor såsom artiklar, kurser, chefer och medarbetare. Två äldre sjuksköterskor med 
äldre utbildning och lång erfarenhet diskuterade: 
 

Men man tänker inte på att det är forskning vi baserar vår omvårdnad på, utan det är en 
erfarenhet som man har som grund och sen blir det ju extra tydligt om du får ett 
forskningsresultat som visar samma sak. Då känns det bättre och det är ännu lättare att 
tala för saken, om man får den kombinationen (A). 

 
Under fokusgruppsintervjuerna framkom att sjuksköterskornas personliga inställning till 
användandet av omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten ofta handlade om deras 
eget intresse, något som varierade mycket i fokusgrupperna . De sjuksköterskor som arbetat 
en längre tid i verksamheten ansåg sig ha inget eller lite intresse att ta del av 
omvårdnadsforskning utan att de istället prioriterade medicinska kunskaper.  

De sjuksköterskor som var relativt nya med nyare utbildning, tyckte att det var en självklarhet 
att söka kunskap i form av nya forskningsrön när de ställdes inför nya problem och 
situationer. De ansåg dock att sjuksköterskor överlag är mindre bra på att ta del av de senaste 
rönen inom omvårdnad och kunde bli bättre. Några sjuksköterskor som var relativt nya i 
professionen hade uppfattningen att sjuksköterskor som arbetat en längre tid inte ser 
fördelarna med forskning för egen del, vilket berodde på, enligt de yngre sjuksköterskorna, 
att de kände sig lite kränkta. I den bemärkelsen att de yngre sjuksköterskorna skulle sätta dem 
på plats med hjälp av nya omvårdnadsforskningsresultat. De yngre sjuksköterskorna däremot 
såg att det finns fördelar med att byta arbetssätt utifrån nya omvårdnadsforskningsrön. De 
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ansåg att det gav en styrka i professionen och att det ledde till en känsla av säkerhet. Medan 
många av sjuksköterskorna med äldre utbildning var överens om att de genom yrkes och 
livserfarenhet skaffat sig sina kunskaper och såg inte riktigt nyttan med 
forskningsanvändning.  
 

Den erfarenhet man fått genom åren det är ju mycket av självlärd kompetens som man 
har skaffat sig……men mycket är ju självlärt… Så tar man hjälp av varandra , kollegor 
emellan… man kan få tips och ge tips (O). 

 
I alla fokusgrupper diskuterade sjuksköterskorna att de ofta tog hjälp av varandra, de utbytte 
olika tips och råd och det togs ibland hjälp av exempelvis expertavdelningar som 
infektionskliniken, vid frågor om sårvård samt urologen, vid kateterproblem, istället för att 
själva söka efter nya riktlinjer. 
 
Dilemman i samband med att ta till sig omvårdnadsforskning 

Andra huvudkategorin Dilemman med att ta till sig omvårdnadsforskning i tema 1 ger en bild 
av hur sjuksköterskorna ser på kunskapsbristen i forskningsmetodik och svårigheten i 
sökandet av omvårdnadsforskning. Vidare beskriver sjuksköterskorna tidsbristens betydelse i 
den kliniska verksamheten samt hur tillgängligheten av olika forskningsresultat uppfattas. 

Bristande kunskaper i forskningsmetodik 
 
Underkategorin bristande kunskaper i forskningsmetodik beskriver sjuksköterskornas 
uppfattningar om hur kunskapen i forskningsmetodik brister och hur detta leder till att 
sökning efter relevant forskning hämmas.  Att ha förmågan att söka upp relevant kunskap och 
att läsa vetenskapliga artiklar framhölls av sjuksköterskor som väsentligt för 
forskningsanvändning över huvud taget. Brist på forskningsmetodik var ett diskussionsämne 
som skapade stort engagemang från många sjuksköterskor, de deltagare som varit verksamma 
inom professionen under många år och hade en äldre utbildning kom fram till att de, av 
naturliga orsaker, har mindre kunskap i forskningsmetodik än de nyexaminerade 
sjuksköterskorna.  
 

Jag tycker det är ett för svårt sätt att hitta den senaste forskningen man ska inte behöva 
hålla på så för att hitta nya saker, det känns lite som en annan värld.(D). 

 
Brist på kunskap i forskningsmetodik ansågs bitvis frustrerande av några deltagare i studien. 
Framför allt tyckte sjuksköterskorna i en fokusgrupp att fördelen med att kunna hitta och 
använda resultaten från omvårdnadsforskningen var att de kunde sätta ord på och motivera en 
omvårdnadsåtgärd för kollegor. Vidare ansåg de yngre sjuksköterskorna i studien att 
kunskapen om omvårdnadsforskning var mycket viktig för att kunna utvecklas som 
sjuksköterska i professionen.  
Några yngre sjuksköterskor som inte arbetat så länge ansåg att kunskapen i litteratursökning 
räckte till för att hitta artiklar de kunde behöva för att styrka ett påstående. Medan den svåra 
delen var analysförfarandet och bedömningen av relevansen av materialet. De sjuksköterskor 
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med en äldre utbildning kände osäkerhet inför att över huvud taget söka efter 
omvårdnadsforskning och några betonade att det var något som de inte hade för avsikt att 
försöka utföra.   

Tidsaspekten 
 
Underkategorin tidsaspekten innefattar hur flertalet av sjuksköterskorna som deltog i studien 
upplevde att det fanns dåligt med tid till att inhämta och tillämpa omvårdnadsforskning under 
arbetstid. Letandet efter nya rön måste ske på fritiden. 
 

Tiden är ett stort hinder absolut! (M).  
 
Sjuksköterskorna upplevde även på grund av mycket pressade arbetspass att det inte heller 
fanns tid för att diskutera eller utvärdera omvårdnadsforskningsresultat. Vilket beskrevs av 
några sjuksköterskor som väldigt betydelsefullt för att de skulle söka efter forskningsresultat 
överhuvudtaget.  
 

Det finns sällan någon tid att sitta vid datorn och leta artiklar eller något sådant man 
hinner ju inte ens kolla mailen (N). 

 
Gemensamt för alla fokusgrupper var att deltagarna ansåg att det borde finnas tid för att sätta 
sig in i ny omvårdnadsforskning, samt att det sedan fanns tid att arbeta med införandet av de 
nya rönen i det kliniska arbetet. Flertalet av sjuksköterskor som inte arbetat så länge, menade 
att om tiden fanns skulle de gärna ta del av nya rön gällande omvårdnadsforskning. Några 
sjuksköterskor diskuterade vikten av att tillåtas ta del av ny omvårdnadsforskning i form av 
specifik tid för sökning och läsning av nya rön, samt hur viktigt det faktiskt är för 
utvecklingen i verksamheten. Sjuksköterskorna i en fokusgrupp kom med förslag på hur 
användningen av omvårdnadsforskning skulle kunna ökas i verksamheten. Genom att ha 
schemalagd tid som avsätts för sökning av relevant litteratur, så ifrågasätts inte tiden som 
läggs vid datorn av kollegor, utan det blir mer tillåtet enligt sjuksköterskorna. Då det 
upplevdes att det inte alltid sågs med blida ögon av kollegor att sjuksköterskan sitter framför 
datorn.  Några yngre sjuksköterskor med nyare utbildning diskuterade: 
 

Tänk om alla hade haft en timme i veckan för att söka aktuell forskning….. tänk vad 
mycket vi skulle hitta tillsammans då! (K). 

Att få läsa på och uppdatera sig det hade varit helt fantastiskt! (I). 

Sammanfattningsvis så var sjuksköterskorna överens om att om det fanns det tid över 
under arbetspasset så är den oftast avsatt för något annat. Inte till att leta efter nya 
omvårdnadsforskningsresultat eller för uppdatering av nya riktlinjer.  

Tillgängligheten 
 
Underkategorin tillgängligheten beskriver hur sjuksköterskorna ser på just tillgängligheten av 
olika omvårdnadsforskningsresultat. Tillgängligheten till forskningslitteratur, artiklar och 
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rapporter bedömde sjuksköterskorna var ett stort hinder för användningen av nya 
forskningsrön i vardagen. Det ansågs vara komplicerat att finna relevanta forskningsresultat. 
Vidare diskuterade några sjuksköterskor svårigheten att avgöra vilka databaser som var 
aktuella samt vilka tidskrifter som var relevanta. Att forskningsartiklar inte fanns nära till 
hands ansågs avgörande för att inte läsningen blev av. För många sjuksköterskor var det 
mycket främmande att använda sig av Internet som sökverktyg för att söka efter ny forskning. 
Vetskapen hos sjuksköterskorna att en del vetenskapliga tidskrifter är skrivna på engelska 
ansågs ytterligare försvåra tillgängligheten. Då uppfattningen fanns att de inte riktigt 
behärskade översättningen av litteraturen. Språket i rapporter och artiklar ansågs även vara 
krångligt och svårt att förstå.  
 

Jag tycker du träffade rätt när du sa tillgängligheten… för det saknar jag.. för jag är inte 
bra på att söka i några databaser och det är ju mitt dilemma …så där fastnar jag ju alltid 
när  jag försöker och så kommer jag inte vidare (E). 

Sjuksköterskorna ansåg sig ha svårigheter att hitta relevant forskning i en enligt 
sjuksköterskorna allför krånglig värld. Här lyftes behovet av att få hjälp med att hitta mer 
kliniskt inriktad och relevant forskning. Detta i form av någon som kunde vägleda och hjälpa 
till.  

Det måste till en som utbildar personalen och liksom lägger fram det senaste det 
här har kommit nu och det här ska vi utveckla (C). 

Jag skulle vilja lära mig att leta reda på forskning själv för att kunna använda den (E).  

Sjuksköterskorna pratade även om hur de lättare skulle kunna ta del av 
omvårdnadsforskningsresultat. Tillgängligheten kunde enligt sjuksköterskorna underlättas 
med enkla medel. Till exempel framtagande av tidskrifter så de blev synliga för alla på 
avdelningen.  Sjuksköterskorna i studien diskuterade mycket om behovet av att få hjälp med 
att söka, selektera och läsa resultaten. Detta i from av en specifik person kunde ta fram och 
presentera olika omvårdnadsforskningsresultat för kollegorna vid möten och andra träffar på 
kliniken.  

TEMA 2 
 

INSIKT OM OMVÅRDNADSFORSKNINGENS ANVÄNDBARHET STÄLLER 
KRAV PÅ IMPLEMENTERING OCH TILLÄMPNING  

Tema 2 Insikt om omvårdnadsforskning användbarhet ställer krav på implementering och 
tillämpning inbegriper huvudkategorierna Insikt om användbarheten samt Vikten av 
implementering och tillämpning. Temat belyser hur sjuksköterskorna ser på möjligheterna 
med användning av omvårdnadsforskningen samt dess vikt för utvecklingen av 
patientomvårdnaden i framtiden. 
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Insikt om användbarheten 

Första huvudkategorin Insikt om användbarheten i tema 2 innefattar hur sjuksköterskornas 
uppfattar professionsutvecklingen i förhållande till omvårdnadsforskningen. Vidare beskrivs 
omvårdnadsforskningens betydelse för patientomvårdnaden samt sjuksköterskornas sätt att se 
på nya idéer och tankar. 
 

Sjuksköterskans progression 
 
I underkategorin sjuksköterskans progression diskuterar sjuksköterskorna sin egen 
yrkesutveckling i förhållande till omvårdnadsforskning. I en fokusgrupp återkom 
sjuksköterskorna till att konsten att kunna vårda och omvårdnadsforskningen är starkt 
förbundna med varandra. I fokusgruppintervjuerna berättade sjuksköterskorna om sina 
uppfattningar om omvårdnadsforskning generellt, som vad det betyder att tillhöra och vara i 
professionen som sjuksköterska och varför just omvårdnad tillhörde 
sjuksköterskeprofessionen. 
Användningen av omvårdnadsforskning gav också enligt sjuksköterskorna en utveckling av 
yrkesrollen. Vilket i sin tur gav en styrka att försvara varför och på vilket sätt olika 
omvårdnadshandlingar utförs.  I en fokusgrupp belyste sjuksköterskorna att de tidigare pratat 
om fördelen med att vara med i olika projekt, det blir då naturligt med användandet av nya 
forskningsresultat och det känns mindre avlägset 
I en fokusgrupp deltog några av sjuksköterskorna i ett mindre forskningsprojekt på 
avdelningen. De sjuksköterskor som deltog i forskningsprojektet tycker det var spännande att 
arbeta på lite andra sätt än de var vana vid. Att se resultatet av projektet och nyttan med 
forskningen sågs då som en utvecklingsmöjlighet. 
 

Det är ju alltid roligt att se lite andra saker…vi håller ju på med de där värmetäckena nu och 
ska se vilket som är bäst, det är ju också forskning (C). 

Genomgående i intervjuerna berättade sjuksköterskorna om sina uppfattningar om 
tillämpningen av omvårdnadsforskning. Här betonades sammanfattningsvis forskningens 
avgörande betydelse för den egna professionsutvecklingen samt för funktionen som 
sjuksköterska i omvårdnadssammanhang.  

För patienten bästa  
 
Underkategorin för patientens bästa beskriver sjuksköterskornas syn på patienten och 
omvårdnaden i förhållande till omvårdnadsforskningen. I samtliga fokusgrupper fördes en 
diskussion om att det var viktigt se möjligheter och fördelar och inte nackdelar med 
omvårdnadsforskning. Sjuksköterskorna tyckte i grund och botten efter att diskuterat med 
varandra, att forskningsresultaten var viktiga och nödvändiga för utvecklingen av 
patientomvårdnaden. De sjuksköterskor som var mest positiva i sitt förhållningssätt till 
forskningsanvändning, sade sig referera till forskning vid utförandet av olika 
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omvårdnadsåtgärder och de argumenterade utifrån olika forskningsresultat, med såväl läkare 
som patienter, vad det innebar för patientomvårdnaden med olika omvårdnadsåtgärder. 
 

Det kan kännas lättare att motivera patienten om du vet att det finns forskning som stöder 
dig i ditt resonemang med patienten (L) 

Flera sjuksköterskor såg möjligheter att utveckla omvårdnaden av patienten med hjälp av 
omvårdnadsforskningen, samt att den också gav en trygghet i samband med den direkta 
patientomvårdnaden. Alla sjuksköterskor i studien ansåg att patienten är i fokus, men 
synsättet och värderingarna skiljde sig om hur det skulle gå till för att komma fram till bästa 
resultat som leder till en utveckling av omvårdnaden. Några sjuksköterskor ansåg att det bästa 
för patienten borde vara att arbeta efter omvårdnadsforskningsresultat medan några andra 
hellre arbetade efter beprövad erfarenhet. I den bemärkelsen att sjuksköterskorna poängterade 
allt de hade lärt sig under sina år som yrkesverkamma. Några andra sjuksköterskor 
poängterade då vikten av att sjuksköterskan bör se omvårdnadsforskningen som ett bidrag till 
utvecklingen och en förbättring av omvårdnaden. Det framkom också att sjuksköterskorna 
tyckte att de själva också har ett ansvar för att den utvecklingen ska fungera.  

Sjuksköterskorna i en fokusgrupp betonade att omvårdnadsforskning har medfört ett nytt 
synsätt att se helheten runt om patienten. Vidare framhöll även några sjuksköterskor att den 
kunskap som omvårdnadsforskningen verkligen bidrar med är att se något unikt i varje 
vårdsituation. Vilket gör att förhållningssättet mot patienten omvärderades och patienten ges 
en större plats i omvårdnaden. En sjuksköterska resornerade: 
 

Det är ju vi som hela tiden ska peka på de medicinska problemen och vara 
uppmärksamma. Sen är det vår uppgift att lyssna på patienten och hjälpa dem och föra 
fram deras åsikter (A). 

Sjuksköterskorna berättade att det ofta kommer frågor om vård och behandling från 
patienterna och att det är upp till varje sjuksköterska att ta reda på svaren. Patienten förväntar 
sig att sjuksköterskan ska ha kunskap om omvårdnaden, samt att sjuksköterskan är den som i 
första hand ska svara på frågor från patienten. 
Alla sjuksköterskor var överens om att det faktiskt är viktigt att patienten alltid är i 
fokus vid alla förändringar i den kliniska verksamheten. Sammanfattningsvis ansåg 
deltagarna i studien att det övergripande målet med sjuksköterskans omvårdnadsarbete 
var att de känner sig trygga i sin yrkesroll, har patientfokus och har viljan att göra ett bra 
arbete.  
 

Nytänk är positivt 
 
Underkategorin nytänk är positivt innefattar sjuksköterskornas syn på nya idéer och tankar i 
förhållande till omvårdnadsforskningen. Sjuksköterskorna i studien diskuterade vid flera 
tillfällen nyttan av nytänk och beskriver nytänk som ett positivt förhållningssätt. Något som 
definierads som en tillgång och en utveckling, men även uppfattas som ett lite obehagligt sätt 
att förändra tankar och idéer i verksamheten. Nyexaminerade sjuksköterskor ansågs bidra 
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med nya idéer och tankar till verksamheten, vilket sågs av sjuksköterskorna med äldre 
utbildning som positivt och stimulerande.  

Några av sjuksköterskorna diskuterade vikten av att ta hand om nyexaminerade 
sjuksköterskor som kom från utbildningen med andra tankar och idéer än sjuksköterskor som 
arbetat en längre tid på kliniken.  

Möjligheterna är när det kommer nya sjuksköterskor (J). 

De yngre sjuksköterskorna med nyare utbildning diskuterade i sin tur vikten av att vara 
försiktig med att komma med nya idéer, trots att de på sikt såg att nytänkande uppskattades 
hos kollegorna. Under förutsättning att sjuksköterskan var tillräckligt stark och inte föll 
tillbaka för grupptrycket.  
I en fokusgrupp poängterade några yngre sjuksköterskor vikten av att inte vara för drivande 
och komma med nya idéer, då det inte alltid ses med blida ögon från de äldre kollegorna. 
Några av sjuksköterskorna diskuterade: 
 

Man får ligga lite lågt bara, kan man känna, man kan inte bara komma här och säga att: 
- Här ska vi ändra saker… ( J). 

Nej, man vågar ju inte gå på för hårt utan ligga lite lågt (K). 

Då blir man 1.10 hög, för då har de kapat en vid knäna (L). 

Men med tiden kan man nog påverka och säga vad man tycker och tänker…(K). 

Risken är ju att när man själv har varit här ett tag så är man själv i det lunket,  sen om 
man har försökt en gång eller kanske två eller tre gånger det kräver energi….(I). 

Just vikten av att veta varför saker är på ett visst sätt var ett diskussionsämne som kom upp 
mellan sjuksköterskor med en nyare utbildning. Tankesättet ”varför är det si eller så” och att 
kritiskt reflektera över olika situationer poängterades. Dels för sjuksköterskornas egen del, 
men även för patienten skull, som enligt sjuksköterskorna har rätt att veta varför vissa 
omvårdnadshandlingar utförs. Då mycket omvårdnadsåtgärder görs på rutin och inte förklaras 
för patienten. 
 

Vikten av implementering och tillämpning 
 
Andra huvudkategorin i tema 2 Vikten av implementering och tillämpning innefattar 
sjuksköterskornas uppfattningar om stödet från kollegor och chefer samt reflektion för ökad 
förståelse där sjuksköterskorna resornerar om införandet av omvårdnadsforskning i den 
kliniska verksamheten. 

Stödet från kollegor och chefer 
 
I underkategorin stödet från kollegor och chefer diskuterade sjuksköterskorna betydelsen av 
stöd från omgivningen vid införandet av nya idéer och rön. Sjuksköterskorna upplevde att 
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engagemanget från ledningen, när det gäller användning av omvårdnadsforskning i den 
kliniska verksamheten, är av stor vikt för att personalen ska vara delaktighet. Det ansågs dock 
att medicinsk forskning ofta i första hand prioriteras och diskuteras inom verksamheten. 
Behovet av att omvårdnadsfrågor lyfts och diskuteras var enligt sjuksköterskorna en 
ledningsfråga.  Ledningens förmåga att agera utifrån uppkomna behov och önskemål var 
enligt sjuksköterskorna en positiv faktor för att påverka inställningen till just forskning. Även 
kompetensutveckling av personal ansågs vara en viktig beståndsdel för ökat intresse och 
delaktighet av personalen i olika projekt. I flera av fokusgrupperna diskuterade 
sjuksköterskorna hur stöd från ledningen bidrar till utvecklandet av intresse och för 
användningen av omvårdnadsforskning. Sjuksköterskorna poängterade att feedback från 
ledningen ofta var en avgörande faktor för engagemang i olika sammanhang. 
 
Sjuksköterskorna ansåg bristen på någon som är drivande i omvårdnadsfrågor var av 
stor betydelse för av användningen av omvårdnadsforskning. En drivande person som 
belyste vikten av användningen och motiverade andra i verksamheten att arbeta 
forskningsinriktat. 

Kollegialt stöd upplevdes som en viktig del vid införandet av nya rutiner i verksamheten.  
Om kollegor var stöttade i olika frågor så upplevdes det lättare att införliva nya idéer. En del 
sjuksköterskor upplevde att de som varit verksamma på kliniken i många år satte normen för 
hur arbetet skall utövas. Det kunde därför ibland enligt sjuksköterskorna uppfattas som att det 
var svårt att komma med nya idéer, vid just avsaknaden av kollegialt stöd.  
 

Det har ju varit mycket motstånd från kollegorna också men, det har faktiskt luckrats upp 
och blivit bättre och nu när vi är två om det här projektet, så blir jag lite peppad igen för 
hon är lite drivande (E). 

 
Sjuksköterskorna poängterade uppmuntran från chefer eller högre ledning. Samt ett 
gemensamt deltagande av alla i personalgruppen vid införandet av nya rutiner. 
I en fokusgrupp pratade några nyfärdiga sjuksköterskorna om att de upplevde att det är av 
vikt att få bort den negativa stämpel kring omvårdnadsforskning som finns på arbetsplasten. 
De menade att det är viktigt att göra omvårdnadsforskningen till något positivt, då det blir 
lättare att engagera kollegor. I fokusgrupperna lyftes hur viktigt sjuksköterskor tyckte att 
skapandet av ett stöd i omgivningen var, samt att det bör finnas en återkoppling på utfört 
arbete, exempelvis i form av feedback från kollegor och chefer. Det var enligt deltagarna 
viktigt att detta stöd skedde i en anda av intresse och uppmuntran.  
 

Reflektion för ökad förståelse 

Underkategorin reflektion för ökad förståelse lyfter vikten av eftertanke för ökad förståelse 
för omvårdnadsforskningens tillämpning i den kliniska verksamheten. Hur svårt det är att 
införa nya rön, men också hur vissa rutiner har förbättrats och lett till ett bättre arbetssätt.  
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Trots att sjuksköterskorna i början av fokusgruppsintervjuerna ansåg att begreppet 
omvårdnadsforskning var förknippat med något som var svårt och komplicerat, resonerades 
det fram i grupperna att begreppet även kunde ha en positiv betydelse, som till exempel bättre 
behandlingsalternativ för patienter samt utvecklings möjligheter. Att tänka efter, tänka i nya 
banor, analysera skeenden, reflektera över bakomliggande orsaker och samband samt 
problemlösning var olika beskrivningar av omvårdnadsforskning. Sjuksköterskorna i studien 
hade en hel del förslag på hur det skulle kunna gå att underlätta tillämpningen av 
omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten. Det lyftes att det är viktigt att någon är 
drivande och hjälper till att pusha och motivera alla andra, samt att diskussionen inte får 
stanna av eller tas över av andra saker som till exempel den medicinska forskningen .  
I några av fokusgrupperna diskuterades att det är stor skillnad mellan sjuksköterskornas 
kunskap och intresse vad gäller omvårdnadsforskning. För att överhuvudtaget kunna arbeta 
med omvårdnadsforskning menar sjuksköterskorna att en grundförståelse för ämnet måste 
finnas. Reflektion och utbildning framfördes som viktiga beståndsdelar för underlättandet av 
tillämpning av omvårdnadsforskning. 

Jag tror att man behöver få det lite så där så man tänker till och då kanske det är fler 
som tycker att det är trevligt (K). 

I några av fokusgrupperna framhölls att forskningsanvändning är krävande då det innebär att 
ha beredskap för ständig utveckling. Det beskrevs också som ett evighetsarbete eftersom 
forskningsresultat enligt sjuksköterskorna är färskvara. Följsamhet till aktuell forskning 
ansågs innebära snabba förändringar som kan gå stick i stäv med rådande praktik. Några 
deltagare påtalade dock att forskning även kan bekräfta existerande rutiner och inte 
nödvändigtvis behöver innebära förändring.  
 

Men att forska på något det innebär ju ofta att vi ska göra något på ett annat sätt än det vi 
gjort innan. Det är ju inget som säger att det är det rätta. Sen kommer nya 
forskningsresultat och man blir lite full i skratt och tänker att det var ju så vi gjorde för tio 
år sedan (E). 

Deltagarna ansåg att det behövdes någon som var drivande och kan hjälpa andra 
sjuksköterskorna att diskutera och ta del av omvårdnadsforskning. En person som tar fram ny 
omvårdnadsforskning och presenterar den i verksamheten. Ett område som lyftes upp för att 
underlätta införandet och användningen av omvårdnadsforskning var att det fanns en kultur 
som involverar och uppmuntrar till forskningsanvändning.  
I studien diskuterades motståndet till forskning mellan sjuksköterskorna, vilket 
sammanfattades som en negativ attityd till forskning, som i sin tur försvårar tillämpningen. 
Vidare fasthölls vikten av att uppmuntra och belöna förbättringar, samarbete och teamarbete 
samt säkerställningen av att checklistor och riktlinjer, som används i vardagen, är baserade på 
forskning. Samtidigt diskuterades det i studien flera olika förslag till åtgärder som kan 
underlätta tillämpningen. Förslagen var bland annat att göra forskningsartiklar och rapporter 
mer tillgängliga, samt att lyfta fler omvårdnadsfrågor i samband med fortbildning av 
personalen.  Under fokusgruppsintervjuerna lyftes det fram att sjuksköterskorna önskar 
utbildning i forskningsmetodik, de vill lära sig litteratursökning, de önskar också få stöd från 
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kunniga kollegor och ha diskussioner i små grupper. Vidare menar deltagarna i studien att 
vetenskapliga tidskrifter bör finnas tillgängliga på arbetsplatsen och att tid ska avsättas från 
arbetet för sökning och diskussion. Sjuksköterskorna uppfattade både begränsningar och 
möjligheter i samband med att ta till sig och tillämpa omvårdnadsforskningsresultat i den 
kliniska verksamheten och var överens om att det är ett processarbete som kräver mycket 
vilja och stöd .  

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

 
Lincon och Guba (1985) föreslår fyra kriterier för att ge tillförlitlighet (eng. trustworthiness) 
till en kvalitativ studie, nämligen trovärdighet (eng. credibility), pålitlighet (eng. 
dependability), överensstämmelse (eng. confirmability) och överförbarhet (eng. 
transferability). Glaser och Strauss (1967) menar att valideringen är inbyggd i hela 
forskningsprocessen med ständig kontroll av forskningsresultatens trovärdighet, rimlighet 
och tillförlitlighet. Kvale och Brinkmann (2009) framhåller forskarens person, hennes 
moraliska integritet och praktiska visdom som avgörande för bedömning av kvaliteten hos 
den producerade kunskapen. 

Ansats 
 
Studien har en kvalitativ ansats för att få en så fullständig bild som möjligt av sjuksköterskors 
uppfattning om tillämpning av omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten.  
En kvalitativ ansats innebär att författaren till studien har gått in förutsättningslöst och försökt 
möta varje situation som ny. Detta för att få en så fullständig bild som möjligt av 
sjuksköterskors uppfattning.  En kvalitativ referensram kändes som den bästa utgångspunkten 
för att få en fördjupad förståelse kring hur sjuksköterskor upplever ämnet som helhet. 
Kvalitativa studier kategoriseras som holistiska, där det holistiska betraktelsesättet utgår från 
helheten av en företeelse och inte från dess delar (Olsson & Sörensen, 2001).  
 

Urval 
 
Det visade sig vara svårt att rekrytera deltagare till studien. Ingen respons erhölls från 
sjuksköterskorna i den kliniska verksamheten, som mottagit information om studien. Istället 
blev resultatet att avdelningschefen på respektive avdelning fick hjälpa till med att tillfråga 
sjuksköterskor som var tillgängliga de sjuksköterskor som då samtyckte till att delta i studien 
lottade i fyra olika grupper. Genom att intervjuerna genomfördes ganska omgående efter 
kontakt med avdelningschefen anses påverkan på sjuksköterskorna inte vara så stor. En del av 
de sjuksköterskor som deltog i studien, intog ganska snabbt en försvarsställning och 
uppfattade att det var ett slags kunskapstest. Efter att ha förklarat syftet ingående och att 
fokus för intervjun låg i att undersöka hur det ser ut i den kliniska verksamheten blev det en 
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mer avslappnad stämning och sjuksköterskorna delade med sig av sina erfarenheter och 
funderingar. Det var svårt att ställa rätt följdfrågor och en del viktigt information kan ha 
förlorats på grund av intervjuarens brist på tidigare erfarenheter av att intervjua. Det var även 
i många fall svårt att under intervjuernas gång hålla fokus på syftet med studien då det var lätt 
att ryckas med i deltagarnas berättelser som inte alltid handlade om syftet. Kreuger (2000) 
belyser att en fara för trovärdigheten kan vara att deltagarna inte säger vad de tycker på grund 
av grupptryck och utelämnar information som inte är socialt önskvärt. Detta var inte något 
som moderatorn uppmärksammade under fokusgruppsintervjuerna.  
Överförbarheten av studiens resultat handlar om i vilken utsträckning som resultatet kan 
överföras till eller appliceras i andra enheter samt grupper. Studien kan också tänkas ha fått 
ett högre mått på trovärdighet om antal deltagare varit fler än 16 stycken. Detta var dock inte 
möjligt på grund av den tidsram som fanns för arbetet.  
Ett annorlunda resultat kanske hade framkommit i studien genom att rekrytera deltagare från 
fler och större sjukhus, då fokuseringen på omvårdnadsforskning troligtvis ser olika ut på 
olika kliniker. Det hade därför varit intressant att jämföra den här studien med en annan 
liknande studie gjord i andra delar av Sverige. Överensstämmelse handlar om studiens 
objektivitet. Resultatet måste ha en hög grad av överrensstämmelse med deltagarnas ”röst” 
och får inte vara ett resultat av forskarens perspektiv eller drivkrafter (Lincon & Guba, 1985).  
Av deltagarna var 13 kvinnor och tre män. Vilket kan ses som positivt ur ett könsperspektiv, 
då könsfördelningen på kliniken är som i resterande sjukvård, ganska ojämn med 
kvinnodominans. Åldrarna på deltagarna varierade vilket även det ses som positivt för 
bredden på svaren under intervjuerna. En sak att beakta är att det inte skiljde sig mellan mäns 
och kvinnors svar vid intervjutillfällena, däremot var sjuksköterskor med äldre utbildning 
samt sjuksköterskor med nyare utbildning inte riktigt överens i en del frågor.  
 

Datainsamling 
 
Datainsamlingen skedde genom fokusgruppsintervjuer. De deltagande sjuksköterskorna 
delades in i fyragrupper med fyra sjuksköterskor i varje. Enligt Krueger (2000) är 
fokusgruppen metod som fungerar bra om deltagarna är på lika villkor, Krueger påpekar dock 
risken för grupper som innehåller medarbetare och vänner, eftersom de redan har relationer 
med varandra. Dessa relationer kan påverka deltagarnas beteende i fokusgruppen, som 
exempel kan personer som regelbundet samverkar i arbetet eller i andra situationer reagera på 
tidigare eller andra händelser eller upplevelser i stället för att diskutera ämnet. Att använda en 
redan existerande grupp som fokusgrupp - i detta fall sjuksköterskor från samma klinik - 
påpekar Kitzinger (1994) dock vara till fördel då öppenheten mellan deltagarna blir större och 
diskussionen blir djupare. 
 
Tillgren och Wallin (1999) påpekar att det är angeläget att syftet med fokusgrupp 
diskussionerna är tydligt angivna redan vid rekryteringstillfället och att syftet följs under 
fokusgruppsintervjun så att inte ett nytt syfte eller ämne introduceras.  
Självcensur kan göra att deltagare håller tillbaka egna kommentarer till följd 
av bristande förtroende för andra deltagare, ledaren eller hur förväntningar tolkas. 
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Ett sätt att motverka detta var att intervjuledaren skapade en tillåtande, trygg och trivsam 
miljö där en mångfald uppfattningar eftersöktes (Krueger & Casey, 2000).  
Fokusgrupperna kan anses små med endast 4 deltagare i varje fokusgrupp. Enligt 
rekommendationer av till exempel Krueger och Casey (2000)  bör grupperna vara 4-6 
deltagare. Det väsentliga för studiens syfte var att innehållet i diskussionerna i 
fokusgrupperna genererade tillräcklig med data. En risk med få informanter kan vara att en 
dominerar och att sämre variationer av erfarenheter erhålls. Detta inträffade inte, ingen 
dominerade och datamaterialet var datatätt. Fokusgruppen ska vara tillräckligt liten så alla 
deltagare har lika stor möjlighet att dela med sig av insikter och samtidigt tillräckligt stor för 
att ge variation av erfarenheter. Detta antal har blivit allt vanligare eftersom mindre grupper 
är lättare att rekrytera och hantera, ger deltagarna större möjligheter att dela åsikter och 
upplevs bekvämare (a.a). Pålitligheten vid datainsamlingen stärktes genom att alla 
fokusgruppsintervjuer gjordes av samma moderator och med samma tillvägagångssätt. Under 
intervjuerna validerades huvudsakliga slutsatser, genom att moderatorn sammanfattade 
deltagarnas uppfattningar efter intervjun tillsammans med fokusgruppen. Diskussionen 
sammanfattades muntligt och deltagarna kommenterade vad som var mest framträdande och 
betydelsefullt. De reflekterade över, kompletterade, verifierade och vidareutvecklade 
innehållet. Forskare har rekommenderat denna typ av validering (Krueger & Casey, 2000). 
Datamaterialets pålitlighet stärktes även genom att samtliga fokusgruppsintervjuer spelades 
in på diktafon och skrevs ut ordagrant. Detta var ett medvetet val för att kunna gå tillbaka och 
kontrollera så inte nyanser och detaljer försvunnit.  
 

Intervjuguide 
 
Intervjuguiden som var inspirerad av Kreuger (2000) var ett stöd för moderatorn då 
sjuksköterskorna hade en tendens att diskutera andra ämnen som inte var relevant för syftet. 
Intervjuguiden var då en stor hjälp att föra tillbaka diskussionen till syftet. Den inledande 
frågan i intervjuguiden fungerade bra för att få deltagarna att tänka till kring hur de tar till sig 
och sedan eventuellt använder omvårdnadsforskning. Valet gjordes att fråga om 
omvårdnadsforskning som ett övergripande ämne för att underlätta för deltagarna.  
 
 I alla fokusgrupper var det en lättsam stämning och det underlättade för moderatorn att ställa 
följdfrågor som trots allt fördjupade diskussionen. Det upplevdes dock ibland som svårt att 
ställa ”rätt” följdfrågor och en del viktigt information kan ha förlorats på grund av att 
författaren saknar tidigare erfarenheter av att intervjua. Det var även i många fall svårt att 
under intervjuernas gång hålla fokus på syftet med studien då det var lätt att ryckas med i 
deltagarnas berättelser som inte alltid handlade om ämnet i fråga. Möjligen kan också att 
förutfattade meningar om svaren kan ha styrt deltagarnas berättelser i vissa fall. Efter ett par 
intervjuer anade moderatorn vilka områden som skulle beröras och kan därför ha format 
följdfrågor efter det. Det anses dock inte ha påverkat så mycket att intervjuerna blev 
oanvändbara. 
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Genomförande 
 
Under fokusgruppsinledningen betonades det av moderatorn att det som sades inom gruppen 
skulle stanna inom gruppen. Skriftligt informerat samtycke samlades in vid intervjutillfället 
och deltagarna garanterades konfidentialitet. Tidpunkt för intervjuerna valdes med hänsyn till 
sjuksköterskornas arbetsschema. Studien valdes att utföras i den kliniska verksamheten på 
Blekinge sjukhuset i södra Sverige. Alla fokusgruppintervjuer genomfördes i ett rum på 
kliniken. Varje fokusgruppintervju tog mellan 50 och 60 minuter. Alla intervjuerna spelades 
in med en diktafon och transkriberades omedelbart efteråt. Alla namn byttes ut i 
transkriberingarna, liksom andra uppgifter som kan avslöja deltagarnas identitet. 
Transkriberingen skedde så noggrant som möjligt. Varje deltagare i fokusgruppintervjuerna 
fick vid transkriberingen en bokstav mellan A och P för att avidentifiera sjuksköterskorna. 
Syftet med studien är inte att jämföra olika verksamheter utan det var sjuksköterskors 
uppfattning om tillämpning av omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten som skulle 
undersökas.  
 
Efter varje genomförd fokusgruppsintervju diskuterade moderatorn och observatören igenom 
intervjun. Moderatorn lyssnade igenom intervjuerna ett flertal gånger och efter det 
transkriberades inspelningarna ordagrant. Wibeck (2000) menar att det är viktigt att inga ord 
utelämnas eftersom meningen då kan få en annan betydelse. Den transkriberade texten lästes 
igenom ett flertal gånger för att moderatorn skulle bli förtrogen med datainsamlingen. 
Tillförlitlighet vid datainsamlingen stärktes genom att alla fokusgruppsintervjuer gjordes av 
samma moderator och med samma tillvägagångssätt . Under intervjuerna validerades 
huvudsakliga slutsatser. Diskussionen sammanfattades muntligt och informanterna 
kommenterade vad som var mest framträdande och betydelsefullt. De reflekterade över, 
kompletterade, verifierade och vidareutvecklade innehållet. Forskare har rekommenderat 
denna typ av validering (Krueger & Casey, 2000). Datamaterialets tillförlitlighet stärktes 
genom att samtliga fokusgruppsintervjuer spelades in på diktafon och skrevs ut ordagrant. 
Detta var ett medvetet val för att kunna gå tillbaka och kontrollera så inte nyanser och detaljer 
försvunnit. Den transkriberade texten lästes igenom ett flertal gånger för att moderatorn 
skulle bli förtrogen med innehållet.  

Analys 
 
Eftersom studien är kvalitativ har en kvalitativ innehållsanalys använts som kan identifiera 
variationer med avseende på likheter och skillnader i en text. 
Vid en kvalitativ analys omformas data till resultat, en helhet skapas av delarna samt något 
görs förståligt. Innehållsanalys valdes för det är en är en objektiv, systematisk process. Målet 
med analysmetoden är att producera en systematisk och objektiv produkt, i form av ett 
kategorisystem, av det som avhandlas i tillexempel en intervju.  
Analysen som använts är inspirerad av Burnards (1996) fyrstegs modell då den anses enkel 
att följa, är tydligt beskriven samt att den ansågs som ett bra val för att kunna systematisera 
och arbeta nära texten. Modellen är välstrukturerad, gjorde lättare och möjliggjorde metodisk 
urskiljning av variationerna i de olika kategorierna. Enligt Willman m.fl. (2006) underlättar 
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ett systematiskt tillvägagångssätt tolkning och sammanställning av resultatet på ett 
konsekvent och opartiskt sätt. Analysen användes då syftet med studien var att ta reda på 
sjuksköterskors upplevelser av användning av omvårdnadsforskning i den kliniska 
verksamheten och upplevelserna förmodades variera. En kvalitativ innehållsanalys kan 
identifiera variationer med avseende på likheter och skillnader i en text (a.a.). Intervjuerna 
som spelades in digitalt skrevs ut ordagrant och analyserades därefter. Intervjuerna tolkades 
enligt stegen i Burnards innehållsanalys. Stegen benämns: analysenhet, meningsenheter, 
kondensering, kodning, underkategorier och kategorier. Trovärdighet avser sanningshalten i 
presenterade data och tolkningen av dessa. Detta avser både det sätt på vilket studien har 
utförts och de åtgärder som vidtagits för att beskriva tillvägagångssättet för läsaren. För att 
höja trovärdigheten i denna studie, förebygga förvrängning av dataanalysen och feltolkning 
av deltagarnas avsikter presenteras resultatet tillsammans med citat. Dessa avser att 
tydliggöra deltagarnas uttalanden och möjliggöra läsarens egen analys. Trovärdighet kan inte 
erhållas utan pålitlighet (Lincon & Guba, 1985). Vid kvalitativ 
forskning har forskaren som person en tendens att vara nära knuten till själva 
forskningsinstrumentet. Forskarens delaktighet i en observation eller i en intervju gör 
henne/honom involverad i såväl undersökningen som tolkningen av resultatet. Studien valdes 
att utföras i den kliniska verksamheten vid Blekinge sjukhuset i södra Sverige.  
 

Resultatdiskussion  
 
Denna studie belyser uppfattningar om tillämpning av omvårdnadsforskning i den kliniska 
verksamheten. Två teman framkom i resultatet Brist på kännedom om omvårdnadsforskning 
kan leda till dilemman med tillgodogörandet samt Insikt om omvårdnadsforskning 
användbarhet ställer krav på implementering och tillämpning.  
 
Tema 1 Brist på kännedom om omvårdnadsforskning kan leda till dilemman med tillgodogörandet 
inbegrep hur sjuksköterskorna ser på omvårdnadsforskning samt ordets innebörd. Vidare 
beskrevs hur kunskapen i forskningsmetodik varierade hos sjuksköterskorna, samt vilka 
attityder och inställningar sjuksköterskorna hade till omvårdnadsforskning och 
forskningsresultatens betydelse för den kliniska verksamheten. Vidare beskrev 
sjuksköterskorna tidsbristens betydelse i den kliniska verksamheten samt hur tillgängligheten 
av olika forskningsresultat uppfattas.  
 
Tema 2 Insikt om omvårdnadsforskning användbarhet ställer krav på implementering och 
tillämpning innefattade hur sjuksköterskorna uppfattade professionsutveckling i förhållande 
till omvårdnadsforskningen. Vidare beskrevs omvårdnadsforskningens betydelse för 
patientomvårdnaden samt sjuksköterskornas sätt att se på nya idéer och tankar. Temat 
innefattade även sjuksköterskornas uppfattningar om vikten av stöd från kollegor och chefer 
samt sjuksköterskorna resonemang om reflektion för ökad förståelse för införandet av 
omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten. 
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Sammanfattningsvis visar resultaten på hur sjuksköterskorna uppfattar svårigheter med 
begreppet omvårdnadsforskning, men också ser framtiden an med tillförsikt och de 
möjligheter som finns för att öka tillämpningen av omvårdnadsforskning i den kliniska 
verksamheten. De uppfattningar om omvårdnadsforskning som framkommer i 
fokusgruppsintervjuerna med sjuksköterskorna karaktäriserades av en tydlig positiv 
inställning. Mest positiva var sjuksköterskor med nyare utbildning. De såg oftare nyttan av 
forskningsanvändningen i den kliniska verksamheten. Ett resultat som ligger i linje med 
andra studier (Björkström & Hamrin, 2001; Johansson, Fogelberg-Dahm & Wadensten, 
2009) som visar att sjuksköterskorna överlag har en positiv inställning till forskning (a.a.). En 
positiv attityd leder däremot inte med automatik till att omvårdnadsforskningsresultat 
används i det kliniska arbetet. Positiv attityd är dock ett viktigt första steg inför 
utvecklingsarbete. För att bedriva omvårdnad baserad på forskning är utbildning därför 
nödvändig, inte bara för att öka kunskapen utan också för att påverka attityder (Veeramah, 
2004).  
 
Bakom deltagarnas positiva argument för omvårdnadsforskningens betydelse framkommer 
dock svårigheterna om hur sjuksköterskorna orienterar sig i relation till omvårdnadsforskning 
och forskningsanvändning. Resultatet visar att samtidigt som sjuksköterskorna anser att 
omvårdnadsforskning är viktigt, så är forskning inte viktigt i deras verksamhet eller just för 
dem. Denna uppfattning förklaras i resultatet tillbaks till sjuksköterskornas egna erfarenheter 
i samband med utbildning där de blivit medvetna om svårigheterna med forskningsprocessen.  
Tidigare studier visar att delaktigheten i utvecklings- och förbättringsarbete inom omvårdnad 
anses vara en bidragande faktor till en positiv inställning till omvårdnadsforskning och 
forskningsanvändningen (Björkström & Hamrin, 2001; Wallin, Boström, Wikblad & Ewald, 
2003).  
 
Resultatet från denna studie visar att det skiljer sig mellan sjuksköterskor med äldre 
utbildning och sjuksköterskor med nyare utbildning. Sjuksköterskor i denna studie med äldre 
utbildning upplever framförallt kunskapsbrist i forskningsmetodik, vilket innefattar att de inte 
har tillräckliga kunskaper om forskning och sökverktyg . Andra studier (Nilsson Kajermo, 
Nordström, Krusebrant & Lützén, 2001; Hutchinson & Johnston, 2004) visar att det på 
sjuksköterskenivå inte finns en etablerad kultur i sjuksköterskefunktionen att läsa och ta del 
av vetenskapliga artiklar. Det saknas även kunskap om hur relevanta artiklar hittas och hur de 
tolkas. Resultatet indikerar att de sjuksköterskor som varit verksamma inom yrket under 
många år är också de som oftast är kritiska till nya rön samt saknar förståelse när det gäller 
omvårdnadsforskningens betydelse för vården. Med många starka viljor i form av 
sjuksköterskor som varit verksamma en längre tid i verksamheten upplevs det svårare för 
nyutbildande sjuksköterskor att påverka gamla invanda rutiner. Nyexaminerade 
sjuksköterskor anger att en del av de sjuksköterskor med äldre utbildning i studien är trygga i 
sina rutiner, samt att de saknar förståelse för hur omvårdnadsforskning kan leda till 
förbättring av patientomvårdnaden. Parahoo (1999) skriver i sin studie hur sjuksköterskorna 
uppskattar nya sjuksköterskor och att de bidrar med ny kunskap. Det kan relateras till 
resultatet i studien som understryker de äldre sjuksköterskornas positiva inställning till just 
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nya sjuksköterskor. De nya sjuksköterskorna kände dock inte att så alltid var fallet, utan 
argumenterade för att de fick vara smidiga vid framförandet av nya idéer.  

Evidens, sammanhang och underlättarfunktioner 
 
En faktor som framkommer i studien som hinder för användandet av ny forskning är hur 
själva implementeringen ska gå till. Hur omsätts ny kunskap till verksamheten och hur förs 
nya riktlinjer in i omvårdnaden? PARIHS-modellen tar hänsyn till att övergången till 
forskningsbaserad verksamhet är komplicerad. (Rycroft-Malone, 2004). Följande aspekter i 
PARIHS -modellen kommer att diskuteras: evidens, sammanhang samt 
underlättarfunktioner. 
 
Inom PARISH-modellen definieras ordet evidens som forskning, klinisk erfarenhet, 
patientens erfarenhet och lokala riktlinjer . Enligt modellen gynnas utvecklingen av 
evidensbaserad vård när evidensen är vetenskapligt hållbar och överensstämmer med 
professionens och patientens uppfattning (Rycroft-Malone, 2004). Resultatet visar att 
sjuksköterskornas uppfattning om omvårdnadsforskning är att den är betydelsefull, men på 
grund av egna negativa erfarenheter gäller inte tillämpningen av forskningen alltid just dem 
själva. Sjuksköterskor med en nyare utbildning kunde ändå se nyttan av användningen i 
samband med patientomvårdnaden i ett annat perspektiv. I merparten av fokusgrupperna 
framhålls att just användningen av omvårdnadsforskning är en ständigt pågående process där 
teoretisk kunskap och erfarenhetsbaserad kunskap smälter samman i det dagliga arbetet. 
Något som ofta enligt deltagarna i studien sker helt omedvetet. Enligt Östlinder, Norberg, 
Pilhammar Andersson och Öhlén (2006) krävs att det hos sjuksköterskan finns teoretiska 
kunskaper som hjälper till att identifiera, förtydliga och överväga den information som 
erfarenheten ger. Sjuksköterskans egna attityder och värderingar ska enligt Estabrooks (2003) 
vara ett av de mest avgörande hindren för införande och arbeta med omvårdnadsforskning i 
vardagens vårdarbete. En yrkesstolthet, egen motivation och en positiv attityd till 
omvårdnadsforskning är av stor betydelse för att sjuksköterskan ska kunna använda sig av 
och införa förändringar i omvårdnaden (Nilsson Kajermo, Nordström, Krusenbrant & 
Björkvell, 1998).  
 
Ordet sammanhang refererar till miljön, där förändringen ska implementeras, och delas in i 
tre teman: kultur, ledarskap och utvärdering. Enligt modellen gynnas utvecklingen av 
evidensbaserad vård när sammanhanget/vårdmiljön är positiv till förändringar, har tydligt 
ledarskap och system för att följa upp verksamheten (Rycroft-Malone, 2004). För att 
säkerställa kvaliteten på omvårdnaden och för att implementera omvårdnadsforskning i 
klinisk omvårdnad måste en realistiskt och praktisk struktur tillämpas (Grol & Grimshaw 
2003;Tagney & Haines, 2009). Resultatet från denna studie visar att sjuksköterskorna ibland 
upplever att de har begränsat inflytande på arbetsplatsen när det kommer till att införliva nya 
omvårdnadsmetoder. De menar att det ofta innebär en ansträngning och att det krävs en 
envishet för att driva igenom nya projekt. Det framkommer även i resultatet att omvårdnad 
inte alltid är lika viktigt som andra bitar inom vården. Parrahoo och McCaughan (2001) 
skriver at den mest framträdande underlättande faktorn var att ledningen visade intresse för 
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forskning. Ledare som var kunniga om och hade en positiv inställning till forskning var 
underlättande. Den närmsta chefen har betydelse, en stark chef med förmåga att motivera och 
uppmuntra personalen till att använda forskningsresultat i det kliniska arbetet (Nilsson 
Kajermo et al. 1998; Oranta et al. 2002). Det stämmer väl med resultatet i denna studie där 
sjuksköterskorna lyfter fram behovet av stöd och support som en förutsättning för att lyckas 
införa omvårdnadsforskning i vårdarbetet. Hockenberry, Wilson och Barrera (2006) visar på i 
sin studie att attitydförändringar i organisationen måste ske för att stödja sjuksköterskans 
användning av omvårdnadsforskning. Andra studier visar även att bristen på stöd från andra 
personalgrupper ansågs av sjuksköterskorna som hinder införandet och användningen av 
evidensbaserad vård och nya forskningsrön i vardagsarbetet (Parahoo & McCaughans, 2001; 
Oranta et al. 2002; Glacken & Chaney, 2004; Hutchinson & Johnstone, 2004; Boström et al. 
2008; Brown et al. 2009).  
  
Ordet underlättarfunktioner refererar till processen att möjliggöra implementeringen och 
utförs av en underlättare. Enligt modellen gynnas utvecklingen av evidensbaserad vård när: 
Det finns lämpliga underlättare det vill säga personer som har kunskaper om evidensbaserad 
vård och förändringsarbete och därmed kan stödja utveckling och införande av 
evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram (Rycroft-Malone, 2004). Resultatet visar på 
vikten att det är nödvändigt med en person som är drivande och kan hjälpa andra 
sjuksköterskorna att diskutera och ta del av omvårdnadsforskning. Boström (2007) skriver att 
framgångsrik implementering av omvårdnadsforskning kräver ofta en särskild utsedd person 
som leder och stödjer projekt. En sådan roll kan utvecklas genom att etablera former för 
möten mellan representanter för omvårdnadsforskning och den kliniskt verksamma 
sjuksköterskan, till exempel genom reflektionsgrupper (a.a.). För att lyckas överföra 
forskning till praktisk verksamhet krävs att ”underlättare” får bra förutsättningar, att de 
kontinuerligt visar på och diskutera relevanta forskningsresultat ökar efterfrågan samt att det 
tydligt kan visas hur forskningen kan ge praktisk nytta i det dagliga arbetet (McWilliam, 
Kothari, Ward-Griffin, Forbes & Leipert, 2009). Att omvårdnadsforskningen är viktig verkar 
alla sjuksköterskor i studien vara överens om. Den stora utmaningen i framtiden ligger i att 
göra det viktigt och angeläget just för den kliniskt verksamma sjuksköterskan. 
 
PARIHS -modellen beskriver faktorer och förutsättningar av betydelse för användning av 
forskningsresultat och förändringar av praktiskt arbetssätt i det kliniska arbetet. Svensk 
sjuksköterskeförening (2008) har i ”Strategi för oss som utvecklar vården” översatt modellen 
till svenska. I modellen förs ett resonemang kring samspelet mellan olika grundläggande 
faktorer som kan ha betydelse för hur forskningsresultat används i den kliniska verksamheten 
(a.a.). Enligt SSF (2008) är PARIHS modellen tänkt att fungera som redskap och resurs för 
kliniskt verksamma sjuksköterskor som planerar, genomför och följer upp kvalitetsutveckling 
och förbättringsarbete. Den kan vara en utgångspunkt när man diskuterar behov av hjälp och 
stöd för att förändringar ska lyckas. SSF(2008) ser dock nödvändigheten av att modellen 
testas och utvärderas.  
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SLUTSATS 
 
Viktigt är att medvetandegöra sjuksköterskan om sitt professionsområde, vilket i sin tur 
kräver ett ledarskap som efterfrågar denna kunskap och utvärderar dess effekter. För att nå 
önskat resultat krävs chefer/ledning som själva har kunskap inom omvårdnad, samt 
understödjer arbetet i att tillämpa forskningsresultat inom omvårdnad. I sjuksköterske-
utbildningen behövs även tydligare omvårdnadsfokus där kritiskt tänkande måste läras och 
tränas. För att underlätta införandet av omvårdnadsforskning krävs en tillåtande attityd och en 
positiv forskningskultur såväl hos individ som hos organisation. De verksamma 
sjuksköterskor som inte har utbildning inom forskningsmetodik måste erbjudas det. Gamla 
erfarenheter måste integreras med nya rön i verksamheten. Organisationen bör uppmuntra 
sjuksköterskorna att bedriva, utveckla och utvärdera omvårdnadsåtgärder, då sjuksköterskan 
på så vis kan upprätthålla och utveckla sin kompetens. Sjuksköterskor förväntas ta ansvar för 
att de omvårdnadshandlingar som utförs vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
På så sätt kan sjuksköterskan på egen hand ta ansvar för och utveckla sin profession. 
Omvårdnadsforskningen får då en möjlighet till utveckling och professionen stärks. För att 
omvårdnaden skall fortsätta att utvecklas, både som vetenskapligt ämne och som praktiskt 
ämne så krävs att sjuksköterskor i större omfattning blir både forskningsproducenter och 
forskningsanvändare.  

KLINISK ANVÄNDBARHET 
 
Genom den här studien har det klarlagts både svårigheter och möjligheter som måste 
synliggöras för att möjliggöra en förändring i den kliniska verksamheten. Trots att studien är 
genomförd i en speciell kontext är dess främsta styrka, att den kan öka insikten när det gäller 
sjuksköterskors kunskap och uppfattning av som är av vikt för implementeringen av 
omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten. Förhoppningsvis kan resultaten visa på 
faktorer av betydelse för att bedriva forskningsbaserad omvårdnad. Ytterligare forskning 
behövs om sjuksköterskans uppfattning om tillämpning av omvårdnadsforskning för att 
utvidga och fördjupa förståelsen och för att underlätta implementeringen i den kliniska 
verksamheten. 
 

"Det finns ingenting så svårt att ta itu med, 
ingenting så vådligt att leda, 
ingenting så osäkert i framgång, 
som att söka införa en nya tingens ordning. 

Den som förändrar får nämligen 
som motståndare alla dem, 
som lyckats väl i de gamla spåren 
och endast ljumma försvarare 
i dem som kan tänkas fungera i det nya." 

                                                                       Machiavelli (1469 -1527) 
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Bilaga 1 PARIHS-modellen 

PARIHS modellen; faktorer och förutsättningar som av betydelse för användning av 
forskningsresultat och förändringar av praktiskt arbetssätt i det kliniska arbetet  
 

 

(Rycroft-Malone, 2004 översatt av Janson , 2010) 
 

 

 

 

 

Områden Delar  Kontinuum 

  Låg nivå Hög nivå 

 

Evidens • Forskning 

• Klinisk 
erfarenhet 

• Patientens 

erfarenhet 

• Lokala riktlinjer 

Ex: Forskning ses som den 
enda formen av evidens 
eller värderas inte alls. 
Klinisk erfarenhet och 
patientens erfarenhet 
värderas inte. 

Ex: Konsensus råder kring 
forskning och klinisk erfarenhet. 
Patientens erfarenhet ses som en 
värdefull källa. Innehåll i lokala 
riktlinjer är systematiskt insamlat 
och värderat. 

Sammanhang • Kultur 

• Ledarskap 

• Utvärdering 

Ex: Kultur innefattar oklara 
värderingar och är 
uppgiftscentrerad. 
Ledarskapet är 
kontrollerande med frånvaro 
av återkoppling. 

Ex: Arbete såväl individuellt som i 
lag värderas i kulturen. 

En lärande organisation prioriteras, 
till vilken resurser avsätts. 
Ledarskapet strävar efter klara 
roller och en demokratisk 
beslutsprocess. Flera olika metoder 
och källor används för utvärdering. 

Underlättar- 

funktioner 

• Syfte 

• Roll 

• Färdigheter och 

utmärkande drag 

Ex: Arbetet utförs främst i 
form av uppgiftscentrerade 
aktiviteter. 

Ex: Arbetet sker i form av en 
holistisk process, där det 
möjliggörs för individer, team och 
organisationer att förändras. 
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Bilaga 2 Informationsbrev till verksamhetschef 

Information om studie angående sjuksköterskors uppfattning om tillämpning av 
omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten - fokusgruppsintervjuer. 

Jag heter Terese Ericsson och är student på Sektionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola, 
som under 2010-2011 skall skriva en magisteruppsats, 15 hp. 
Syftet med studien är att belysa sjuksköterskornas uppfattning om tillämpning av 
omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten. Jag kommer att använda mig av en 
kvalitativ empirisk undersökning. Undersökningsgruppen kommer att bestå av sjuksköterskor 
som arbetar vid Blekingesjukhuset. Metoden är en kvalitativ intervjustudie med kliniskt 
verksamma sjuksköterskor i fokusgrupper där texten kommer att analyseras med 
innehållsanalys. Jag planerar att genomföra fyra fokusgruppsintervjuer där fyra 
sjuksköterskor ska ingå i varje grupp. En strukturerad intervjuguide kommer att användas. 
Fokusgruppsintervjuerna kommer att ske under senhösten 2010. Resultatet kommer att 
belysa de kliniskt verksamma sjuksköterskornas uppfattning om tillämpning av 
omvårdnadsforskning.  

En skriftlig inbjudan kommer att skickas till sjuksköterskorna på de berörda avdelningarna. 
Där presenteras syftet och vad fokusgrupper är. De sjuksköterskor som är intresserade av att 
delta i studien ombeds att ta kontakt med mig eller meddelar sitt intresse till en utsedd 
kontaktperson. Studien är baserad på frivilligt deltagande och konfidentialitet garanteras. 
Innan varje fokusgruppsintervju kommer jag att betona att det som sägs inom gruppen ska 
stanna inom gruppen. Det insamlade materialet förvaras inlåst efter examination. Resultatet 
kommer att redovisas så att ingen informant kan identifieras. Ansökan kommer att skickas till 
Etikprövningskommittén Sydost (EPK Sydost) för rådgivande yttrande innan den planerade 
studien genomförs. 

Om Du/ni har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till mig eller till min 
handledare.  
 

 

Ansvarig för studien:   Handledare: 
Terese Ericsson   Doris Bohman 

Leg sjuksköterska/ Trainee   Universitetslektor 
0709-173211     
terese.ericsson@bth.se                                             doris.bohman@bth.se 
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Bilaga 3 Informationsbrev till deltagare i studien 

Till deltagare i intervjustudien 

Jag heter Terese Ericsson och studerar på Blekinge Tekniska Högskola. I mina 
magisterstudier i vårdvetenskap ingår ett examensarbete på avancerad nivå (en 
magisteruppsats). Inom ramen av detta gör jag en intervjustudie i form av 
fokusgruppintervjuer. Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans uppfattning om 
tillämpning av omvårdnadsforskning i den kliniska verksamheten. 

Fokusgruppintervju innerbär att en grupp på fem- sex personer tillsammans diskuterar och 
reflekterar över frågor utifrån en intervjuguide. Fokusgrupper eller gruppdiskussioner är en 
lämplig metod när man önskar utveckla och generera nya idéer. En fokusgrupp tar cirka två 
timmar och leds av en moderator. Moderatorns roll är att skapa ett öppet och tillåtande klimat 
som ger utrymme till gruppdeltagarna att uttrycka sina specifika åsikter och idéer. Intervjun 
kommer att bandas för att sedan kunna skrivas ut och ligga till grund för studien. All 
information som delges fokusgruppen kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att 
framkomna data kommer att presenteras i studien på ett sådant sätt att de inte kan härledas till 
enskilda personer. Den bandinspelning som görs i studien kommer i sin helhet att vara 
tillgänglig enbart för mig och min handledare. Ditt deltagande i studien är frivilligt, vilket 
innebär att du när som helst har rätt att dra dig ur, även mitt under pågående intervju.  

Tack för ditt deltagande i studien 

 

Har du några frågor och funderingar angående ditt deltagande eller studien så får du gärna 
kontakta mig eller min handledare. 

 

Ansvarig för studien:   Handledare: 
Terese Ericsson   Doris Bohman 

Leg sjuksköterska/ Trainee   Universitetslektor 
0709-173211     
terese.ericsson@bth.se   doris.bohman@bth.se 

 

Jag har tagit del av ovanstående information: 

 

Ort och datum  Namn 
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Bilaga 4 Intervjuguide 

Presentation till gruppen av studien med syfte, mitt namn, arbetsplats, erfarenheter och 
utbildning. 
Vid varje fokusgruppsintervju kommer en intervjuguide att användas. Denna är inspirerad 
efter Kruegers (2000) strukturerade modell och frågorna består av öppningsfrågor, 
introduktionsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor.  
 

Öppningsfrågor 
Presentation av deltagarna 
Man/ kvinna 
Ålder 
År i sjuksköterskeyrket 
Aktuell examensnivå 
Var färdig sjuksköterska år 

Introduktionsfrågor 
Vad betyder omvårdnadsforskning för er? 

Vilken erfarenhet har ni av omvårdnadsforskning? 

Nyckelfrågor 
Vilka möjligheter och hinder ser ni när det gäller omvårdnadsforskningsresultat i er kliniska 
verksamhet?  

Vilket förhållningssätt har ni som sjuksköterskor gentemot tillämpning av omvårdnads 
forskningsresultat i er kliniska verksamhet? 

Avslutande frågor  
Är det någon som vill tillägga något? 

Det här är de övergripande frågorna som kommer att generera följdfrågor. 
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