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Bakgrund: Sjuksköterskor är genom författningar ålagda att utföra sitt arbete i enlighet med 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Omvårdnadsforskning har ökat i omfattning men 
resultaten har inte omsatts i praktisk användning i lika stor utsträckning. Betydelse har 
sjuksköterskans inställning, typ av ledarskap, organisationens förväntningar men också 
traditionen av att inte betrakta sjuksköterskeyrket som akademiskt.  
Syftet med studien var att undersöka dels avdelningschefers, dels 
sjuksköteskors/barnmorskors inställning till forskningsanvändning samt att undersöka om 
skillnader fanns i utbildningsnivå, ledningsstöd och forskningsanvändning.  
Metoden var en beskrivande och jämförande tvärsnittsundersökning. Respondenterna bestod 
av samtliga avdelningschefer (n=50) anställda på tre landstingsdrivna akutsjukhus i 
Mellansverige och samtliga sjuksköterskor (n=284) på vårdavdelningar på ett av dessa 
sjukhus. Svarsfrekvens 79% respektive 63%. En enkät bestående av delar av etablerade 
instrument samt frågor utarbetade av författarna användes. Data bearbetades statistiskt i SPSS, 
icke- parametriska test valdes eftersom data var på ordinalskalenivå. 
Resultatet av undersökningen visade att sjuksköterskor med utbildning i 
omvårdnadsvetenskap ≥ 40 poäng hade mer positiv inställning till forskning och utveckling 
inom omvårdnad. Fler sjuksköterskors faktiska forskningsanvändning ökade om 
avdelningschefen hade en positiv inställning. Ingen skillnad i sjuksköterskors inställning till 
forskning och utveckling inom omvårdnad kunde ses i förhållande till om avdelningschefens 
inställning var positiv eller negativ. Avseende ledningsstöd hade avdelningschefer och 
sjuksköterskor skilda uppfattningar om vilket stöd som fanns tillgängligt. Exempelvis ansåg 
47 % av sjuksköterskorna att avdelningschefen stödjer sjuksköterskor som vill bedriva 
vårdutveckling medan 87 % av avdelningscheferna ansåg att så gjordes. 
Konklusion: Resultatet indikerar att om avdelningschefen har positiv inställning till forskning 
och utveckling inom omvårdnad samt att sjuksköterskor har minst 40 poängs utbildningsnivå i 
omvårdnadsvetenskap ökar det möjligheten för sjuksköterskor att arbeta med 
forskningsrelaterade aktiviteter. 
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Background: Nurses are ruled by statutes to carry out nursing in accordance with science and 
proven experience. The extent of nursing research has increased but the implementation of 
research results in nursing practice has not increased to the same degree. Important in this 
context are the nurses’ attitudes, type of leadership, organizational expectations and also the 
tradition of not viewing the nursing as an academic profession. 
The aim of the study was to investigate nurse managers’, nurses’/midwives’ attitudes towards 
research and development within nursing, and to study if there were differences in level of 
education, management, support and utilisation of research. 
Method: The design was a descriptive, cross-sectional study using parts from an established 
instrument (questionnaire) completed with questions constructed by the authors. The 
respondents were all nurse managers (n=50) in three county council hospitals in a province in 
mid-Sweden and all nurses (n=284) in the wards of one of the hospitals. The response rate 
was 79% respectively 63%. Data were analysed with the software Statistical Package for 
Social Sciences, SPSS. Non-parametric tests were used to analyse the ordinal data. 
The results of the study showed that nurses with an education in nursing science comprising 
40 or more (Swedish) credit points had a more positive attitude towards research and 
development within nursing. The nurses’ actual research use increased if the nurse manager 
had a positive attitude towards research and development within nursing. No difference in 
nurses’ attitudes towards research and development within nursing could be seen in relation to 
whether the nurse manager had a positive or negative attitude. With regard to management 
support the nurse managers and nurses had different opinions about the availability of 
support. For example, 47 % of the nurses believed that the nurse managers support nurses 
who want to develop the nursing care while 87 % of the nurse managers believed so. 
Conclusion: The results indicate that when the nurse manager has a positive attitude towards 
research and development within nursing, and when nurses have an education of at least 40 
credit points in nursing science, the possibility for nurses to work with research related 
activities increases.  
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INTRODUKTION 

Svenska sjuksköterskor är ålagda att utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och 
beprövad erfarenhet (SFS 1998:531; SOSFS 1993:17). Socialstyrelsen ger 
rekommendationer i form av kompetensbeskrivningar avseende hälso- och 
sjukvårdspersonalens yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt. Den 
senast publicerade kompetensbeskrivningen (Socialstyrelsen, 2005) påtalar 
sjuksköterskans kompetensområde inom forskning, utveckling och utbildning. 
Sjuksköterskan ska ha förmåga att kritiskt reflektera över rutiner och metoder samt 
kunna inspirera till införande av ny kunskap. Vidare ska sjuksköterskan ha förmåga att 
söka, analysera och kritiskt granska relevant litteratur och implementera ny kunskap. 
Detta syftar till att omvårdnad ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Landstinget i Värmland (2003) har givit ut riktlinjer och råd 
rörande omvårdnad. I dessa lyfts forskning och utveckling fram genom att medarbetarna 
ska ges möjlighet till vetenskapliga studier och det praktiska arbetet ska säkerställas 
kvalitetsmässigt. Det innebär att arbetet systematiskt och fortlöpande utvärderas genom 
granskning. All personal har eget ansvar för att arbeta evidensbaserat genom att söka 
och använda ny omvårdnadskunskap. Detta kräver att ansvar och befogenheter är 
tydliga inom organisationen (Landstinget i Värmland, 2003). För att möta dylika krav 
måste sjuksköterskor hålla sig ajour med kunskapsutveckling och aktuell forskning samt 
använda sig av resultaten i omvårdnaden (Furåker, 2001; Nilsson Kajermo, 2004). 
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vården vara av god kvalitet och 
tillgodose patientens behov av trygghet. I International Council of Nurses´ etiska kod 
([ICN], 2000) beskrivs sjuksköterskan som aktiv utvecklare av omvårdnad. 
Sjuksköterskan har huvudansvaret för att utarbeta och tillämpa riktlinjer inom 
omvårdnad, ledning, utbildning och forskning inom yrkesområdet. Sjuksköterskans 
arbete ska vila på en evidensbaserad kunskapsgrund. Inom hälso- och sjukvården ska 
det finnas system för att planera, utveckla och följa upp vården (SOSFS 1996:24). 
Personal i hälso- och sjukvården ska kontinuerligt medverka i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2005:12) ska det finnas ledningssystem 
som säkerställer rutiner för att nya metoder för vård, diagnostik och behandling tas fram 
och provas/introduceras. Detta ledningssystem ska säkerställa att det finns rutiner som 
ser till att personalen har adekvat kompetens, rutiner för ansvar och befogenheter och att 
det finns planer för kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.  
 
Under senare år har omvårdnadsforskning ökat i omfattning men forskningsresultaten 
har dock inte omsatts i praktisk användning i lika stor utsträckning. Forskningsresultat 
används i liten utsträckning bland sjuksköterskor och de är omedvetna om de resultat 
som de facto finns (Meleis, 1997; Nilsson Kajermo, Nordström, Krusebrant & Björvell, 
2000). Flera författare påtalar skillnaden mellan vad forskningen visar och vad som görs 
i praktisk verksamhet (Björkström & Hamrin, 2001; Estabrooks, 1999a; Estabrooks, 
2003; Funk, Champange, Tornquist & Wiese, 1995). 
 

Forskningsanvändning innebär att resultaten tillämpas i någon form. De kan omsättas 
praktiskt, påverka beslutsfattande eller öka förståelsen för olika fenomen. Även att läsa 
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och förkasta ett resultat som inte är tillämpligt är forskningsanvändning (Nilsson 
Kajermo, 2004). Tydén (2003) definierar forskningsanvändning som:  

En form av mental aktivitet, där forskningsresultat finns med som en  

komponent och i vissa fall omsätts i praktisk handling. (s. 102) 
 
Hinder 
Om forskningsanvändning kommer till stånd eller inte inom en organisation är bl.a. 
avhängigt av infrastruktur, kultur och klimat. Kulturen i en organisation och på 
arbetsplatser är inte nödvändigtvis positiv till forskning och forskningsanvändning 
(Estabrooks, 1999b; Olade, 2004a; Stetler et al., 1998; Wallin, Boström, Wikblad & 
Ewald, 2003). Detta bekräftas av Newman, Papadopoulos och Sigsworth (1998) som 
även påtalar de hierarkiska strukturer som finns bland sjuksköterskor och mellan olika 
professionella grupper vilket kan göra att det är svårt att förändra beslutsfattandet i 
praktiken. Att motsättningar mellan olika personalkategorier är ett hinder för 
forskningsanvändning bekräftas av Angus, Hodnet och O´Brien-Pallas (2003) och av 
Camiah och Cert (1997). Det krävs ett multidisciplinärt fokus för att kunna arbeta 
evidensbaserat som sjuksköterska. Det finns annars risk för motsättningar mellan olika 
personalgrupper och därmed hinder för implementering av forskningsresultat (Parahoo, 
2000). 
 
I en studie av Mc Caughan, Thompson, Cullum, Sheldon och Thompson (2002) har 
framkommit att sjuksköterskor upplever att de inte har tillräcklig auktoritet att förändra 
omvårdnaden. Sjuksköterskor kunde också uppleva att de inte var kapabla att utvärdera 
kvaliteten på forskningsresultat och blev därmed osäkra på om de gick att använda eller 
inte. Många sjuksköterskor upplevde förväntningarna om forskningsanvändning som för 
högt ställda och på en alltför akademisk nivå. 
 
Hinder som den enskilda sjuksköterskan ofta uppger är stor arbetsbörda, brist på tid, 
brist på intresse, dåligt stöd från kollegor samt ovana att läsa vetenskapliga artiklar 
(Nilsson Kajermo, Nordström, Krusebrant & Lützen, 2001). Det handlar kanske också 
om traditionen av att inte betrakta sjuksköterskeyrket som akademiskt och/eller att inte 
betrakta omvårdnad som en intellektuell verksamhet (Willman & Stoltz, 2002). Tidigare 
forskning har visat liknande resultat avseende hinder för forskningsanvändning (Bryar 
et al., 2003; Camiah & Cert, 1997; Funk et al., 1995; McCaughan et al., 2002; 
McCormack et al., 2002; Parahoo, 2000; Tod, Palfreyman & Burke, 2004; Tranmer, 
Lochhaus-Gerlach & Lam, 2002). Hinder för forskningsanvändning är ett relativt väl 
beforskat område. Ett annat sätt att se på forskningsanvändningen vore att se 
möjligheterna, vilket har påtalats av bl.a. Le May, Mulhall och Alexander (1998) samt 
Tanner och Hale (2002).  
 
Möjligheter 
Något som har prövats är att ha forum för omvårdnadsforskning, där diskussionsgrupper 
med sjuksköterskor har arbetat med forskningsresultat. Sjuksköterskorna hade tillgång 
till biblioteket där de kunde diskutera och inspireras vilket ökade den faktiska 
forskningsanvändningen (Le May et al., 1998). Wallin et al. (2003) påtalar vikten av att 
ha en positiv inställning och ha en speciell modell att arbeta efter. French (2005) har 
presenterat en modell för att omsätta forskningsresultat i det praktiska 
omvårdnadsarbetet. Modellen bygger på fyra steg, identifiera problemet 
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(”identification”), ta reda på om den nya kunskapen är användbar (”confirmation”), 
bedöma kvalitet och värdera nyttan för den egna verksamheten (”evaluation”) och i sista 
steget införande (”application”). Det finns också ett behov av så kallade metaanalyser, 
dvs forskare gör en genomgång och värdering av den forskning som finns inom ett 
specifikt omvårdnadsområde. Detta gör att forskningsresultaten blir mer tillgängliga för 
den kliniskt verksamma sjuksköterskan (Wikblad, 1998). Mot bakgrund av att 
utvecklingen inom det medicinska området skett i snabb takt och att de nya metoderna 
krävt stora investeringar (en del metoder har varit betydelsefulla, andra har haft mindre 
effekt) bildades Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 1987 på uppdrag av 
regeringen. SBU granskar kritiskt de medicinska metoder som används inom 
sjukvården. Granskning och sammanställning av befintliga resultat görs för att 
personalen ska ha bättre beslutsunderlag för att kunna avgöra vilken vård som ska 
bedrivas. Vidare utarbetar SBU rapporter som bygger på en kritisk genomgång av den 
befintliga vetenskapliga litteraturen inom området (Willman & Stoltz, 2002). Även 
behovet av utvärderingar inom sjuksköterskans arbetsområde har uppmärksammats 
(SBU, 1994). Användning av forskningsresultat inom omvårdnad skulle underlättas 
genom att studier designades så att de riktades mot gruppen som ska använda den 
(Estabrooks, Floyd, Scott-Findlay, O´Leary & Gushta, 2003). Organisationens betydelse 
för forskningsanvändning visar sig vara ett komplext område där flera faktorer spelar in. 
Sjuksköterskor påtalar behovet av att tid avsätts i schemat och att de inspireras av att 
chefen är entusiastisk och ger feedback (Nilsson Kajermo et al., 2001). Språket i 
omvårdnadsartiklar ska vara lättförståeligt och användarvänligt. Detta kan ses som ett 
instrument att få akademi och den kliniskt verksamma sjuksköterskan att närma sig 
varandra (Camiah & Cert, 1997; Nilsson Kajermo, Nordström, Krusebrant & Björvell, 
2000; Parahoo, 2000). Wallin et al. (2003) påtalar att utbildning är viktig för att omsätta 
forskningsresultat i praktiken. 
 
Utbildning 
I takt med den medicinsktekniska utvecklingen samt förändringar i befolkningens 
åldersstruktur har sjuksköterskans arbetsuppgifter förändrats. Som en följd av detta har 
sjuksköterskeutbildningens innehåll och längd fortlöpande förändrats. Den nya 
sjuksköterskeutbildningen syftar till att utbilda personal som är redo inför dagens och 
morgondagens arbete inom hälso- och sjukvård. Utbildningen har även en internationell 
anpassning (Furåker, 2001; Willman & Stoltz, 2002). Sjuksköterskeutbildningen blev 
högskoleutbildning i samband med 1977 års högskolereform. I den nya 
sjuksköterskeutbildningen ställdes krav på att omvårdnad skulle utvecklas som ett 
vetenskapligt ämne (SOU 1973:3). Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet (SFS 1992:1434). En grundläggande högskoleutbildning ska ge 
studenter förmågan att göra självständiga och kritiska bedömningar, de ska självständigt 
kunna urskilja, formulera och lösa problem samt ha förmåga att möta arbetslivets 
förändringar. Studenten ska utifrån sitt specifika utbildningsområde kunna söka och 
värdera kunskap på vetenskaplig nivå och hålla sig ajour med utvecklingen (Willman & 
Stoltz, 2002). Sjuksköterskestuderande behövde motiveras för att knyta ihop teori och 
praktik i det praktiska arbetet. Ett sätt att ge både studenter och personal på avdelningen 
stöd var att engagera lärare från utbildningen. Förslag som framkom var att ha tid avsatt 
för reflektion relaterat till att använda eller inte använda forskningsbaserad omvårdnad i 
det dagliga arbetet (Olade, 2003). I en svensk studie (Björkström, Johansson, Hamrin & 
Athlin, 2003) av sjuksköterskestudenters inställning till forskning och utveckling inom 
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omvårdnad befanns övervägande delen av studenterna ha en positiv inställning och 60 
% förväntade sig att kunna använda sig av omvårdnadsforskning i sitt dagliga arbete. 
Undersökningen visade också att studenter med ett speciellt intresse inom ett specifikt 
utvecklings- och/eller forskningsområde inom omvårdnad var mer positiva. Dessa 
förväntade sig också i högre utsträckning att kunna använda sig av 
omvårdnadsforskning i sitt dagliga arbete än de som inte hade ett speciellt 
intresseområde.  
 
Ledarskap  
Sjuksköterskor behöver ett positivt och stödjande ledarskap vilket exempelvis innebär 
att ge tid och uppmuntran för att prioritera användning av forskningsresultat (Olade, 
2003, 2004b; Wallin et al., 2003). Chefer och ledare måste bli medvetna om 
organisationens och arbetsmiljöns betydelse och skapa förutsättningar för 
sjuksköterskor att använda forskningsresultat i omvårdnadsarbetet (Estabrooks, 2003).  
 
Enligt Svedberg (1997) svarar informella och formella strukturer i en organisation mot 
olika intressen och de präglas av olika normer och rationalitet kring vad, av vem och hur 
saker ska utföras. Det kan antas att en organisations inre liv får näring av dynamiken 
mellan dessa strukturer. Den professionella auktoriteten kräver en viss distans. Ledare i 
offentlig sektor arbetar i en målstyrd organisation mot de mål som huvudmannen satt 
upp, samtidigt ska ledaren ta hänsyn till andra intressegrupper. Ekvall (1996) diskuterar 
organisationsklimatets betydelse för innovation där ledarskapet är centralt. Det är visat 
att det finns en korrelation mellan ett förändringsorienterat ledarskap och ett kreativt 
klimat. Ledarskapet formar kulturen i en organisation och har avgörande betydelse för 
om kvaliteten i utvecklingsarbetet får ett gott resultat eller ej. För detta krävs 
engagemang, planering, integration i verksamheten och att mål utarbetas som alla 
medarbetare får kunskap om.  
 
I landstinget i Värmland gjordes 1999 en Temoundersökning (Testhuset marknad 
opinion) för att ta reda på om medarbetarna kunde återge landstingets mål. I landstingets 
verksamhetsplan hade tidigare påtalats vikten av att nya medarbetare skulle kunna förstå 
målen och arbetssättet för organisationen. De skulle även kunna identifiera sig med hela 
landstinget och med den egna arbetsplatsen. Det visade sig att knappt två av tio 
medarbetare kunde återge målen för landstinget och cirka en tredjedel kunde återge den 
egna enheten/avdelningens verksamhetsmål. Vidare ansåg knappt hälften att de tyckte 
sig ha tillgång till information om landstinget och drygt hälften kunde inte informera om 
landstinget till patienterna. Undersökningen låg till grund för ett introduktionsprogram 
för nya medarbetare för att dessa skulle få kännedom om landstingets verksamhet, mål 
och kultur (Landstinget i Värmland, 2003). Organisationen i landstinget har fyra fasta 
forum; Kansliberedning, LLG (Landstingets ledningsgrupp), LSG (Landstingets 
styrgrupp) och stabsmöten. I grupperna ingår, i olika konstellationer, 
landstingsdirektörer, stabschefer och länsverksamhetschefer (C. Johansson, A. 
Rosenqvist, Personlig kommunikation, 2 december, 2005). Personalsammansättningen i 
landstinget är som följer, sjuksköterskor, undersköterskor och sjukvårdsbiträden 
(n=3742 personer), läkare (n=556 personer), paramedicinare (n=437 personer), 
administration /ekonomi /teknik /utbildning och fritid (n=1706 personer). Det innebär 
att 79 % av personalen i direkt patientarbete består av sjuksköterskor, undersköterskor, 
sjukvårdsbiträden och biomedicinska analytiker m fl (Landstinget i Värmland, 2004).  
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Omvårdnadskvalitet börjar och slutar med kompetensen hos den enskilda 
sjuksköterskan, bemötande av patienter och hur vårdarbetet genomförs. Sjuksköterskan 
har ansvar för att omvårdnaden alltid håller rätt kvalitet (Svensk sjuksköterskeförening 
[SSF], 2001). Avdelningschefen ansvarar för god omvårdnadsutveckling och alla 
medarbetare bör erbjudas regelbunden handledning och kompetensutveckling 
(Landstinget i Värmland, 2003). Andra förutsättningar för att lyckas är att verksamheten 
tilldelas resurser och mandat från såväl politiker som tjänstemän (Glacken & Chaney, 
2004; Rycroft-Malone et al., 2004).  
 
Sjuksköterskor förväntas vara autonoma inom omvårdnad, att ta tillvara egen erfarenhet 
och omsätta forskningsresultaten. För detta krävs stöd från avdelningschefen, andra 
yrkeskategorier som läkare och sjukgymnaster och en stödjande infrastruktur 
(Björkström & Hamrin, 2001; Estabrooks, 2003; Glacken & Chaney, 2004; Kramer & 
Schmalenberg, 2003; Rycroft-Malone et al., 2004). Kramer och Schmalenberg (2003) 
poängterar att avdelningschefer aktivt förväntas stödja sjuksköterskors 
kompetensutveckling och bekräfta deras autonomi.  
 
Viktiga faktorer för att arbeta med kvalitet är tillåtande klimat och tid för reflektion. 
Avdelningschefen har en strategisk roll som den som leder utvecklingen av det kliniska 
omvårdnadsarbetet. Att initiera, medverka i och leda utvecklingsarbete är ett sätt att ta 
professionellt ansvar för innehållet i omvårdnaden. Professionen har ansvar för att 
kvalitetsarbetet är forskningsbaserat, detta för att kunna förbättra omhändertagandet av 
patienter/vårdtagare (SSF, 2000). Ledarskapet är många gånger ett dilemma, i synnerhet 
där arbetet sker med människor, exempelvis inom sjukvården. Ledarskapets betydelse 
för forskningsanvändning har framhållits i flera studier, det krävs intresse, support och 
stimulans (Closs & Cheater, 1994; Gerrish & Clayton, 2004; Wallin et al., 2003). Få 
undersökningar med fokus på avdelningschefers engagemang i forskningsanvändning 
finns trots att Hefferin, Horsley och Ventura (1982) fann att avdelningschefer hade för 
stor arbetsbörda för att kunna engagera sig i forskningsanvändning och att det var svårt 
att överföra forskning till praktisk användning. Senare forskning visar att detta inte har 
ändrats (Funk et al., 1995). Lorensen et al. (2002) fann att avdelningschefer skattade sin 
kompetens inom områden relaterade till forskning och evidensbaserad vård som mycket 
låg. En avdelningschef förväntas vara lyhörd, kunna motivera, kommunicera mål och 
samtidigt vidmakthålla en professionell dialog. Möjligheterna att implementera evidens 
i omvårdnadsarbetet är förenat med många svårigheter, dels ska ledaren vara 
entusiastisk och kapabel dels ha medarbetare och kollegors förtroende (Svedberg, 
1997). 
 
Det är organisationens ansvar att det finns ett fungerande ledarskap och det bör vara ett 
av de mål som ska uppfyllas. Det är därför av största vikt att öka kunskapen om 
avdelningschefers betydelse för sjuksköterskors forskningsanvändning. 
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Syfte 
Syftet med studien var att undersöka avdelningschefers och sjuksköterskors/ 
barnmorskors inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad, uppfattningar 
om ledningsstöd och forskningsanvändning samt utbildningsnivå i 
omvårdnadsvetenskap. 
 
Frågeställningar 

1. Vilken inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad har 
avdelningschefer och sjuksköterskor/barnmorskor, vilka uppfattningar har de om 
ledningsstöd och forskningsanvändning? 
2. Finns det skillnader mellan avdelningschefer och sjuksköterskor/barnmorskor 
gällande inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad, uppfattningar om 
ledningsstöd och forskningsanvändning. 
3. Finns det skillnader hos sjuksköterskor/barnmorskor/avdelningschefer gällande 
inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad i förhållande till 
utbildningsnivå i omvårdnadsvetenskap? 
4. Finns det skillnader i sjuksköterskors/barnmorskors inställning till forskning och 
utveckling inom omvårdnad och uppfattningar om forskningsanvändning i förhållande 
till deras avdelningschefers inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad? 
5. Finns det skillnader i sjuksköterskors/barnmorskors inställning till forskning och 
utveckling inom omvårdnad, uppfattningar om ledningsstöd och forskningsanvändning i 
förhållande till deras avdelningschefers inställning till forskning och utveckling inom 
omvårdnad i kombination med utbildningsnivå i omvårdnadsvetenskap? 
 
METOD 
Design 
Detta är en tvärsnittsstudie inom landstingsdriven akutsjukvård. Syftet med 
tvärsnittsstudier är att beskriva tillstånd och eller fenomen vid en viss tidpunkt (Polit & 
Beck, 2004). Detta innebär att data samlas in vid samma tillfälle. Eftersom 
frågeställningarna i arbetet gällde; Hur ofta?, Hur många?, Hur vanligt förekommande?, 
är kvantitativ metod att föredra (Trost, 2001).  
 
Deltagare 
Avdelningschefer 

Detta urval utgjordes av samtliga ledare med titeln avdelningschef (n=63) och som hade 
sjuksköterskeutbildning. De var anställda vid tre landstingsdrivna akutsjukhus 
(mottagningar, vårdavdelningar, intensivvårdsavdelningar, anestesi/operations-
avdelningar och förlossningsavdelningar) i Mellansverige. Den enkät som skickades ut 
till dessa besvarades av 50 avdelningschefer (79 % svarsfrekvens). Medelålder i 
gruppen var 48 år och de hade tjänstgjort i medeltal 14 år varav 7 år som chef. De 
avlade sjuksköterskeexamen mellan 1965-1999 varav en person (2 %) examinerats efter 
1996 (enligt utbildningsplan 1993 ingår omvårdnadsvetenskap 60 poäng i 
grundutbildningen för de som examinerats 1996 och därefter). Tjugoen (42 %) av 
avdelningscheferna hade utbildning i omvårdnadsvetenskap ≥ 40 poäng och 19 personer 
(38 %) hade specialistutbildning (utbildningar omfattande minst 40 poäng, exempelvis 
barnmorska, anestesi/operation/intensivvård och barnsjuksköterska). En detaljerad 
beskrivning av demografiska data finns tillgänglig i bilaga 1. 
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Sjuksköterskor/barnmorskor 

Detta urval utgjordes av samtliga sjuksköterskor och barnmorskor (n=450) på alla 
vårdavdelningar (n=24) vid ett av de tre akutsjukhusen i det berörda landstinget. 
Enkäten besvarades av totalt 285 respondenter (63 %, sjuksköterskor n=250, 
barnmorskor n=35). Medelålder i sjuksköterske/barnmorskegruppen var 41 år och de 
hade arbetat i medeltal 12 år (1-40 år). Examensår (sjuksköterskeexamen) varierade 
mellan 1964-2004 varav 49 % examinerats 1996 och därefter. Etthundranittiofem 
sjuksköterskor/barnmorskor (69 %) hade utbildning i omvårdnadsvetenskap ≥ 40 poäng 
och 107 personer (38 %) hade specialistutbildning. En detaljerad beskrivning av 
demografiska data finns tillgänglig i bilaga 1. I det fortsatta arbetet redovisas 
sjuksköterskor och barnmorskor tillsammans och benämns sjuksköterskor. 
 
Datainsamling 
En enkät bestående av delar av etablerade instrument och av påståenden/frågor 
framtagna inom ramen för studien har utskickats till avdelningschefer (bilaga 2) och 
sjuksköterskor (bilaga 3). 
 
Instrument 

Frågor avseende Demografiska data har utarbetats av författarna samt modifierats från 
Björkströms och Hamrins (2001) instrument. Det består av 9 frågor: ålder och 
examensår för sjuksköterskeutbildning (2 frågor), specialistutbildning/ 
påbyggnadsutbildning och/eller poängkurser inom omvårdnadsvetenskap, hälso- och 
sjukvårdsadministration och annan högskoleutbildning (2 frågor), yrkeserfarenhet; år 
som sjuksköterska och år som chef samt tjänstgöringstid på nuvarande arbetsplats 
(avdelningschefer 3/sjuksköterskor 2 frågor), organisationsstruktur (avdelningschefer 
1/sjuksköterskor 2 frågor) och forskningsanknytning (1 fråga). Av de nio frågor som 
avser demografiska data i avdelningschefernas enkät har frågorna 4, 5, 6 och 8 
utarbetats av författarna och i sjuksköterskeenkäten frågorna 4 och 5.  
 
Delar av frågeformuläret ”Sjuksköterskors inställning till och medvetenhet om forskning 
och utveckling inom omvårdnad” Version II, har använts (Björkström & Hamrin, 2001). 
Tillstånd att använda frågeformuläret har inhämtats (M. Björkström, personlig 
kommunikation, 29 september, 2004). I föreliggande studie har 35 påståenden som 
speglar inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad använts. Påståendena 
är indelade i sju faktorer. Faktor 1: Forskningsspråket, beskriver språket i vetenskapliga 
artiklar (2 påståenden). Faktor 2: Behov av forskningskunskap, beskriver behovet av 
omvårdnadsforskning och omvårdnadsforskare i vården (5 påståenden). Faktor 3: 
Delaktighet, beskriver sjuksköterskor och deras dagliga arbete som en del i 
omvårdnadsforskning (6 påståenden). Faktor 4: Professionen, beskriver sjuksköterskans 
profession som praktisk eller akademisk (5 påståenden). Faktor 5: Meningsfullhet, 
beskriver användningen av och önskan att använda omvårdnadsforskning i yrket (5 
påståenden). Faktor 6: Studera litteratur, beskriver behovet av att läsa vetenskapliga 
artiklar och rapporter, hålla sig uppdaterad på andra sätt (6 påståenden). Faktor 7: 
Utveckling/resurs, beskriver att professionen inkluderar att testa nya idéer som baserats 
på vetenskap och beprövad erfarenhet samt vikten av att ha resurspersoner på 
arbetsplatsen (5 påståenden). Påståendena värderas enligt en femgradig skala av 
Likerttyp, varierande från 1 = instämmer inte alls till 5 = instämmer i mycket hög grad. 
Förutom beräkning av de separata faktorerna kan ett totalindex beräknas. För att 
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beräkna totalindex summeras alla frågors värde, fråga 14 exkluderad (Björkström & 
Hamrin, 2001). Lägst kan 34 och högst 170 poäng erhållas. Björkström och Hamrin har 
inte gjort någon värdering avseende grad av inställning till forskning och utveckling (M. 
Björkström, personlig kommunikation, 13 april, 2005). I föreliggande studie betraktas 
128 poäng eller mer som positiv inställning till forskning och utveckling inom 
omvårdnad (motsvarar ett medelvärde på 3,75 av totalt 5, på var och en av de ingående 
frågorna) vilket bedöms vara en relevant gräns. Dessutom användes en fråga utanför de 
sju faktorerna: ”Hur ofta läser du omvårdnadstidskrifter?” vilken besvarades med 
tidsintervall: En gång per vecka, en gång per månad, en gång per kvartal, en gång per år 
eller aldrig. 
 
Påståenden/frågor med syfte att mäta förhållanden på arbetsplatsen avseende 
uppfattningar om Ledningsstöd i samband med forskning och utveckling inom 
omvårdnad har utarbetats av författarna. Denna del består av 11 påståenden/frågor 
framtagna med utgångspunkt från tidigare gjord forskning (Angus et al., 2003; 
Björkström & Hamrin, 2001; Camiah & Cert, 1997; Closs & Cheater, 1994; Estabrooks, 
1999a,b; Funk et al.,1995; Gerrish & Clayton, 2004; Mc Caughan et al.,2002; Nilsson 
Kajermo et al., 2000, 2001; Stetler et al., 1998). Påståendena/frågorna konstruerades 
olika till avdelningschefer och till sjuksköterskor. Påståenden/frågor ställdes till 
avdelningschefer bland annat avseende deras betydelse/ansvar för 
omvårdnadsutveckling och vilka resurser de ställde till sjuksköterskornas förfogande 
(bilaga 2, påståenden/frågor 37-47). Motsvarande påståenden/frågor ställdes till 
sjuksköterskor, men formulerade som vilken betydelse/ansvar deras avdelningschef 
hade och om vilka möjligheter de hade att bedriva omvårdnadsutveckling på sin enhet 
(bilaga 3, påståenden/frågor 37-47). Påståendena värderades enligt en femgradig skala 
av Likerttyp, varierande från 1 = instämmer inte alls till 5 = instämmer i mycket hög 
grad. Frågor avseende hur ofta möjlighet gavs att t ex arbeta med vårdutveckling 
besvarades med tidsintervall: En gång per vecka, en gång per månad, en gång per 
kvartal, en gång per år eller aldrig. 
 
För att mäta Användning av forskningsresultat har en del av ett frågeformulär utarbetat 
av Humphris, Hamilton, O`Halloran, Fisher och Littlejohns (1999) använts. Den del 
som använts är ett index bestående av 9 påståenden avseende forskningsanvändning. 
Frågeformuläret har översatts till svenska och bearbetats för svenska förhållanden av 
Wikblad (1998). Enkäten har utvecklats av Humphris och Wikblad (1998) med 
utgångspunkt från bland andra Champion och Leach (1989). Enkäten har tidigare 
använts exempelvis för att undersöka engelska diabetessköterskors 
forskningsanvändning (Humphris et al., 1999). Påståendena värderas enligt en 
femgradig skala av Likerttyp, varierande från 1 = instämmer helt till 5 = tar helt 
avstånd, med mittenalternativet kan ej ta ställning. En modifiering av påståenden ställda 
till avdelningschefer gjordes, som exempel, ”Mina beslut för vårdarbetet baseras på 
forskningsresultat” och till sjuksköterskor som exempel ”Sjuksköterskornas beslut för 
vårdarbetet baseras på forskningsresultat” (bilagorna 2 och 3, påstående 48-56). Ett 
index kan beräknas genom att summera påståendena/frågorna inom området och dela 
summan med antalet påståenden/frågor. Indexvärdet kan variera mellan 1,0 och 5,0. 
 
Enkäten avslutades med en öppen fråga för övriga kommentarer avseende 
forskningsanvändning. 
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Vissa skillnader finns mellan enkäten som besvarats av avdelningschefer (bilaga 2) och 
enkäten besvarad av sjuksköterskor (bilaga 3). Dessa är beskrivna i sitt sammanhang 
ovan. Totalt består enkäten av 66 frågor/påståenden såväl till avdelningschefer som till 
sjuksköterskor. 
 
Genomförande 
Namnen på samtliga tjänstgörande avdelningschefer inhämtades via landstingets kansli. 
Namn på tjänstgörande sjuksköterskor inhämtades hos respektive länsverksamhets 
personalsekreterare. Lista på verksamhetschefer införskaffades också via landstingets 
kansli. Dessa kontaktades via brev och samtliga gav sitt godkännande till studien. En 
postenkät skickades ut till samtliga avdelningschefer inom länets tre landstingsdrivna 
sjukhus och sjuksköterskor på ett av sjukhusen. En skriftlig information om studien 
utformades och bifogades enkäterna tillsammans med ett frankerat svarskuvert. Två 
påminnelser skickades ut, den första efter en vecka och den andra efter ytterligare en 
vecka. Studien genomfördes under februari 2005.  
 
Fem provenkäter skickades ut före studien för att testa påståendena/frågornas 
användbarhet. De besvarades av avdelningschefer på två vårdcentraler och 
sjuksköterskor på tre vårdavdelningar på ett sjukhus som inte ingick i studien. Efter 
bearbetning av provenkäterna togs några påståenden/frågor bort och några omarbetades. 
 
Validitet och reliabilitet 
Två olika instrument har använts, det ena har utarbetats av Björkström och Hamrin 
(2001), det andra av Wikblad (1998), båda är testade och har ansetts ha validitet och 
reliabilitet. Såväl Björkström och Hamrin som Wikblad har genom faktoranalys av de i 
instrumenten ingående frågorna identifierat underliggande faktorer, sju i Björkströms 
och Hamrins instrument och tre i Wikblads (varav en är använd i föreliggande studie). 
Faktoranalys är en statistisk metod för att bestämma/värdera så kallad ”construct” 
validitet. Den används för att identifiera och gruppera variabler där samma 
underliggande dimension finns och det huvudsakliga syftet är att minska ett stort antal 
variabler till ett mer hanterbart antal. Cronbachs alpha är ett reliabilitetsmått vilket 
används för att uppskatta graden av samstämmighet i ett instrument som består av flera 
frågor (Polit & Beck, 2004). Björkström och Hamrin (2001) har beräknat Cronbachs 
alpha för varje faktor enligt följande, faktor 1-7; 0,78, 0,80, 0,84, 0,77, 0,75, 0,78, 0,60, 
totalt för instrumentet 0,94. I föreliggande studie har Cronbachs alpha visat sig vara, 
faktor 1-7; 0,66, 0,75, 0,84, 0,78, 0,65, 0,80, 0,57, totalt för studien 0,93. Wikblad 
(1998) beräknade Cronbachs alpha för frågorna avseende forskningsanvändning till 
0,84. I föreliggande studie har Cronbachs alpha beräknats till 0,85. Validiteten i de 
frågor avseende ledningsstöd som utarbetats av författarna bygger på förankring i 
tidigare gjord forskning. Studier har visat behovet av stöd, avsatt tid men också att 
sjuksköterskor är omedvetna om de forskningsresultat som finns, även kulturen på 
arbetsplatsen är betydelsefull. Enligt Gunnarsson (2002) måste datainsamlingstekniken 
ge tillförlitlig information om fenomenen som undersöks. Studien föregicks av 
provenkäter för att testa frågornas användbarhet. De personer som fick enkäterna var väl 
insatta i problematiken och kunde uttala sig om frågorna hade möjlighet att ge 
information om de fenomen som var av intresse. Detta görs med fördel i kvantitativa 
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studier och frågorna bedömdes ha så kallad ”face validity” som får ses som en grad av 
innehållsvaliditet (Gunnarsson, 2002). 
 
 
Databearbetning 
Median och kvartiler har mestadels använts för att beskriva materialet. För att testa 
skillnader mellan grupper har Mann-Whitney U test använts (vid fler än två grupper 
användes Kruskal-Wallis test). Icke-parametriska test valdes eftersom data var på 
ordinalskalenivå. Differensen mellan de olika skalstegen på Likertskalan är inte lika 
stora (ekvidistanta skalsteg). Flera variabler har dessutom saknat normalfördelning och i 
vissa analyser har det funnits små grupper. När data varit på nominalskalenivå har Chi-
två test eller Fishers exakta test använts. Procentuella beräkningar är gjorda utifrån det 
totala antalet svar på varje enskild fråga (exempelvis; en fråga har besvarats av 95 av 
100 möjliga respondenter, dessa 95 utgör då 100%). Gränsen för statistisk signifikans 
har satts till 5 % (p= 0,05) (Aronsson, 1999; Carlsson & Rönér Douhan, 1995; 
Gunnarsson, 2002; Polit & Beck, 2004; Stukát, 1993). Svaren på den öppna frågan har 
kategoriserats utifrån synpunkter på enkätens utformning, forskningsanvändning, 
koppling mellan teori och praktik samt synpunkter på sjuksköterskeutbildningen. 
Statistisk bearbetning har skett med dataprogrammet Statistical Package for Social 
Sciences release (SPSS) (Aronsson, 1999).  
 
I denna undersökning valde författarna att lägga brytpunkten för jämförelse mellan 
grupper avseende utbildning i omvårdnadsvetenskap på nivån mindre än 40 poäng 
respektive 40 poäng eller mer. Detta gjordes för att även de sjuksköterskor med äldre 
studiegång som på eget initiativ läst omvårdnadsvetenskap 21-40 poäng skulle ingå i 
den grupp som bedömts ha högre grad av omvårdnadsvetenskap. I studien avsågs att se 
på sjuksköterskors och avdelningschefers inställning till omvårdnadsforskning i relation 
till utbildningsnivå i omvårdnadsvetenskap (omvårdnadsvetenskap ≥ 40 poäng i 
jämförelse med de som hade omvårdnadsvetenskap < 40 poäng). 
 
Sjuksköterskorna grupperades i förhållande till vilken inställning till forskning och 
utveckling samt vilken utbildningsnivå i omvårdnadsvetenskap avdelningschefen hade. 
Teoretisk sett fanns fyra olika tänkbara konstellationer : 
A. Avdelningschefen hade omvårdnadsvetenskap (≥  40 poäng) och hade positiv 
inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad (minst 128 av 170 möjliga 
totalpoäng på enkäten; Sjuksköterskors inställning till och medvetenhet om forskning 
och utveckling inom omvårdnad (version IIa)). 
B. Avdelningschefen hade omvårdnadsvetenskap (≥  40 poäng) och hade negativ 
inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad (mindre än 128 av 170 
möjliga totalpoäng). 
C. Avdelningschefen hade omvårdnadsvetenskap < 40 poäng och hade positiv 
inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad (se definition ovan). 
D. Avdelningschefen hade omvårdnadsvetenskap < 40 poäng och hade negativ 
inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad (se definition ovan). 
 
I enkäten uppmanades respondenterna att ange tjänstgöringstider i antal år och månader, 
många hade dock uppgett hela år alternativt angett vilket årtal de började tjänstgöra. 
Författarna valde att redovisa i hela år. Avrundning har skett enligt gällande praxis (6 
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månader eller mindre avrundat nedåt och 7 månader eller mer avrundat uppåt). 
Avseende tjänstgöringstid har tjänstgöringstiden för dem som arbetat mindre tid än ett 
år avrundats uppåt till ett helt år. De sjuksköterskor som tagit sjuksköterskeexamen 
fr.o.m. 1996 har 60 poäng omvårdnadsvetenskap i sin grundutbildning. För de 
respondenter som utbildats 1996 eller senare och som inte angett i enkätsvaret att de 
hade omvårdnadsvetenskap har detta korrigerats. I innevarande arbete har begreppet 
specialistutbildning använts för utbildningar ≥  40 poäng (till exempel barnmorska, 
anestesi/intensivvård/ operationssjuksköterska, barnsjuksköterska). 
 
För att underlätta analysarbetet har alla siffror bearbetats så att siffran 1 alltid 
representerar ett negativt värde och siffran 5 ett positivt värde. När negativa 
påståenden/frågors värden lades in i SPSS har värdet vänts så att värdet 5 beräknas som 
1 och 1 som 5 osv. Samma procedur gjordes med påståendena/frågorna från Wikblads 
instrument. Svarsintervallen 4-5 betraktades som positiva svar och svarsintervall 1-2 
som negativa svar, 3 var neutralt värde. I analysen av påståendena/frågorna från 
Björkströms och Hamrins instrument grupperades dessa för att mäta olika faktorer 
(Björkström & Hamrin, 2001). För att kunna beräkna faktorerna ersattes internt bortfall 
(om detta ej översteg 40%) med ett medelvärde av besvarade påståenden/frågor inom 
faktorn, vid ett större internt bortfall uteslöts svaret. För faktorn forskningsspråket 
gjordes ingen ersättning av internt bortfall då den bara innehåller två påståenden/frågor. 
I 26 fall har internt bortfall ersatts. 
 
Frågorna 36a och b grupperades så att alternativen ”en gång per vecka”, ”en gång per 
månad” och ”en gång per kvartal” sågs som positivt och ”en gång per år” och ”aldrig” 
som negativt värde. 
 
De av författarna utarbetade påståendena/frågorna (bilaga 2 och 3, fråga 37-44) som 
belyste ledningsstödet omkategoriserades inför analysen så att svarsalternativen 1, 2 och 
3 representerade negativt värde och 4 respektive 5 som positivt värde. Frågorna 45-47 
grupperades så att alternativen ”en gång per vecka”, ”en gång per månad” och ”en gång 
per kvartal” sågs som positivt och ”en gång per år” och ”aldrig” som negativt värde.  
 
Påståendena/frågorna 48-56 i enkäten (bilaga 2 och 3) har enligt Wikblads (1998) 
anvisningar bildat ett index genom att summera påståendena/frågorna inom området och 
dela summan med antalet påståenden/frågor, på detta sätt erhölls ett indexvärde mellan 
1,0 och 5.0. I analysen har forskningsanvändning delats in i låg, medel och hög grad av 
forskningsanvändning (Wikblad, 1998). Låg = forskningsanvändningsindex < 3, 0 
Medel = 3,0 – 3,9, Hög ≥ 4,0. 
 
I redovisningen har procenttal genomgående avrundats, enligt gängse principer, till 
närmaste heltal. 
 
Gruppjämförelser:  
Avdelningschefer (n=23) och sjuksköterskor (n=251) på utvalt sjukhus (från de 
vårdavdelningar där avdelningschefen besvarat enkäten). Endast avdelningschefer som 
arbetade på vårdavdelning inkluderades. De sjuksköterskor (n=33) vars 
avdelningschefer inte besvarat enkäten exkluderades vilket utgör fyra vårdavdelningar.  
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Sjuksköterskor (n=251) delades in i fyra grupper utifrån vilken utbildningsnivå i 
omvårdnadsvetenskap och inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad, 
som deras avdelningschefer hade. När gruppjämförelser gjordes exkluderades en av 
dessa fyra grupper. Den exkluderades på grund av att den utgjordes av ett lågt antal 
sjuksköterskor (n=17) från ett fåtal avdelningar i kombination med låg svarsfrekvens. 
 
Etiska överväganden 
Avdelningschefernas/sjuksköterskornas deltagande vilade på frivillighet och 
konfidentialitet garanterades. I följebrevet till enkäten fanns information om studiens 
syfte och informanternas samtycke inhämtades genom att de valde att besvara enkäten. 
Forskningsetiska krav som frivilligt deltagande, konfidentialitet och integritet beaktades 
vid insamling av datamaterial. Materialet har behandlats med största respekt. Enkäterna 
kodades i samband med datainsamling, de kommer att förvaras och förstöras på det sätt 
som beskrivs i ”Bevarande- och gallringsplan för forskningsmaterial” (Karlstads 
universitet, dnr 230/02). Avdelningscheferna/sjuksköterskorna informerades om att 
deltagande var frivilligt. I studien ingår inga patienter och då sjuksköterskor och 
avdelningschefer informerats och övriga forskningsetiska krav enligt ovan respekterats 
ansågs det, enligt praxis, inte nödvändigt att begära tillstånd från etisk kommitté för att 
genomföra studien.  
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RESULTAT 
Resultatet av studien presenteras i följande ordning. Först redovisas resultaten för 
sjuksköterskor på vårdavdelningar på ett sjukhus samt avdelningschefer på de tre 
sjukhusen. Därefter redovisas olika gruppjämförelser mellan sjuksköterskor på 
vårdavdelningar utgående från deras respektive avdelningschefers utbildningsnivå i 
omvårdnad och inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad. 

Resultat avseende sjuksköterskor och avdelningschefer  

Inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad  

Etthundratjugotvå (45 %) av sjuksköterskorna (n = 284) hade en positiv inställning till 
forskning och utveckling inom omvårdnad (>128 poäng av totalindex på enkät 
”Sjuksköterskors inställning till och medvetenhet om forskning och utveckling inom 
omvårdnad”). Motsvarande siffra för avdelningscheferna (n = 50) var 30 personer (61 
%). Negativ inställning (<128 poäng) uppvisade 150 (55 %) sjuksköterskor och 19 (39 
%) avdelningschefer. Andelen avdelningschefer som visade sig ha positiv inställning 
var större än andelen sjuksköterskor (Chi-två=4,46, d.f.=1, p=0,035). Det fanns 
skillnader mellan sjuksköterskor och avdelningschefer i faktorerna forskningsspråket, 
delaktighet och utveckling/resurser. Avdelningscheferna var genomgående mer positiva 
än sjuksköterskorna (tabell 1). 
 

Tabell 1 Sjuksköterskors och avdelningschefers inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad  
 Sjuksköterskor 

n=284a 
Avdelningschefer 

n=50 
 

 
 
Faktorer: 

Mdb/Q1-Q3
c 

 
md/Sde Min-Max  Md/Q1-Q3 

 
m/Sd Min-Max  

 
p-
värdef 

Forskningsspråket  
(2-10)g 

7,0/5,3-8,0 6,7/1,8 2-10 7,0/6,0-8,0 7,3/1,7 4-10 0,032 
 

Behov forskningskunskap 
(5-25) 

20,0/17,0-23,0 19,9/3,6 6-25 20,0/18,8-23,0 20,3/3,0 13-25 0,635 

Delaktighet  
(6-30) 

18,0/15,0-22,0 18,7/4,8 7-30 20,0/17,0-23,0 19,9/4,1 8-27 0,025 

Professionen  
(5-25) 

19,0/16,0-21,0 18,3/3,9 5-25 20,0/16,8-22,0 19,1/3,7 9-24 0,116 

Meningsfullhet  
(5-25) 

21,0/19,0-23,0 20,6/3,3 8-25 21,5/20,0-24,0 21,2/2,9 14-25 0,316 

Studera litteratur  
(6-30) 

21,0/18,0-24,0 20,9/4,5 
 

7-30 22,0/19,0-24,0 21,4/3,6 11-29 0,451 

Utveckling – Resurser  
(5-25) 

18,0/15,0-20,0 17,5/3,2 9-25 18,0/17,0-20,0 18,5/2,1 14-23 0,018 

Totalindex h 
(34-170) 

125/108-137 123,2/19,8 60-169 130/118-141 128/15,7 79-152 0,082 

a internt bortfall sjuksköterskor n=1-5, avdelningschefer n=0-1, b Md, Median, c Q1-Q3,  kvartil 1 och 3, 
d m, medelvärde,  

eSd, Standardavvikelse,  f Mann Whitney U-test, gmöjliga poäng/faktor, h fråga 1-35, exkl fråga 14 

 

Sjuksköterskor som hade egna ansvarsområden var 147 (52 %) medan 136 (48 %) inte 
angav något eget ansvarsområde, en person besvarade inte frågan. Ingen skillnad sågs 
vad gällde andelen sjuksköterskor med positiv respektive negativ inställning till 
forskning och utveckling inom omvårdnad bland de som hade eget ansvarsområde i 
jämförelse med de som inte hade detta. Såväl bland de med eget ansvarsområde som de 
utan var 45 % positiva och 55 % negativa. Det fanns inte fler som läste 
omvårdnadstidskrifter/vetenskapliga omvårdnadstidskrifter i gruppen som angav eget 
ansvarsområde än bland de som inte hade eget ansvarsområde. Bland de som hade och 
de som inte hade ansvarsområden lästes vetenskapliga omvårdnadstidskrifter 
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regelbundet (en gång per vecka, en gång per månad, en gång per kvartal) av 43 %, inte 
heller för riksförbundens tidningar (exempel Omvårdnadsmagasinet och Vårdfacket) 
sågs skillnader i läsfrekvens. 
 

Utbildningsnivå i omvårdnadsvetenskap och inställning till forskning och utveckling 

inom omvårdnad  
Undersökningen visade att det fanns skillnader i inställning till forskning och utveckling 
inom omvårdnad när jämförelse gjordes mellan personer med olika utbildningsnivåer i 
omvårdnadsvetenskap (≥ 40 vs. < 40 poäng). I gruppen sjuksköterskor med 
omvårdnadsutbildning ≥ 40 poäng hade större andel positiv inställning (totalindex > 128 
poäng) än i gruppen med lägre utbildning, 54 % i jämförelse med 26 % (Chi två=17,98, 
d.f.=1, p <0,001). Andelen avdelningschefer som hade positiv inställning i gruppen som 
hade omvårdnadsvetenskap ≥ 40 poäng var 71 % i jämförelse med 56 % bland de som 
hade lägre utbildningsnivå (Chi två=1,61, d.f.=1, p=0,204). Som framgår av tabell 2 var 
sjuksköterskor med utbildningsnivå ≥ 40 poäng i omvårdnadsvetenskap signifikant mer 
positiva än de med lägre utbildningsnivå för 6 av de 7 faktorerna som mätte inställning 
till forskning och utveckling inom omvårdnad.  
 

 

Tabell 2 Jämförelse mellan sjuksköterskor med olika utbildningsnivåer i omvårdnadsvetenskap och  

 inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad 
 Sjuksköterskor med 

omvårdnadsvetenskap ≥ 40poäng 
n=195a 

Sjuksköterskor med 
omvårdnadsvetenskap < 40poäng 

 n=89 

 

 
Faktorer: 

Mdb/Q1-Q3
c 

 
 Min-Max  Md/Q1-Q3 

 
 Min-Max  p-värded 

Forskningsspråket  

(2-10)e 
7,0/6,0-8,0  2-10 

 
6,5/5,0-8,0  2-10 0,07 

Behov forskningskunskap  
(5-25) 

21,0/18,0-23,0 
 

 6-25 19,0/16,0-22,0  11-25 0,001 

Delaktighet  
(6-30) 

19,0/16,0-23,0  8-30 17,0/14,0-20,0  7-29 <0,001 

Professionen  
(5-25) 

19,0/17,0-22,0  8-25 17,0/14,0-20,0  5-24 <0,001 

Meningsfullhet  
(5-25) 

22,0/19,0-24,0  8-25 20,0/17,0-23,0  11-25 0,011 

Studera litteratur  
(6-30) 

22,0/18,0-25,0  11-30 19,0/16,0-23,0  7-27 <0,001 

Utveckling – Resurser  
(5-25) 

18,0/16,0-20,0  9-25 16,0/15,0-19,0  9-25 0,013 
 

Totalindex f 

(34-170) 
129,0/113-141  74-169 116,0/102-128  60-153 <0,001 

a internt bortfall sjuksköterskor med utbildning ≥ 40poäng n=0-3, utbildning < 40 poäng n=1-3, b Md, Median, c Q1-Q3,  kvartil 1 
och 3, dMann-Whitney U-test,  emöjliga poäng/faktor, f fråga 1-35, exkl fråga 14 
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Som framgår av tabell 3 var avdelningschefer med utbildning i omvårdnadsvetenskap ≥ 
40 poäng signifikant mer positiva för faktorerna delaktighet och professionen samt för 
totalindex. För faktorn behov av forskning fanns en tendens (p=0,067) till att 
avdelningschefer med utbildning i omvårdnadsvetenskap ≥ 40 poäng var mer positiva 
än de med lägre utbildning. 
 
 

 

Tabell 3 Jämförelse mellan avdelningschefer med olika utbildningsnivåer i omvårdnadsvetenskap och  
 inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad 

 Avdelningschefer med 
omvårdnadsvetenskap ≥ 40poäng 

n=21a 

Avdelningschefer med 
omvårdnadsvetenskap < 40poäng 

 n=29 

 

 
Faktorer: 

Mdb/Q1-Q3
c 

 
 Min-Max  Md/Q1-Q3 

 
 Min-Max  p-värded 

Forskningsspråket  

(2-10)e 
7,0/6,0-8,5  4-10 

 
7,5/6,0-8,8  4-10 0,758 

Behov forskningskunskap 
(5-25) 

21,0/19,0-24,0  18-25 20,0/17,0-22,0  13-25 0,067 

Delaktighet  
(6-30) 

21,9/18,5-24,5  16-27 19,0/17,0-21,0  8-26 0,038 

Professionen  
(5-25) 

22,0/19,0-22,0  13-24 20,0/14,5-21,5  9-23 0,037 

Meningsfullhet  
(5-25) 

22,0/20,0-24,0  14-25 21,0/20,0-23,0  15-25 0,438 

Studera litteratur  
(6-30) 

23,0/19,5-25,5  15-29 20,0/18,5-23,5  11-27 0,170 

Utveckling – Resurser  
(5-25) 

19,0/17,0-21,0  15-23 18,0/17,0-19,0  14-23 0,211 

Totalindex f 

(34-170) 
131,0/126-146  108-150 128,5/114-135  79-152 0,043 

a internt bortfall avdelningschefer med utbildning ≥ 40poäng n=0, utbildning < 40 poäng n=0-1, b Md, Median, c Q1-Q3,  kvartil 
1 och 3, dMann-Whitney U-test, e möjliga poäng/faktor, f fråga 1-35, exkl fråga 14 

 

 

Uppfattningar om ledningsstöd 

Sjuksköterskor och avdelningschefer hade likartade uppfattningar vad det gällde vems 
ansvar det var att ställa resurser för forskningsanvändning till förfogande. Som framgår 
av tabell 4 indikerar svaren på övriga frågor skillnader mellan gruppernas uppfattningar. 
Till exempel instämde 21 % av sjuksköterskorna i att avdelningscheferna gav 
omvårdnadsfrågor lägre prioritet än vissa andra områden som ekonomi och 
personalförsörjning, av avdelningscheferna ansåg däremot 61 % att så var fallet. 
Fyrtiosju procent av sjuksköterskorna ansåg att avdelningschefen gav sitt stöd till 
sjuksköterskor som ville bedriva vårdutveckling/forskning, av avdelningscheferna 
instämde 76 % i att de gav detta stöd. Av de 50 avdelningscheferna uppgav 18 (40 %) 
att de hade omvårdnadsansvaret tydligt beskrivet i sin arbets-/uppdragsbeskrivning 
medan 27 (60 %) svarade att de inte hade det. Fem personer besvarade inte frågan. 
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Tabell 4 Uppfattningar om förhållanden avseende ledningsstöd på arbetsplatsen (det sjuksköterskor 

uppfattar att de får och det som avdelningschefer uppfattar att de ger). Frågorna redovisas 

konsekvent med svaret på sjuksköterskornas fråga först, följt av avdelningschefernas 
Sjuksköterskor n=284 
Avdelningschefer n=50 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer i 
mycket hög grad 

 % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) 
Min avdelningschef stödjer 
sjuksköterskor som vill bedriva 
vårdutveckling/ forskning på min 
enhet/ Jag ger mitt stöd till 
sjuksköterskor som …(17/1)a 

 

 
8 (20) 
 
0 (0) 

 
14 (38) 
 
4 (2) 

 
31 (83) 
 
20 (10) 

 
37 (99) 
 
45 (22) 

 
10 (27) 
 
31 (15) 

Min avdelningschef är ansvarig för 
utvecklingen av omvårdnad på 
enheten./ Som avdelningschef är jag 
ansvarig för …(18/1) 
 

 
15 (41) 
 
0 (0) 

 
11 (30) 
 
0 (0) 

 
32 (85) 
 
6 (3) 

 
28 (73) 
 
47 (23) 

 
14 (37) 
 
47 (23) 

Min avdelningschef ger 
omvårdnadsfrågor lägre prioritet än 
vissa andra områden (ex ekonomi, 
personalförsörjning)/För mig som 
avdelningschef har 
omvårdnadsfrågor lägre 
prioritet…(20/1) 
 

 
26 (68) 
 
4 (2) 

 
27 (71) 
 
6 (3) 
 

 
26 (68) 
 
29 (14) 
 

 
12 (33) 
 
22 (11) 

 
9 (24) 
 
39 (19) 

Det är avdelningschefens ansvar att 
ställa resurser för 
forskningsanvändning till 
förfogande (ex personal, tid, IT-
stöd)/Det är mitt ansvar som 
avdelningschef att ställa resurser 
för…(16/1) 
 

 
2 (6) 
 
4 (2) 

 
5 (13) 
 
6 (3) 
 

 
20 (53) 
 
27 (13) 
 

 
43 (115) 
 
43 (21) 

 
30 (81) 
 
20 (10) 

Min avdelningschef avsätter tid i 
schemat för inläsning av 
omvårdnadslitteratur/Jag avsätter 
tid i schemat för 
sjuksköterskorna…(13/2) 
 

 
51 (140) 
 
19 (9) 

 
19 (51) 
 
25 (12) 

 
19 (51) 
 
31 (15) 

 
7 (18) 
 
17 (8) 

 
4 (11) 
 
8 (4) 

Min avdelningschef uppmuntrar 
sjuksköterskorna att återge inlästa 
forskningsresultat vid 
arbetsplatsträffar/Jag uppmuntrar 
sjuksköterskorna att återge…(16/2) 
 

 
37 (99) 
 
6 (3) 

 
24 (63) 
 
36 (17) 

 
22 (60) 
 
25 (12) 

 
14 (37) 
 
29 (14) 

 
3 (9) 
 
4 (2) 

I medarbetarsamtalet diskuterar min 
avdelningschef med 
sjuksköterskorna om forskningens 
betydelse för omvårdnadsarbetet/I 
medarbetarsamtalet diskuterar jag 
med sjuksköterskorna om…(20/2) 
 

 
55 (146) 
 
25 (12) 

 
30 (80) 
 
21 (10) 

 
11 (29) 
 
46 (22) 

 
3 (6) 
 
8 (4) 

 
1 (3) 
 
0 (0) 

I medarbetarsamtalet diskuterar min 
avdelningschef med 
sjuksköterskorna om 
kompetensutveckling utifrån 
omvårdnadsperspektivet (ex 
omvårdnadsvetenskap, nutrition, 
smärta, palliativ vård)/I 
medarbetarsamtalet diskuterar jag 
med sjuksköterskorna om 
kompetensutveckling…(21/2) 
 

 
 
21 (54) 
 
0 (0) 
 

 
 
18 (48) 
 
4 (2) 

 
 
28 (74) 
 
25 (12) 

 
 
25 (65) 
 
48 (23) 

 
 
8 (22) 
 
23 (11) 

ainternt bortfall (sjuksköterskor/avdelningschefer) 

 

Vidare gjordes en jämförelse mellan de sjuksköterskor (n=251) och de avdelningschefer 
(n=23) som arbetade på samma vårdavdelningar, om uppfattningar avseende vilket 
ledningsstöd som fanns. I de flesta fall sågs skillnader mellan sjuksköterskor och 
avdelningschefer (tabell 5). Svarsalternativen har grupperats i två nivåer. I ett påstående 
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om medarbetarsamtalet ansåg nästan 70 % av avdelningscheferna att de diskuterade 
med sjuksköterskorna om kompetensutveckling utifrån omvårdnadsperspektivet medan 
lika stor andel sjuksköterskor instämde till liten del eller inte alls i detta påstående. 
Nästan 80 % av avdelningscheferna uppgav att de gav omvårdnadsfrågor lägre prioritet 
än vissa andra frågor (t ex ekonomi och personalförsörjning), sjuksköterskorna däremot 
ansåg i samma utsträckning att avdelningscheferna inte prioriterade omvårdnadsfrågor 
lägre. 
 
Tabell 5  Sjuksköterskor värderar det ledningsstöd de anser att de får och avdelningschefer vad de 

anser att de tillhandahåller för att främja forskningsrelaterade aktiviteter. En jämförelse 

mellan sjuksköterskor och avdelningschefer som arbetar på samma vårdavdelningar 
(Sjuksköterskornas svar redovisas först följt av avdelningschefernas) 

Sjuksköterskor n= 250 
Avdelningschefer n=23 

Instämmer till viss del/till 
liten del/inte alls 
% (n) 

Instämmer i mycket hög grad/i 
hög grad 
% (n) 

p-värde a 
 

Min avdelningschef stödjer 
sjuksköterskor som vill bedriva 
vårdutveckling/ forskning på min 
enhet/Jag ger mitt stöd till... (13/0) b 

 
53 (125) 
 
13 (3) 

 
47 (112) 
 
87 (20) 

 
< 0,001 

Min avdelningschef är ansvarig för 
utvecklingen av omvårdnad på 
enheten/Som avdelningschef är jag 
ansvarig för… (15/1) 
 

 
59 (138) 
 
5 (1) 

 
41 (97) 
 
95 (21) 

 
< 0,001 

Min avdelningschef ger 
omvårdnadsfrågor lägre prioritet än 
vissa andra områden (ex ekonomi, 
personalförsörjning)/För mig som 
avdelningschef har 
omvårdnadsfrågor… (16/1) 
 

 
78 (182) 
 
23 (5) 

 
22 (52) 
 
77 (17) 

 
< 0,001 

Det är avdelningschefens ansvar att 
ställa resurser för 
forskningsanvändning till förfogande 
(ex personal, tid, IT-stöd)/Det är mitt 
ansvar som avdelningschef att… 
(13/1) 
 

 
28 (66) 
 
32 (7) 

 
72 (171) 
 
68 (15) 

 
0,430 

Min avdelningschef avsätter tid i 
schemat för inläsning av 
omvårdnadslitteratur/Jag avsätter tid i 
schemat för… (10/1) 
 

 
88 (211) 
 
64 (14) 

 
12 (29) 
 
36 (8) 

 
0,005c 
 

Min avdelningschef uppmuntrar 
sjuksköterskorna att återge inlästa 
forskningsresultat vid 
arbetsplatsträffar/Jag uppmuntrar 
sjuksköterskorna att… (13/1) 
 

 
83 (197) 
 
55 (12) 

 
17 (40) 
 
45 (10) 

 
0,003c 
 

I medarbetarsamtalet diskuterar min 
avdelningschef med sjuksköterskorna 
om forskningens betydelse för 
omvårdnadsarbetet/Vid medarbetar-
samtalet diskuterar jag… (17/1) 
 

 
96 (224) 
 
91 (20) 

 
4 (9) 
 
9 (2) 

 
0,243c 
 
 

I medarbetarsamtalet diskuterar min 
avdelningschef med sjuksköterskorna 
om kompetensutveckling utifrån 
omvårdnadsperspektivet (ex 
omvårdnadsvetenskap, nutrition, 
smärta, palliativ vård)/I 
medarbetarsamtalet diskuterar jag med 
sjuksköterskorna om… (18/1) 
 

 
69 (159) 
 
32 (7) 

 
31 (73) 
 
68 (15) 

 
0,001 
 

a Chi två test, d.f.=1, b Internt bortfall (sjuksköterskor/avdelningschefer), c Fishers exakta test 
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Forskningsrelaterade aktiviteter 

Svaren på frågor rörande forskningsrelaterade aktiviteter, som hur ofta sjuksköterskor 
hade möjlighet att läsa omvårdnadslitteratur på arbetstid, arbeta med vårdutveckling och 
återge inlästa forskningsrön, indikerade skilda uppfattningar mellan sjuksköterskor och 
avdelningschefer. Av sjuksköterskorna ansåg 24 % att de fick möjligheten att läsa 
omvårdnadslitteratur/artiklar på arbetstid en gång per vecka/en gång per månad och 56 
% ansåg att möjligheten gavs en gång per år/aldrig. För avdelningscheferna var 
motsvarande siffror 58 % respektive 12 % (tabell 6). 
 

Tabell 6  Sjuksköterskors och avdelningschefers uppfattning om sjuksköterskors möjligheter att 

 arbeta med forskningsrelaterade aktiviteter ( Sjuksköterskornas svar redovisas först 
 följt av avdelningschefernas) 

Sjuksköterskor n = 284 
Avdelningschefer n = 50 

En gång per vecka/en 
gång per månad 
% (n) 

En gång per kvartal 
 
% (n) 

En gång per år/aldrig 
 
% (n) 

Hur ofta ges du och dina kollegor möjlighet att;  
 

   

arbeta med vårdutveckling/forskningsprojekt 
/Hur ofta ges sjuksköterskorna möjlighet att arbeta 
med…. (51/12)a 
 

35 (82) 
 
63 (24) 
 

22 (51) 
 
29 (11) 
 

43 (100) 
 
8 (3) 

återge inlästa forskningsrön ex på arbetsplatsträff 
/Hur ofta ges sjuksköterskorna möjlighet att 
återge ….. (48/15) 
 

31 (72) 
 
48 (17) 

18 (43) 
 
29 (10) 

51 (121) 
 
23 (8) 

läsa omvårdnadslitteratur/artiklar på arbetstid 
/Hur ofta ges sjuksköterskorna möjlighet  
att… (48/17) 
 

24 (56) 
 
58 (19) 

20 (47) 
 
30 (10) 

56 (133) 
 
12 (4)  

a Internt bortfall (sjuksköterskor/avdelningschefer)    
 

 

Även vad gäller forskningsrelaterade aktiviteter gjordes en jämförelse mellan de 
sjuksköterskor (n=251) och de avdelningschefer (n=23) som arbetade på samma 
vårdavdelningar. Avdelningschefer uppfattade att sjuksköterskorna gavs möjlighet att 
arbeta med forskningsrelaterade aktiviteter oftare än vad sjuksköterskorna själva tyckte 
(tabell 7). 
 

Tabell 7 Sjuksköterskors och avdelningschefers uppfattning om sjuksköterskornas möjligheter att arbeta 

med forskningsrelaterade aktiviteter. En jämförelse mellan sjuksköterskor och avdelningschefer 

som arbetar på samma vårdavdelningar. (Sjuksköterskornas svar redovisas först följt av avdelningschefernas) 
Sjuksköterskor n = 251 
Avdelningschefer n = 23 
 

En gång per vecka/en 
gång per månad/en 
gång per kvartal 
% (n) 

En gång per år/aldrig 
 
 
% (n) 

p-värdea 

Hur ofta ges du och dina kollegor möjlighet att;  
 

   

arbeta med vårdutveckling/forskningsprojekt 
/Hur ofta ges sjuksköterskorna möjlighet att arbeta 
med… (41/5)b 
 

59 (123) 
 
89 (16) 

41 (87) 
 
11 (2) 

 
0,011 

återge inlästa forskningsrön ex på arbetsplatsträff 
/Hur ofta ges sjuksköterskorna möjlighet att  
återge … (39/6) 
 

48 (102) 
 
94 (16) 

52 (110) 
 
6 (1) 

 
<0,001 

läsa omvårdnadslitteratur/artiklar på arbetstid 
/Hur ofta ges sjuksköterskorna möjlighet  
att… (38/6) 
 

44 (94) 
 
88 (15) 

56 (119) 
 
12 (2) 

 
<0,001 

a Chi två test, d.f.=1, b Internt bortfall (sjuksköterskor/avdelningschefer) 
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Forskningsanvändning 

Av sjuksköterskorna uppgav 70 % att de baserade vårdarbetet på forskning och 66 % att 
de tillämpade forskningsresultat i vårdarbetet. Avdelningschefernas svar skilde sig inte 
från sjuksköterskornas (65 % respektive 69 %). Som framgår av tabell 8 angav 42 % av 
sjuksköterskorna att de aktivt sökte efter forskningsrön som var relevanta för 
vårdarbetet och 62 % av avdelningscheferna uppgav att de trodde att sjuksköterskorna 
sökte efter denna kunskap.  
 
Tabell 8 Sjuksköterskors och avdelningschefers uppfattning om användning av forskningsresultat 

i omvårdnad. Procentuell svarsfördelning(sjuksköterskornas svar redovisas först följt av avdelningschefernas) 
Sjuksköterskor n=284 
Avdelningschefer n=50 
 

Instämmer helt/ instämmer 
delvis 

Kan ej ta ställning Tar delvis avstånd/tar 
helt avstånd 

Jag baserar mitt vårdarbete på 
forskning/Sjuksköterskorna baserar sitt 
vårdarbete på forskning…(6/2)a 

 
 

   70 
 
   65 

17 
 
23 

13 
 
12 

Mina beslut för vårdarbetet baseras på 
forskningsresultat/Sjuksköterskornas 
beslut baseras…(4/2) 
 
 

   59 
 
   65 

25 
 
23 

16 
 
12 

Jag använder inte forskning i mitt 
dagliga vårdarbete/Sjuksköterskorna 
använder inte…(4/3) 
 
 

   44 
 
   30 

22 
 
23 

34 
 
47 

Jag tillämpar forskningsresultat i mitt 
vårdarbete/Sjuksköterskorna 
tillämpar…(5/2) 
 
 

   66 
 
   69 

22 
 
21 

12 
 
10 

Jag använder forskningsresultat för att 
planera patientvården/ Sjuksköterskorna 
använder…(6/3) 
 
 

   47 
 
   57 

33 
 
30 

20 
 
13 

Jag hjälper andra att använda forskning 
i vårdarbetet/ Sjuksköterskorna hjälper 
andra…(6/5) 
 
 

   32 
 
   42 

35 
 
40 

33 
 
18 

Jag använder forskning som en guide i 
mitt vårdarbete/ Sjuksköterskorna 
använder…(6/4) 
 
 

   42 
 
   39 

32 
 
44 

26 
 
17 

Jag kan inte använda forskningsrön i 
mitt arbete/ Sjuksköterskorna kan 
inte…(6/4) 
 

   59 
 
   55 

26 
 
28 

15 
 
17 

Jag söker aktivt efter forskningsrön som 
är relevanta för mitt vårdarbete/ 
Sjuksköterskorna söker…(5/3) 
 

   42 
 
   62 

17 
 
23 

41 
 
15 

a internt bortfall (sjuksköterskor/avdelningschefer) 

 

Vid jämförelse mellan sjuksköterskor (n=241) och avdelningschefer (n=21) på 
vårdavdelningar avseende forskningsanvändningsindex sågs ingen skillnad i 
uppfattningar (sjuksköterskor md=3,33 vers. avdelningschefer md=3,55, Mann Whitney 
U Test Z=-0,977, p=0,328). 
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Gruppjämförelser mellan sjuksköterskor på vårdavdelningar utgående från deras 
respektive avdelningschefers inställning till forskning och utveckling inom 
omvårdnad 

 
Sjuksköterskegruppen (n=251) delades in i två grupper i förhållande till om de hade en 
avdelningschef (n=23) med positiv (totalindex > 128 poäng) eller negativ (totalindex < 
128 poäng) inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad. Syftet var att 
undersöka om det fanns skillnader vad gäller sjuksköterskornas inställning till forskning 
och utveckling inom omvårdnad samt om skillnader fanns avseende deras 
forskningsanvändning. 
 
Inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad 

Då det gäller de sju faktorer och totalindex, som mäter inställning till forskning och 
utveckling inom omvårdnad uppvisades inga skillnader mellan grupperna med undantag 
av faktorn studera litteratur. Gruppen som hade en positiv chef (n=190) hade en något 
mer positiv inställning i faktorn studera litteratur än gruppen som hade en negativ chef 
(n=61). Medianvärde 21,0 (kvartil 1=18 – kvartil 3=24) för gruppen vars chef hade 
positiv inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad jämfört med 
medianvärde 20,0 (kvartil 1=16 – kvartil 3=23) i gruppen vars chef hade negativ 
inställning (Mann Whitney U-test, Z=-1,973, p=0,048).  
 
Forskningsanvändning 

På de avdelningar där avdelningschefen hade positiv inställning till forskning och 
utveckling inom omvårdnad visade det sig att en större andel av sjuksköterskorna 
rapporterade högre grad av forskningsanvändning. På avdelningar där avdelningschefen 
hade en positiv inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad uppvisade 79 
% (n=146) av sjuksköterskorna medel till hög grad av forskningsanvändning 
(forskningsanvändningsindex > 3) och 21 % (n=39) hade låg grad av 
forskningsanvändning (forskningsanvändningsindex < 3). På avdelningar där 
avdelningscheferna hade negativ inställning uppvisade 61 % (n=34) medel till hög grad 
av forskningsanvändning och 39 % (n=22) hade låg grad av forskningsanvändning (Chi 
två=7,53, d.f.=1, p=0,006).  
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Gruppjämförelser mellan sjuksköterskor på vårdavdelningar utgående från deras 
respektive avdelningschefers utbildningsnivå samt inställning till forskning och 
utveckling inom omvårdnad 

 
Med syfte att undersöka om det fanns skillnader mellan grupper av sjuksköterskor 
avseende deras inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad och deras 
forskningsanvändning delades de in i fyra grupper (A-D, se nedan). Gruppindelningen 
utgick från deras respektive avdelningschefers utbildningsnivå i omvårdnadsvetenskap i 
kombination med inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad.  
 
Grupp A.  
Sjuksköterskor (n= 88) vars avdelningschefer hade omvårdnadsvetenskap ≥ 40 poäng 
och positiv inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad (totalindex > 128 
poäng). Svarsfrekvens 63 % av de potentiella sjuksköterskorna på dessa avdelningar. 
Grupp B. 
Sjuksköterskor (n= 17) vars avdelningschefer hade omvårdnadsvetenskap ≥ 40 poäng 
och negativ inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad (totalindex < 128 
poäng). Svarsfrekvens 39 % av de potentiella sjuksköterskorna på dessa avdelningar. 
Denna grupp ingår ej i gruppjämförelserna. 
Grupp C. 
Sjuksköterskor (n= 102) vars avdelningschefer hade omvårdnadsvetenskap < 40 poäng 
och positiv inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad (totalindex > 128 
poäng). Svarsfrekvens 74 % av de potentiella sjuksköterskorna på dessa avdelningar.  
Grupp D. 
Sjuksköterskor (n= 44) vars avdelningschefer hade omvårdnadsvetenskap < 40 poäng 
och negativ inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad (totalindex < 128 
poäng). Svarsfrekvens 60 % av de potentiella sjuksköterskorna på dessa avdelningar. 
 
Mediantjänstgöringstid på nuvarande arbetsplats varierade i grupperna mellan 3-6 år 
och medianen för den totala tjänstgöringstiden som sjuksköterska varierade mellan 6-13 
år. Sjuksköterskor som tagit sin sjuksköterskeexamen 1996 eller senare har 60 poäng 
omvårdnadsvetenskap i sin grundutbildning. I grupp A hade fler sjuksköterskor högre 
utbildningsnivå i omvårdnadsvetenskap jämfört med övriga grupper (se tabell 9). Vid 
jämförelse med examensår visade det sig att 67 % av sjuksköterskorna i denna grupp 
hade utbildats 1996 och senare. För grupp C var motsvarande siffra 38 % och för grupp 
D 36 %.  
 

Tabell 9 Utbildning i omvårdnadsvetenskap inom de respektive grupperna 
 
 

Grupp Aa n=88 
% (n) 

Grupp Cb n=102 
% (n) 

Grupp Dc n=44 
% (n) 

 
p-värde d  

Omvårdnadsvetenskap ≥  40p 
 

82 (72) 62 (63) 59 (26)  

Omvårdnadsvetenskap <  40p 
 

18 (16) 38 (39) 41 (18) 0,005 

     
aGrupp A: Avdelning där avdelningschefen har ≥ 40 poäng i omvårdnadsvetenskap och har positiv inställning  
bGrupp C: Avdelning där avdelningschefen har < 40 poäng i omvårdnadsvetenskap och har positiv inställning 
cGrupp D: Avdelning där avdelningschefen har < 40 poäng i omvårdnadsvetenskap och har negativ inställning 
d Chi-två=12,85, d.f.=3  
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Inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad  

Som framgår av tabell 10 sågs ingen skillnad mellan grupperna vad gällde 
sjuksköterskornas inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad. 
 

Tabell 10 Alla faktorer avseende inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad för de 

respektive grupperna 
 Sjuksköterskor 

Grupp Aa n=88 
Sjuksköterskor 
Grupp Cb n=102 

Sjuksköterskor 
Grupp Dc n=44 

 

 
 
Faktorer: 

Mdd/Q1-Q3
e Min-Max  Md/Q1-Q3 Min-Max  Md/Q1-Q3 Min-Max  p-

värdef 

Forskningsspråket  
(2-10)g 
 
 

7/6-8 3-10 7/5-8 2-10 7/5-8 2-10 0,757 

Behov forskningskunskap  
(5-25) 
 
 

21/18-23 6-25 20/17-23 13-25 20/17-23 12-25 0,431 

Delaktighet  
(6-30) 
 
 

19/15-23 8-30 19/15-21 8-30 18/15-23 8-29 0,646 

Professionen  
(5-25) 
 
 

19/17-22 8-25 18/15-21 5-25 19/15-21 9-24 0,072 

Meningsfullhet 
(5-25) 
 
 

21/18-24 14-25 21/19-23 12-25 20/18-23 13-25 0,356 

Studera litteratur  
(6-30) 
 
 

21/18-24 14-29 21/18-24 7-30 20/16-23 10-29 0,382 

Utveckling – Resurser  
(5-25) 
 

18/15-20 10-25 17/15-19 12-25 18/16-19 9-24 0,901 

Totalindex h 
(34-170) 
 

126/ 
109-139 

74-169 123/ 
105-137 

71-163 122/ 
108-137 

67-159 0,524 

aGrupp A: Avdelning där avdelningschefen har ≥ 40 poäng i omvårdnadsvetenskap och har positiv inställning. Internt bortfall 0-4 
bGrupp C: Avdelning där avdelningschefen har < 40 poäng i omvårdnadsvetenskap och har positiv inställning. Internt bortfall 0 
cGrupp D: Avdelning där avdelningschefen har < 40 poäng i omvårdnadsvetenskap och har negativ inställning. Internt bortfall 0-4 
dMd, Median, e Q1-Q3, kvartil 1och 3, f Kruskal-Wallis test, g möjliga poäng/faktor, h fråga 1-35, exkl fråga 14 

 

 

Uppfattningar om ledningsstöd 

Respondenterna besvarade ett antal påståenden om ledningsstöd på arbetsplatsen. Det 
fanns skillnader i uppfattningar mellan de olika grupperna, i fyra påståenden avseende 
ledningsstöd fanns en större andel sjuksköterskor i grupp D (avdelningschef med < 40 
poäng i omvårdnadsvetenskap och negativ inställning) vars svar indikerar en mer 
negativ uppfattning än för övriga två grupper (tabell 11). 
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Tabell 11  Sjuksköterskors uppfattning om det ledningsstöd som erhålls på arbetsplatsen. (Svaren 
grupperades enligt följande, Instämmer i mycket hög grad och Instämmer i hög grad benämnes Instämmer. 
Svarsalternativen Instämmer till viss del, Instämmer till liten del och Instämmer inte alls benämnes Instämmer inte) 

 Sjuksköterskor 
Grupp Aa n=88 

Sjuksköterskor 
Grupp Cb n=102 

Sjuksköterskor 
Grupp Dc n=44 

 

 
 

Instämmer 
 
% (n) 

Instämmer 
inte 
% (n) 

Instämmer  
 
% (n) 

 Instämmer 
inte 
% (n) 

Instämmer 
 
% (n) 

Instämmer 
inte 
% (n) 

p-
värded 

Min avdelningschef stödjer 
sjuksköterskor som vill 
bedriva vårdutveckling/ 
forskning på min enhet 
 

 
49 (42) 
 
 

 
51 (43) 
 

 
49 (49) 
 

 
51 (51) 
 

 
27 (11) 
 

 
73 (30) 
 

 
0,034 

Min avdelningschef är 
ansvarig för utvecklingen av 
omvårdnad på enheten 
 

 
46 (39) 

 
54 (46) 
 

 
38 (38) 
 

 
62 (62) 
 

 
39 (16) 
 

 
61 (25) 
 

 
0,529 

Min avdelningschef ger 
omvårdnadsfrågor lägre 
prioritet än vissa andra 
områden (ex ekonomi, 
personalförsörjning)  
 

 
13 (11) 
 

 
87 (75) 
 

 
21 (20) 
 

 
79 (77) 
 

 
54 (22) 
 

 
46 (19) 
 

 
<0,001 

Det är avdelningschefens 
ansvar att ställa resurser för 
forskningsanvändning till 
förfogande (ex personal, tid, 
IT-stöd)  
 

 
80 (69) 
 

 
20 (17) 
 

 
68 (67) 
 

 
32 (31) 
 

 
68 (28) 
 

 
32 (13) 
 

 
0,150 

Min avdelningschef avsätter 
tid i schemat för inläsning av 
omvårdnadslitteratur  
 

 
20 (17) 
 

 
80 (69) 
 

 
11 (11) 
 

 
89 (90) 
 

 
2 (1) 
 

 
98 (40) 
 

 
0,018 

Min avdelningschef 
uppmuntrar sjuksköterskorna 
att återge inlästa 
forskningsresultat vid 
arbetsplatsträffar  
 

 
21 (18) 
 

 
79 (67) 
 

 
15 (15) 
 

 
85 (84) 
 

 
10 (4) 
 

 
90 (38) 
 

 
0,225 

I medarbetarsamtalet 
diskuterar min avdelningschef 
med sjuksköterskorna om 
forskningens betydelse för 
omvårdnadsarbetet  
 

 
6 (5) 
 

 
94 (78) 
 

 
4 (4) 
 

 
96 (93) 
 

 
0 (0) 
 

 
100 (42) 

 
e 

I medarbetarsamtalet 
diskuterar min avdelningschef 
med sjuksköterskorna om 
kompetensutveckling utifrån 
omvårdnadsperspektivet (ex 
omvårdnadsvetenskap, 
nutrition, smärta, palliativ 
vård)  

 
43 (36) 

 
57 (48) 
 

 
29 (27) 
 

 
71 (67) 
 

 
14 (6) 
 

 
86 (36) 
 

 
0,004 

aGrupp A: Avdelning där avdelningschefen har ≥  40 poäng i omvårdnadsvetenskap och har positiv inställning. Internt bortfall 2-5 
bGrupp C: Avdelning där avdelningschefen har < 40 poäng i omvårdnadsvetenskap och har positiv inställning. Internt bortfall 1-8 
cGrupp D: Avdelning där avdelningschefen har < 40 poäng i omvårdnadsvetenskap och har negativ inställning. Internt bortfall 2-3 
d Chi två ,  e värde 2,604 (50% av cellerna har förväntade frekvenser mindre än 5, d.f.=2) 
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Forskningsrelaterade aktiviteter 

Respondenterna besvarade frågor som beskriver hur ofta sjuksköterskor hade/gavs 
möjlighet att arbeta med olika forskningsrelaterade aktiviteter och svaren har grupperats 
enligt följande: En gång per vecka till en gång per kvartal samt en gång per år och 
aldrig. Som framgår av tabell 12 förekom forskningsrelaterade aktiviteter oftare i 
grupperna där avdelningscheferna hade en positiv inställning till forskning och 
utveckling inom omvårdnad.  
 

Tabell 12 Sjuksköterskors uppfattning inom respektive grupp om hur de har/ges möjlighet till att arbeta 

med olika forskningsrelaterade aktiviteter 
Hur ofta ges du och dina kollegor 
möjlighet att;  
 

En gång per vecka till en gång 
per kvartal 
% (n) 

En gång per år/aldrig 
 
% (n) 

p-värdea 
 

arbeta med vårdutveckling/ 
forskningsprojekt 

   

Grupp Ab  n=88  76 (58) 24 (18) 
Grupp Cc  n=102 50 (41) 50 (41) 
Grupp Dd n=44  34 (13) 66 (25) 

<0,001 

 
återge inlästa forskningsrön ex på 
arbetsplatsträff 

   

Grupp A 61 (47) 39 (30) 
Grupp C 46 (40) 54 (46) 
Grupp D  24  (9) 76 (28) 

0,001 

 
läsa omvårdnadslitteratur/artiklar på 
arbetstid 

   

Grupp A  51 (39) 49 (37) 
Grupp C  49 (43) 51 (44) 
Grupp D  16  (6) 84 (32) 

0,001 

 

a Chi-två test, d.f.=2 
bGrupp A: Avdelning där avdelningschef har ≥ 40 poäng i omvårdnadsvetenskap och har positiv inställning Internt bortfall 11-12 
cGrupp C: Avdelning där avdelningschef har < 40 poäng i omvårdnadsvetenskap och har positiv inställning. Internt bortfall 15-20 
dGrupp D: Avdelning där avdelningschef har < 40 poäng i omvårdnadsvetenskap och har negativ inställning. Internt bortfall 4-5 
 

 

 

Forskningsanvändning 

Ingen signifikant skillnad sågs mellan de olika sjuksköterskegrupperna vad gäller 
forskningsanvändningsindex (grupp A md=3,44, grupp C md=3,44 samt grupp D 
md=3,11, Z=6,34, p=0,096). I grupp A och C uppgav tre fjärdedelar av 
sjuksköterskorna att de baserade sitt vårdarbete på forskning medan det i grupp D var 
cirka hälften som gjorde det (p=0,043). I grupp D var det knappt hälften av 
sjuksköterskorna som uppgav att de inte använde forskning som en guide i vårdarbetet, 
motsvarande siffror för grupp A och grupp C var cirka en fjärdedel (p=0,038). I grupp D 
fanns en tendens (p=0,06) till att en större andel sjuksköterskor inte aktivt sökte efter 
relevanta forskningsrön jämfört med i övriga grupper, grupp A 40 %, grupp C 33 % och 
grupp D 58 %. Fortsatt sågs en tendens att på avdelningar där avdelningschefen hade en 
positiv inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad förekom 
forskningsanvändning i högre utsträckning (tabell 13).  
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Tabell 13 Sjuksköterskors uppfattningar om forskningsanvändning. Procentuell svarsfördelning 
 Sjuksköterskor 

Grupp Aa n=88 
Sjuksköterskor 
Grupp Cb n=102 

Sjuksköterskor 
Grupp Dc n=44 

 

 Instäm
mer 
helt/del
vis 

Kan 
ej ta 
ställ
ning 

Tar 
delvis 
avstånd
/tar 
avstånd 

Instäm
mer 
helt/del
vis 

Kan 
ej ta 
ställ
ning 

Tar 
delvis 
avstånd
/tar 
avstånd 

Instäm
mer 
helt/del
vis 

Kan 
ej ta 
ställ
ning 

Tar 
delvis 
avstånd
/tar 
avstånd 

p-
värded 

Jag baserar mitt vårdarbete 
på forskning 
 

76 16 8 75 14 11 54 23 23 0,043 

Mina beslut för vårdarbetet 
baseras på forskningsresultat 
 

60 28 12 61 24 15 54 23 23 0,605 

Jag använder inte forskning i 
mitt dagliga vårdarbete 
 

45 19 36 47 27 26 40 16 44 0,258 

Jag tillämpar  
forskningsresultat i mitt 
vårdarbete 
 

64 26 10 70 22 8 54 23 23 0,133 

Jag använder 
forskningsresultat för att 
planera patientvården 
 

43 38 19 51 32 17 43 29 28 0,450 

Jag hjälper andra att använda 
forskning i vårdarbetet 
 

29 40 31 36 35 29 26 30 44 0,374 

Jag använder forskning som 
en guide i mitt vårdarbete 
 

40 36 24 41 35 24 35 19 46 0,038 

Jag kan inte använda  
forskningsrön i mitt arbete 
 

60 28 12 65 22 13 50 31 19 0,552 

Jag söker aktivt efter 
forskningsrön som är 
relevanta för mitt vårdarbete 

45 15 40 45 22 33 26 16 58 0,060 

aGrupp A: Avdelning där avdelningschefen har ≥ 40 poäng i omvårdnadsvetenskap och har positiv inställning. Internt bortfall 1-3 
bGrupp C: Avdelning där avdelningschefen har < 40 poäng i omvårdnadsvetenskap och har positiv inställning. Internt bortfall 0 
cGrupp D: Avdelning där avdelningschefen har < 40 poäng i omvårdnadsvetenskap och har negativ inställning. Internt bortfall 1-2 
d Chi-två test, d.f.=4  

 

 
Enkätens öppna frågor 
Efter den del i enkäten som belyste inställning till forskning och utveckling inom 
omvårdnad fanns utrymme för kommentarer, 64 personer valde att kommentera. Drygt 
hälften av dessa påtalade enkätens utformning, exempel på kommentarer; ”För många 
frågor”, ”Svårt med negationer, kan lätt bli fel”. Det fanns också tio personer som 
påtalade vikten av forskning, andra kommentarer var att alla sjuksköterskor behöver inte 
forska (n= 5) och ytterligare några (n= 13) tyckte att kopplingen mellan teori och 
praktik var viktig. De menade att det skulle vara bra med sjuksköterskor med 
forskarutbildning, alternativt D-nivå i omvårdnadsvetenskap, som var behjälpliga vid 
granskning av forskningsresultat och implementering av dessa. I enkätens sista fråga 
”Andra synpunkter angående forskningsanvändning” valde 77 respondenter att lämna 
synpunkter. En tredjedel kommenterade forskningens betydelse i omvårdnadsarbetet, 
exempel på kommentarer; ”Omvårdnadsforskningen är meningsfull men får inte ta 
överhanden”, ”Sjuksköterskor använder nog forskningsresultat utan att vara medvetna 
om det”, och ”Läser omvårdnadslitteratur på arbetstid gör vi när det finns behov för 
det”. Andra nämnde att det är ett eget ansvar att hålla sig ajour och att de nog skulle få 
tid avsatt om de efterfrågade det (n= 12). En del hade valt att inte besvara vissa 
påståenden/frågor angående ledningsstöd med motiveringen att de var nya på 
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arbetsplatsen, hade en ny avdelningschef (n=13) eller var själva nya som avdelningschef 
(n=2). Åtta personer nämnde hinder för forskningsanvändning, företrädesvis 
tidsaspekten men också obegripligt språk, brist på relevant litteratur och att forskning 
avskräcker. Några hade kommentarer om sjuksköterskeutbildningen, både teoretiskt och 
praktiskt (n=6). Bland kommentarerna märktes att sjuksköterskor ansåg att 
omvårdnadsforskning kom in för tidigt i grundutbildningen och förslag var att den 
skulle komma in senare alternativt efter avslutad grundutbildning. Någon respondent 
trodde att det skulle öka intresset för omvårdnadsforskning. Ytterligare 25 respondenter 
kommenterar enkätens utformning; många frågor, svåra frågor och påpekanden om 
negationer. 
 
Resultatsammanfattning 
Föreliggande undersökning har visat att 45 % av alla sjuksköterskor och 61 % av alla 
avdelningschefer hade en positiv inställning till forskning och utveckling inom 
omvårdnad. Bland sjuksköterskor med ≥ 40 poängs utbildningsnivå i 
omvårdnadsvetenskap fanns en större andel med positiv inställning till forskning och 
utveckling inom omvårdnad jämfört med de med lägre utbildningsnivå. För 
avdelningschefer kunde inte detta ses. I undersökningen kunde ingen skillnad i 
inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad ses hos sjuksköterskor vars 
avdelningschef hade positiv respektive negativ inställning till forskning och utveckling 
inom omvårdnad. Sjuksköterskor vilka tjänstgjorde på avdelningar vars avdelningschef 
hade positiv inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad angav en högre 
grad av forskningsanvändning. I undersökningen framgick att skillnader fanns i 
sjuksköterskors och avdelningschefers uppfattningar om ledningsstödet. Exempelvis 
ansåg 47 % av sjuksköterskorna att avdelningschefen stödjer sjuksköterskor som vill 
bedriva vårdutveckling medan 87 % av avdelningscheferna ansåg att så gjordes. Av 
sjuksköterskorna ansåg 12 % att det avsattes tid i schemat för inläsning av 
omvårdnadslitteratur och av avdelningscheferna ansåg 36 % att tid avsattes. När 
sjuksköterskors uppfattningar om ledningsstödet jämfördes i förhållande till 
avdelningschefens inställning och utbildningsnivå i omvårdnadsvetenskap visade det sig 
att de sjuksköterskor som hade en avdelningschef med negativ inställning och 
utbildning i omvårdnadsvetenskap < 40 poäng uppfattade ett svagare ledningsstöd.  
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DISKUSSION 
Avdelningschefer vid tre landstingsdrivna sjukhus i Mellansverige deltog i studien samt 
sjuksköterskor på ett av dessa sjukhus. Syftet med studien var att undersöka 
sjuksköterskors och avdelningschefers inställning till omvårdnadsforskning, undersöka 
om skillnader fanns avseende utbildningsnivå, inställning till forskning och utveckling 
inom omvårdnad, uppfattningar om ledningsstöd samt forskningsanvändning. Flera 
forskare har fokuserat på sjuksköterskors forskningsanvändning där hinder och 
möjligheter samt sjuksköterskors inställning till och medvetenhet om forskning har 
studerats (Björkström & Hamrin, 2001; Funk et al., 1995; Nilsson Kajermo et al., 2001; 
Parahoo, 2000). Även organisationens betydelse har belysts (Ekvall, 1996; McCaughan 
et al., 2002). I föreliggande undersökning sågs att sjuksköterskor med utbildning i 
omvårdnadsvetenskap ≥ 40 poäng uppvisade signifikant mer positiv inställning till 
omvårdnadsforskning än de med lägre utbildningsnivå inom omvårdnadsvetenskap. I 
avdelningschefsgruppen kunde denna skillnad inte ses lika tydligt. Sjuksköterskor som 
tagit sin sjuksköterskeexamen 1996 eller senare har 60 poäng omvårdnadsvetenskap i 
sin grundutbildning. I den här undersökningen fanns 139 sjuksköterskor (49%), alltså 
nästan hälften som utbildats efter detta år, medan det i avdelningschefsgruppen fanns en 
person utbildad efter 1996. Omvårdnaden befinner sig i ett paradigmskifte där 
sjuksköterskor från olika utbildningsformer arbetar sida vid sida. Det behövs ett 
organisationsklimat där sjuksköterskor från olika utbildningsformer kan arbeta 
tillsammans och ta tillvara varandras olika erfarenhet och akademiska kunskap. En del 
sjuksköterskor med äldre studiegång har valt att komplettera sin utbildning med 
omvårdnadsvetenskap medan andra av olika anledningar inte har gjort det. Detta belyser 
en del i problematiken kring forskningsanvändningen.  
 
Inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad 
Det visade sig att 45 % av sjuksköterskorna och 61 % av avdelningscheferna hade 
positiv inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad. Avdelningschefer 
hade, oberoende av utbildningsnivå i omvårdnadsvetenskap, positiv inställning till 
forskning och utveckling. Detta är ett intressant fynd. Är det så att man söker tjänst som 
avdelningschef för att man har ett intresse för vårdutveckling, har man förväntningar 
från organisationen på att förbättra omvårdnaden eller har man besvarat enkätfrågorna 
med vad som uppfattades vara ett ”korrekt” svar? I föreliggande undersökning sågs att 
sjuksköterskor med omvårdnadsvetenskap ≥ 40 poäng var klart mer positiva för 6 av 7 
faktorer avseende inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad jämfört med 
de sjuksköterskor som hade < 40 poäng omvårdnadsvetenskap. Det tyder på att 
utbildning i omvårdnadsvetenskap ger en ökad insikt om forskningens betydelse. Detta 
bekräftas i Björkströms och Hamrins undersökning (2001) där sjuksköterskor med 
nyare utbildning oftare var positiva.  
Tidigare forskning avseende sjuksköterskors inställning till forskning och 
forskningsanvändning har visat mycket varierande resultat, från mindre än 25 % 
positiva (Olade, 2003, 2004b) och upp till 80-90 % positiva (Wallin et al., 2003). Urval 
och instrument i studierna är olika varför det är svårt att göra en direkt jämförelse 
mellan siffrorna. Björkström och Hamrin (2001) redovisade ett medelvärde för 
totalindex på 126,4 (Sd 20,4) och respondenternas värden varierade mellan 60-167. I 
föreliggande studie hade sjuksköterskor medelvärde 123,2 (Sd=19,8) och en variation 
mellan 60-169. Avdelningschefernas resultat visade ett medelvärde 128 (Sd 15,7) och 
en variation mellan 79-152. 
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Björkström et al. (2003) kunde visa att studenter med ett speciellt intresseområde läste 
fler vetenskapliga artiklar. I denna undersökning kunde det inte ses att sjuksköterskor 
som hade ett särskilt ansvarsområde var mer positiva, ej heller läste dessa vetenskapliga 
tidskrifter oftare än de som inte hade något ansvarsområde. Författarnas tanke var att 
ansvarsområde skulle kunna jämställas med intresseområde. Ungefär hälften av alla 
sjuksköterskor hade ett eget ansvarsområde vilket tyder på att det var många som ingick 
i olika grupper. Kan det ha varit så att man utsetts trots bristande engagemang och 
därmed inte hade intresset av att förkovra sig inom området? Här kan man tänka sig att 
avdelningschefens inställning har betydelse för den enskilda sjuksköterskans 
engagemang. Med 59 % av avdelningscheferna som ansåg att de inte hade 
omvårdnadsansvaret tydligt beskrivet i sin uppdrags-/arbetsbeskrivning är det möjligt 
att dessa inte har gett uttryck för vikten av att utveckla ansvarsområden. I enkätens 
öppna fråga angavs brist på tid, resurser och intresse som hinder för att kunna hålla sig 
ajour med aktuell omvårdnadsforskning. Sjuksköterskor förväntas vara autonoma och 
ska ta till sig aktuell forskning. Sjukvården befinner sig i ett paradigmskift där 
medarbetare med olika sjuksköterskeutbildningar arbetar sida vid sida, dessa 
sjuksköterskor har olika kunskap i forskningsmetodik, förmåga att värdera 
forskningsresultat samt att läsa engelsk litteratur. Organisationen behöver tydliggöra de 
förväntningar och krav som finns på avdelningschefen och den enskilda sjuksköterskan.  
 
Ledningsstöd 
Det visade sig finnas signifikanta skillnader mellan grupperna avseende vilket stöd 
sjuksköterskorna ansåg sig få och vad avdelningscheferna ansåg att de gav. De 
påståenden där inga skillnader sågs var ”Det är avdelningschefens ansvar/Det är mitt 
ansvar som avdelningschef att ställa resurser för forskningsanvändning till förfogande 
(ex personal, tid, IT-stöd)” och ”I medarbetarsamtalet diskuterar min avdelningschef 
med sjuksköterskorna om forskningens betydelse för omvårdnadsarbetet/Vid 
medarbetarsamtalet diskuterar jag …”. Svaren på påståendet ”Min avdelningschef/Som 
avdelningschef är jag ansvarig för utvecklingen av omvårdnaden på enheten”, ger 
författarna en misstanke om att den kan ha tolkats olika. Svaren kan bli olika beroende 
på vilket perspektiv man har. Avdelningschefen ansvarar för god omvårdnadsutveckling 
(Landstinget i Värmland, 2003) men i den dagliga vården kan det tänkas att 
sjuksköterskan ser sig som ansvarig för omvårdnaden. Såväl avdelningschefer som 
sjuksköterskor ansåg att det avsätts lite tid i schemat för inläsning av litteratur även om 
avdelningschefer menade att det gjordes i något större utsträckning än sjuksköterskorna 
uppfattade. Även om medarbetarsamtalet gick åsikterna isär om i vilken utsträckning 
omvårdnadsforskning och kompetensutveckling diskuterades. Svaren indikerar 
bristande kommunikation och det belyser vikten av att en dialog förs. Då skulle kanske 
mindre skillnader i uppfattningar om exempelvis medarbetarsamtalets innehåll uppnås. 
Det kan finnas många anledningar till att respondenterna inte har samma uppfattningar i 
de frågor som ställts.  
 
Det krävs olika typer av ledarskap vid olika tillfällen. Synen på ledarskap har förändrats 
mycket under de senaste åren. I vården idag finns bland såväl sjuksköterskor som 
avdelningschefer representanter för alla typer av ledar-/medarbetarskap, allt från 
auktoritär ledare till coach. Det innebär att den auktoritäre ledaren kan ha medarbetare 
som är autonoma och coachen kan ha medarbetare som vill ha tydliga direktiv. Typen 
av ledarskap, vilket inte kontrollerats i denna studie, kan ha haft betydelse för utfallet av 
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frågorna avseende ledningsstöd vilket bekräftas av Closs och Cheater (1994), Gerrish 
och Clayton (2004), Parahoo (2000) och Wallin et al. (2003). Vidare kan motsättningar 
förkomma inom olika personalkategorier vilket bekräftas av Angus et al. (2003) och 
Camiah och Cert (1997). Att införa omvårdnadsforskningens resultat i praktisk 
verksamhet är en mycket komplex uppgift som kräver dialog mellan bland andra 
avdelningschef och sjuksköterska. Vid gruppjämförelser framkom att gruppen 
sjuksköterskor vars avdelningschefer hade omvårdnadsvetenskap <40 poäng och hade 
en negativ inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad uppfattade ett 
svagare ledningsstöd än övriga grupper vars avdelningschefer hade antingen > 40 poäng 
eller < 40 poäng omvårdnadsvetenskap och positiv inställning. Likaså uppfattade dessa 
sjuksköterskor att de hade sämre möjligheter att arbeta med forskningsrelaterade 
aktiviteter än övriga två grupper. Detta indikerar att avdelningschefens inställning har 
stor betydelse för uppfattning av ledningsstöd. Det kan vara så att avdelningschefens 
positiva inställning leder till ett bättre ledningsstöd. Landstinget beskriver i sin 
omvårdnadspolicy (Landstinget i Värmland, 2003) att avdelningschefen är ansvarig för 
att en god omvårdnadsutveckling sker men endast 39 % av avdelningscheferna ansåg att 
detta fanns tydligt angivet i uppdrags/arbetsbeskrivningen. I landstingets 
ledningsgrupper finns för närvarande ingen representant som bevakar 
omvårdnadsfrågor. Det skulle vara värdefullt om de krav och förväntningar som 
organisationen ställer tydligt presenterades för medarbetarna. Omvårdnadspersonal 
utgör 79 % av personalen i det direkta patientarbetet, en representant skulle kunna 
tydliggöra och öka förståelsen för omvårdnadsutveckling. Denna skulle kunna förmedla 
de krav och förväntningar som finns från organisationen men också återföra 
medarbetarnas erfarenheter och behov. 
 
Forskningsanvändning 
I denna studie uppvisade sjuksköterskor hög grad av forskningsanvändning. Sjuttio 
procent av sjuksköterskorna, i hela materialet, uppgav att de baserade vårdarbetet på 
forskning och 66 % att de tillämpade forskningsresultat i vårdarbetet. 
Wikblads forskningsanvändningsindex har bl. a. använts av Wallin et al. (2003). I det 
arbetet visade forskningsindexfrågorna ett värde på 2,67 i en grupp och 2,94 i en annan 
grupp. I Wikblads arbete (1998) har en grupp 3,6 och en annan grupp 3,1. 
Forskningsanvändningsindex i innevarande arbete har räknats fram för de olika 
grupperna vilket varierade mellan 3,11 och 3,44 dvs jämförbara med andra studier. 
Utifrån de hinder sjuksköterskor uppgivit i föreliggande studie, exempelvis brist på tid 
och resurser, kan det tänkas att svaren indikerar att sjuksköterskor ansåg att arbete t ex 
efter vårdprogram och nationella riktlinjer innebar att tillämpa forskningsresultat. Här 
avses troligen inte enbart omvårdnadsforskning. Varför används då inte 
forskningsresultat av alla sjuksköterskor? En del sjuksköterskor i denna undersökning 
kommenterade att omvårdnadsforskningen ibland har ett svårbegripligt språk och att det 
är svårt att hitta relevant litteratur. Man ”Önskar att det fanns sjuksköterskor med 
intresse och kunskap som fick tid avsatt för att värdera den forskning som finns, skulle 
då lättare nå ut”. ”Forskning avskräcker” sade någon. Enligt Camiah och Cert (1997) 
kan ett problem vara att forskningsinformationen inte är anpassad till de behov 
sjuksköterskor har. Camiah räknar upp fem möjliga orsaker, sjuksköterskorna känner 
inte till forskningsresultaten, förstår dem inte, tror inte på dem, vet inte hur de ska 
användas eller de är inte tillåtna att använda resultaten. I föreliggande undersökning 
visade det sig att sjuksköterskor som hade en avdelningschef med en positiv inställning 
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till forskning och utveckling inom omvårdnad i större utsträckning uppgav att de 
använde sig av forskningsresultat i det dagliga arbetet. På de avdelningar där 
avdelningschefen hade positiv inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad 
uppvisade 79 % av sjuksköterskorna medel till hög grad av forskningsanvändning. 
Slutsatsen blir att en chef med positiv inställning ger sjuksköterskorna bättre stöd. Det 
kan också vara så att sjuksköterskor arbetar i enlighet med nya forskningsrön utan att 
vara helt medvetna om hur de konkret fått sin kunskap. Ett välkänt hinder för 
forskningsanvändning är att tid och resurser saknas men även mandat från den politiska 
ledningen och tjänstemännen i organisationen. Flera författare påtalar organisationens 
betydelse för sjuksköterskors forskningsanvändning (Estabrooks, 1999; Olade, 2004a; 
Stetler et al., 1998; Wallin et al., 2003) men också att utbildningsnivå och position har 
betydelse (Nilsson Kajermo et al., 2000; Parahoo, 2000). Ledarskapet tycks vara 
centralt för sjuksköterskors möjligheter att bedriva omvårdnadsutveckling. Den faktor 
som i denna undersökning förefaller ha störst betydelse för sjuksköterskors möjlighet att 
bedriva evidensbaserad vård var avdelningschefens inställning till forskning och 
utveckling inom omvårdnad. Undersökningen visade att sjuksköterskor med utbildning i 
omvårdnadsvetenskap ≥ 40 poäng uppvisade högre grad av forskningsanvändning. 
Sjuksköterskor förväntas vara autonoma inom omvårdnad och arbeta evidensbaserat 
men för att klara detta behövs stöd från avdelningschefen. Såväl avdelningschefer som 
sjuksköterskor behöver utbildning i forskningsmetodik påtalar Nilsson Kajermo et al. 
(1998) och Nilsson Kajermo (2004). Att ha en avdelningschef som både har utbildning 
inom omvårdnad och en positiv inställning till omvårdnadsforskning kan därför tyckas 
vara det optimala. Ett 30-tal sjuksköterskor har i innevarande undersökning 
kommenterat att behovet av omvårdnadsforskning finns och att den måste omsättas i 
praktisk verksamhet. De tycker att det skulle vara bra med sjuksköterskor som har 
forskarutbildning, alternativt D-nivå i omvårdnadsvetenskap, som skulle granska 
forskningsresultaten och därefter medverka vid implementeringen av dem i 
omvårdnadsarbetet. Svensk sjuksköterskeförening har kurser där ”underlättare” utbildas 
för att just kunna hjälpa till med granskning och implementering av forskningsresultat. I 
väntan på att fler sjuksköterskor och avdelningschefer uppnår högre utbildningsnivå i 
omvårdnadsvetenskap och forskningsmetodik skulle dessa underlättare kunna vara ett 
stöd för sjuksköterskor och avdelningschefer att arbeta evidensbaserat. 
 
Metoddiskussion 
Totalt skickades 513 enkäter ut och 335 besvarades. De personallistor som 
tillhandahölls från valt sjukhus visade sig innehålla många namn på sjuksköterskor som 
av olika anledningar slutat på sina anställningar. Det gör att författarna inte kan vara 
helt säkra på att det bortfall som redovisats är korrekt. Eftersom undersökningsgruppen 
inte är känd för författarna kan inte någon bortfallsanalys göras, dock ses ingen skillnad 
utifrån genus, män och kvinnor har svarat i samma utsträckning. Total svarsfrekvens är 
65 %. I sjuksköterskegruppen var svarsfrekvensen 63 % och för avdelningschefer 79 %. 
De enheter som hade en avdelningschef med negativ inställning hade en lägre 
svarsfrekvens än de som hade en avdelningschef med en positiv inställning. En del hade 
inte besvarat frågorna avseende ledningsstöd eftersom de hade ny avdelningschef eller 
var själva nya på avdelningen. Sextiofyra respondenter kommenterade enkätens frågor i 
fri text. Drygt hälften av dessa påtalade enkätens utformning, ”För många frågor”, 
”Svårt med negationer, kan lätt bli fel”, många ansåg också att frågorna var alltför lika 
varandra.  
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Under studiens planering var avsikten att göra en jämförelse mellan avdelningschefer 
med minst 60 poäng omvårdnadsvetenskap och de med mindre än 60 poäng. Det visade 
sig att det fanns för få avdelningschefer med omvårdnadsutbildning på kandidatnivå för 
att kunna göra jämförelser. I denna undersökning valdes att lägga brytpunkten för 
jämförelse mellan grupper i omvårdnadsvetenskap på nivån mer eller mindre än 40 
poäng. Detta gjordes för att även de sjuksköterskor med äldre studiegång som på eget 
initiativ läst omvårdnadsvetenskap 21-40 poäng skulle ingå. Det bedömdes att dessa 
sjuksköterskor insett värdet av att skaffa sig samma kunskap som sina kollegor, 
utbildade enligt nyare studiegång. Endast en avdelningschef hade tagit 
sjuksköterskeexamen efter 1996.  
 
För gruppjämförelser identifierades fyra grupper utifrån avdelningschefens 
utbildningsnivå i omvårdnadsvetenskap och inställning till forskning och utveckling 
inom omvårdnad. Tyvärr måste den grupp där avdelningschefen hade ≥ 40 poäng 
omvårdnadsvetenskap och en negativ inställning utgå på grund av ett mycket litet antal 
avdelningar där avdelningschefen hade dessa förutsättningar. På grundval av detta och 
dessutom i kombination med en låg svarsfrekvens bland sjuksköterskorna gjordes 
bedömningen att det fanns en alltför stor osäkerhet i ”gruppens” svar. Det gör att frågan 
om utbildningsnivå har en större påverkan än inställning inte kan besvaras i denna 
studie. 
 
I Björkström/Hamrins instrument ”Sjuksköterskors inställning till och medvetenhet om 
forskning och utveckling inom omvårdnad (version II)” finns ingen fastställd gräns för 
när en respondent ska betraktas som positiv eller negativ. Björkström och Hamrin 
(2001) anger att ”deltagarna visade överlag en positiv inställning…” vilket författarna i 
härvarande undersökning inte kan visa. Med den gräns som fastställdes på 128 poäng i 
enkätdelen som mäter inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad, är 
totalt i undersökningen 61 % av avdelningscheferna och 45 % av sjuksköterskorna 
positiva. Författarna valde en gräns på 128 poäng vilket motsvarar 3,75 poäng per 
påstående/fråga. Denna gräns är givetvis avgörande för det resultat som erhölls. Med en 
högre eller lägre gräns skulle andelen sjuksköterskor/avdelningschefer med en positiv 
inställning ha varit större eller mindre och det är svårt att veta hur de fortsatta 
jämförelserna då skulle ha fallit ut.  
 
Resultaten avseende forskningsanvändningsindex är i föreliggande studie jämförbara 
med resultaten i andra studier (Wallin et al., 2003; Wikblad, 1998). Författarna har följt 
uträkning av index enligt Wikblads studie där värdet 3 står för att man inte kan ta 
ställning. Det förefaller märkligt när ett indexvärde på 3 är bedömt att vara medelgrad 
av forskningsanvändning. Det är osäker hur detta påverkat studiens resultat. 
 
Cronbachs alpha gällande delskalor i denna studie har visat sig ha liknande värden som 
de rapporterade av Björkström och Hamrin (2001) och Wikblad (1998). Det har kommit 
till vår kännedom att ett arbete där Björkströms och Hamrins frågeformulär används 
pågår i Stockholmstrakten. Här har frågeformuläret anpassats till primärvård och 
distriktssköterskor/sjuksköterskor som arbetar i öppen vård. Syftet med studien är att 
undersöka distriktssköterskors/sjuksköterskors förutsättningar och möjligheter att 
använda forskningsresultat i vårdarbetet samt att driva vårdutveckling i primärvård. 
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Arbetet är inte avslutat och några slutsatser finns inte tillgängliga (U. Falk, personlig 
kommunikation, 25 april, 2005). Det är intressant då en jämförelse mellan två studier 
som gjorts ungefär samtidigt skulle kunna visa eventuella skillnader/likheter mellan 
sjuksköterskor i primärvård respektive slutenvård och landsort respektive storstad. 
 
Slutsatser 
Evidensbaserad hälso- och sjukvård är ett förhållningssätt och en vilja att tillämpa bästa 
tillgängliga bevis för vårdbeslut. Det är vidare en process för att systematiskt 
sammanställa, kvalitetsgranska, värdera, tolka och tillämpa tillgängliga 
forskningsresultat (Willman & Stoltz, 2002). Sjuksköterskor liksom avdelningschefer 
förväntas vara autonoma vad det gäller att tillgodogöra sig forskningsresultat, dock är 
kunskapen om att värdera resultaten ibland bristfällig. Troligen skulle en ökad 
utbildningsnivå i omvårdnadsvetenskap/forskningsmetodik öka möjligheten att ta 
tillvara resultaten. Resultaten i denna studie visade att sjuksköterskans utbildningsnivå i 
omvårdnadsvetenskap och avdelningschefens inställning till forskning och utveckling 
inom omvårdnad hade betydelse för möjligheten att använda forskningsresultat i 
omvårdnaden. 
 
Tid måste kunna avsättas i schemat för inläsning av resultat och för att kunna 
implementera nya rön i omvårdnadsarbetet. Med dagens krympande resurser är detta 
kanske inte alltid helt lätt. Broar behöver också byggas mellan akademin och det 
praktiska omvårdnadsarbete som görs ute på sjukhusen. I föreliggande undersökning 
uppgav 59 % av avdelningscheferna att de inte ansåg att de hade omvårdnadsansvaret 
tydligt beskrivet i sin uppdrags-/arbetsbeskrivning. Landstingets ledning behöver 
klargöra synen på omvårdnaden som egen profession utifrån sin skrivning i den 
omvårdnadspolicy som finns (Landstinget i Värmland, 2003). Ledningsansvaret i 
landsting måste vara fördelat så att kvaliteten på hälso- och sjukvården säkerställs även 
ur ett omvårdnadsperspektiv. Sjuttionio procent av medarbetarna arbetar i den direkta 
patientvården men företräds idag inte av någon representant i ledningsgrupperna. Om 
det fanns representant för omvårdnad i ledningsgrupper kunde arbetet med 
omvårdnadspolicyn gå vidare. Enskilda sjuksköterskor och avdelningschefer får då 
mandat att bedriva evidensbaserad omvårdnad. Landstingen får vad som efterfrågas! 
 

Förslag till vidare forskning 
I denna studie har avdelningschefens betydelse för sjuksköterskors möjlighet att bedriva 
forskningsrelaterade aktiviteter belysts. För att arbeta enligt vetenskap och beprövad 
erfarenhet krävs såväl mandat som resurser vilket gör att beslutet att arbeta 
evidensbaserat måste förankras hos både politiker och tjänstemän. Ytterligare studier 
som kartlägger forskningsanvändning behövs. Förslagsvis på enheter där 
avdelningschefen har utbildning i omvårdnadsvetenskap ≥  60 poäng i jämförelse med 
andra för att se om här finns en högre grad av forskningsanvändning; om det finns 
tillgängliga resurser i form av forskarutbildade sjuksköterskor som granskar 
omvårdnadsforskning och ger support vid implementeringen. Det vore även av intresse 
att undersöka vilken syn politiker, tjänstemän och läkare har på begreppet 
evidensbaserad omvårdnad. 
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Sammanställning av demografiska data för sjuksköterskor och avdelningschefer 

 
  Sjuksköterskor   Avdelningschefer 
  n= 284    n= 50  

Medelålder  (1/0) a 40,56 (23-65 år)   48,4 (34-64 år)   
 
Sjuksköterskeexamen år n      (%)   n      (%) 
<1966  3      (1)   1      (2) 
1966-1975  24    (9)   11    (22) 
1976-1985  42   (15)   23    (46) 
1986-1995  77   (27)   14    (28) 
≥ 1996  139 (49)   1      (2) 
 
Specialistutbildning (3/4) Ja Nej  Ja Nej  
  107 (38) 174 (61)  19 (38) 29 (58)  
 
Omvårdnadsvetenskap 20p         21-40p   41-60p      61-80p  20p         21-40p   41-60p   61-80p 
  86 (31)   45 (16)   139 (49)    11 (4)  29 (58)   14 (28)    5 (10)      2 (4) 
 
Hälso- och sjukvårds- 1-60 p Har ingen  1-60 p Har ingen 
administration  15 (5) 260 (95)  20 (40) 30 (60)  
 
Tjänstgöringsår  m Sd  m Sd  
sjuksköterska (5/2)  11,8 9,5  14,3 7,1 
range  39 (1-40)   29 (3-32) 
 
 
avdelningschef (0)  -   7,3  6,8 
range     36 (1-37 ) 
 
nuvarande arbetsplats (9/4) 7,4 7,6  10,4 7,6 
range  34 (1-35)   36 (1-37) 
 
Arbetstidsförläggning (5) n     (%)   n    (%) n    (%) 
Dagtid  124 (45)   50 (100) 
 
Natt  29   (11)   - 
 
Mix dag/natt  117 (43)   - 
 
I min uppdragsbeskrivning     Ja  Nej  
finns ansvaret för omvårdnad/ -   18 (40) 27 (60) 
utvecklingsfrågor tydligt beskrivet (5) 
 
     
 
a internt bortfall sjuksköterskor/avdelningschefer 
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FRÅGEFORMULÄR  
 
Till att börja med ber vi dig att fylla i några bakgrundsdata om dig själv:  
 
1. Ålder:______________ 
 
 
 
2. Sjuksköterskeutbildning avslutad år:_______________ 
 
3. Påbyggnads-/specialistutbildning  � JA inriktning: ________________________ avslutad år:_________ 
 
               � NEJ 
 
4. Förutom sjuksköterskeutbildning och ev. påbyggnads/specialistutbildning, har du läst: 
 
 Omvårdnad:  � 21-40p � 41-60p � 61-80p  
 
Kommentar: __________________________________________________________________________________________ 
 
 Hälso- och sjukvårdsadministration: � 1-20 p � 21-40p � 41-60p   
 
Kommentar: __________________________________________________________________________________________ 
 
 
 Annan universitetsutbildning (specificera):________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Tjänstgöringstid som sjuksköterska (exkl. tid som avdelningschef) År……………..   Månader………………… 
 
6. Tjänstgöringstid som avdelningschef     År……………..   Månader………………… 
 
7. Tjänstgöringstid på nuvarande arbetsplats    År……………..   Månader………………… 
 
 
8. I min uppdrags/arbetsbeskrivning finns ansvaret för omvårdnads/utvecklingsfrågor tydligt beskrivet.  � JA   � NEJ 
 
 
9. Har du deltagit/deltar du i något forsknings- eller utvecklingsprojekt inom omvårdnad? 
 
 � JA     vilket:____________________________________________________________________________________ 
 � NEJ 
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FRÅGEFORMULÄR 

 
Sjuksköterskors inställning till och medvetenhet om forskning och utveckling 

inom omvårdnad (version IIa) 

 
Instruktion:  På följande sidor presenteras ett antal påstående som du värderar och du anger i vilken grad du instämmer i de 
givna alternativen. Ringa in det alternativ som du tycker stämmer bäst med dina värderingar. 1= instämmer inte alls, 2= 
instämmer till liten del, 3= instämmer till viss del, 4= instämmer i hög grad, 5= instämmer i mycket hög grad 
 
 Instämmer 

inte alls 
Instämmer 

till  
liten del 

Instämmer 
till  

viss del 

Instämmer  
i  

hög grad 

Instämmer  
i mycket 
hög grad 

      
1.  Som sjuksköterska måste man kunna läsa engelsk-

språklig litteratur 
1 2 3 4 5 

      
2.  Att delta i utvecklingsarbete inom omvårdnad bidrar 

inte till ökad skicklighet i sjuksköterskeyrket 
1 2 3 4 5 

      
3. Det skrivs och pratas alldeles för mycket om 

forskning och utveckling inom omvårdnadsområdet 
1 2 3 4 5 

      
4.  Jag tycker det är intressant att läsa vetenskapliga 

artiklar om omvårdnad 
1 2 3 4 5 

      
5. Sjuksköterskeyrket behöver inte forskningsbaserad 

kunskap i lika hög grad som läkaryrket 
1 2 3 4 5 

      
6.  Omvårdnadsforskning beskriver och synliggör 

omvårdnadsarbetet 
1 2 3 4 5 

      
7.  Sjuksköterskeyrket är ett praktiskt yrke och behöver 

inte omfatta forskning 
1 2 3 4 5 

      
8. På arbetsplatsen (ex vårdavdelningen) skall det finnas   

aktuell forskningslitteratur inom omvårdnad 
1 2 3 4 5 

      
9.  Vetenskapliga artiklar har ett alltför komplicerat 

språk för mig 
1 2 3 4 5 

      
10. Det är inte meningsfullt att ägna sig åt utvecklings-

arbete inom omvårdnad 
1 2 3 4 5 

      
11. Det borde ingå i sjukskötersketjänsten att vara 

delaktig i utvecklingsarbete inom omvårdnad 
1 2 3 4 5 

      
12. Vi behöver inte några omvårdnadsforskare för att kunna 

utveckla vården, det klarar sjuksköterskorna själva 
1 2 3 4 5 

      
13. Jag deltar gärna i internationella vetenskapliga 

konferenser 
1 2 3 4 5 

      
14. I sjuksköterskeutbildningen är det för mycket 

forskningsanknytning 
1 2 3 4 5 

      
15. Omvårdnadsforskningen komplicerar det naturliga 

omvårdnadsarbetet 
1 2 3 4 5 
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 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
till  

liten del 

Instämmer 
till  

viss del 

Instämmer  
i  

hög grad 

Instämmer  
i mycket 
hög grad 

      
16. Lärare från sjuksköterskeutbildningen är/skulle vara 

en resurs på arbetsplatsen för att stimulera till 
utveckling av omvårdnadsarbetet 

1 2 3 4 5 

      
17. Omvårdnadsforskningen ger inte sjuksköterskeyrket 

någon högre status 
1 2 3 4 5 

      
18. Doktorsgrad för sjuksköterska (disputerad) borde 

vara behörighet för vissa högre tjänster inom 
omvårdnadsområdet 

1 2 3 4 5 

      
19. Att vidareutbilda sig i forskning och forsknings-

anknytning är inte något viktigt för framtiden 
1 2 3 4 5 

      
20. Som sjuksköterska har jag tillräckligt med inflytande 

för att kunna påverka omvårdnaden utan att behöva 
kunskap om forskning 

1 2 3 4 5 

      
21. Inom omvårdnadsforskning används ett alltför 

komplicerat språk 
1 2 3 4 5 

      
22. I det kliniska arbetet borde vi ha fler sjuksköterskor 

med forskarutbildning 
1 2 3 4 5 

      
23. Att delta i forskning bidrar inte till ökad skicklighet i 

sjuksköterskeyrket 
1 2 3 4 5 

      
24. Omvårdnadsforskningens resultat måste nå ut bättre 

till sjuksköterskor i deras verksamhet 
1 2 3 4 5 

      
25. Omvårdnadsforskning är nödvändigt för mig i min 

utveckling som sjuksköterska 
1 2 3 4 5 

      
26. Det är orealistiskt att kunna tillämpa forsknings-

resultat i det praktiska omvårdnadsarbetet 
1 2 3 4 5 

      
27. Det borde ingå i sjukskötersketjänsten att vara 

delaktig i forskning 
1 2 3 4 5 

      
28. Skicklighet i sjuksköterskeyrket uppnås framför allt 

genom lång praktisk erfarenhet 
1 2 3 4 5 

      
29. Jag bryr mig inte om att ta reda på forskningsresultat 1 2 3 4 5 
      
30. Studenter från sjuksköterskeutbildningen är/skulle 

vara en resurs på arbetsplatsen för att stimulera till 
utveckling av omvårdnadsarbetet 

1 2 3 4 5 

      
31. Att sjuksköterskeyrket skall bygga på vetenskaplig 

och beprövad erfarenhet är en självklarhet 
1 2 3 4 5 

      
32. Det är inte meningsfullt att ägna sig åt forsknings-

arbete inom omvårdnad 
1 2 3 4 5 

      
33. Sjuksköterskor borde ta sig tid att läsa forsknings-

rapporter 
1 2 3 4 5 

      
34. Att förändra och pröva nya idéer är väsentligt i 

sjuksköterskeprofessionen 
1 2 3 4 5 
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 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
till  

liten del 

Instämmer 
till  

viss del 

Instämmer  
i  

hög grad 

Instämmer  
i mycket 
hög grad 

      
35. Jag anser att frågorna i detta formulär är 

betydelsefulla 
 

1 2 3 4 5 

______________________________________________________________________________________________________ 
Kommentarer: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

En gång 
per vecka 

En gång 
per månad 

En gång 
per kvartal 

En gång 
per år Aldrig 

36 a. Hur ofta läser du vetenskapliga omvårdnadstidskrifter 

   (ex. Journal of Advanced Nursing, Scandinavian Journal   

of Caring Sciences)? 

     

      

      b. Hur ofta läser du någon av riksförbundens tidskrifter  

    (ex. Omvårdnadsmagasinet, Sjukskötersketidningen)?  

     

 
 
a
Björkström och Hamrin SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING TILL FORSKNING OCH UTVECKLING INOM OMVÅRDNAD 
Copyright 1977 och 2002: Version II 2002 Monica Björkström, Institutionen för hälsa och vård, Karlstads universitet och Elisabeth Hamrin, 
Institutionen för medicin och vård, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet. 
 Reference: Björkström M. & Hamrin E. (2001) Swedish nurses’ attitudes towards research and development within nursing. 
Journal of Advanced Nursing 34 (5), 706-714. Avser frågorna 1-35 
 
 
 

Här följer ytterligare några frågor som vi ber dig besvara utifrån förhållandena på din arbetsplats. 
 
 
 
 
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer i 
mycket hög 

grad 
37. Jag ger mitt stöd till sjuksköterskor som vill bedriva 

vårdutveckling/forskning på min enhet. 
 

1 2 3 4 5 

      
38. Som avdelningschef är jag ansvarig för utvecklingen  

av omvårdnad på enheten. 
 

1 2 3 4 5 

      
39. För mig som avdelningschef har omvårdnadsfrågor   

lägre prioritet än vissa andra områden (ex. ekonomi, 
personalförsörjning). 

 

1 2 3 4 5 
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Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer i 
mycket hög 

grad 

40. Det är mitt ansvar som avdelningschef att ställa 
resurser för forskningsanvändning till förfogande  
(ex. personal, tid, IT-stöd). 
 

1 2 3 4 5 

41. Jag avsätter tid i schemat för sjuksköterskorna för 
inläsning av omvårdnadslitteratur. 

 

1 2 3 4 5 

42. Jag uppmuntrar sjuksköterskorna att återge inlästa 
forskningsresultat vid arbetsplatsträffar. 

 

1 2 3 4 5 

43. I medarbetarsamtalet diskuterar jag med 
sjuksköterskorna om forskningens betydelse för 
omvårdnadsarbetet. 

 

1 2 3 4 5 

44. I medarbetarsamtalet diskuterar jag med 
sjuksköterskorna om kompetensutveckling utifrån 
omvårdnadsperspektivet (ex. omvårdnadsvetenskap, 
nutrition, smärta, palliativ vård). 

1 2 3 4 5 

 
 
Hur ofta ges sjuksköterskorna möjlighet att: 
 
 

En gång 
per vecka 

En gång 
per månad 

En gång 
per kvartal 

En gång 
per år Aldrig 

45.Arbeta med utvecklings/forskningsprojekt. 
 

     

46.Återge inlästa forskningsrön ex på arbetsplatsträff.      

47.Läsa omvårdnadslitteratur/artiklar på arbetstid.      

 
 

Följande frågor avser användning av forskningsresultat på din arbetsplats 
 

OBSERVERA! Att nu är svarsalternativen annorlunda än i föregående del. 
Instruktion: Ringa in det svarsalternativ, som bäst stämmer in på din åsikt gällande vart och ett av nedanstående 
påståenden: 
1 = Instämmer helt, 2 = Instämmer delvis, 3 = Kan ej ta ställning, 4 = Tar delvis avstånd, 5 = Tar helt avstånd 
 
 
 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Kan ej ta 
ställning 

Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

 
48.Sjuksköterskorna baserar sitt vårdarbete på forskning. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
49.Sjuksköterskornas beslut för vårdarbetet baseras på 

forskningsresultat. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
50.Sjuksköterskorna använder inte forskning i sitt 

dagliga vårdarbete. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
51.Sjuksköterskorna tillämpar forskningsresultat i sitt 

vårdarbete. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
52.Sjuksköterskorna använder forskningsresultat för att 

planera patientvården. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
53.Sjuksköterskorna hjälper andra att använda forskning 

i vårdarbetet. 
 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Kan ej ta 
ställning 

Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

 
54.Sjuksköterskorna använder forskning som en guide i 

sitt vårdarbete. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
55.Sjuksköterskorna kan inte använda forskningsrön i sitt 

arbete. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
56.Sjuksköterskorna söker aktivt efter forskningsrön som   

är relevanta för sitt vårdarbete. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 
 
57. Andra synpunkter som du vill delge oss angående forskningsanvändning. 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 
 

Återsänd enkäten i bifogat svarskuvert inom 1 vecka 
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FRÅGEFORMULÄR  
 
 
Till att börja med ber vi dig att fylla i några bakgrundsdata om dig själv:  
 
 
1. Ålder:______________ 
 
 
 
2. Sjuksköterskeutbildning avslutad år:_______________ 
 
3. Påbyggnads-/specialistutbildning  � JA Inriktning:_________________________ avslutad år:_________ 
 
                    � NEJ 
 
4. Förutom sjuksköterskeutbildning och ev. påbyggnads/specialistutbildning, har du läst: 
 
 Omvårdnad:  � 21-40p � 41-60p � 61-80p  
 
Kommentar: __________________________________________________________________________________________ 
 
 Hälso- och sjukvårdsadministration: � 1-20 p � 21-40p � 41-60p   
 
Kommentar: __________________________________________________________________________________________ 
 
 Annan universitetsutbildning (specificera):________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Tjänstgöringstid som sjuksköterska   År…………   Månader…………………. 
 
6. Tjänstgöringstid på nuvarande arbetsplats  År…………   Månader…………………. 
 
7. Arbetar för närvarande  � dag  � natt  � dag och natt 
 
 
 
 
8. Omfattar ditt arbete speciellt ansvar för något omvårdnadsområde (ex nutrition, smärta, palliativ vård)? 
 
 � JA vilket:____________________________________________________________________________________ 
 � NEJ 
 
9. Har du deltagit/deltar du i något forsknings- eller utvecklingsprojekt inom omvårdnad? 
 
 � JA     vilket:____________________________________________________________________________________ 
 � NEJ 
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FRÅGEFORMULÄR 

Sjuksköterskors inställning till och medvetenhet om forskning och utveckling 

inom omvårdnad (version IIa) 

Instruktion:  På följande sidor presenteras ett antal påstående som du värderar och du anger i vilken grad du instämmer i de 
givna alternativen. Ringa in det alternativ som du tycker stämmer bäst med dina värderingar. 1= instämmer inte alls, 2= 
instämmer till liten del, 3= instämmer till viss del, 4= instämmer i hög grad, 5= instämmer i mycket hög grad 
 
 Instämmer 

inte alls 
Instämmer 

till  
liten del 

Instämmer 
till  

viss del 

Instämmer  
i  

hög grad 

Instämmer  
i mycket 
hög grad 

      
1.  Som sjuksköterska måste man kunna läsa engelsk-

språklig litteratur 
1 2 3 4 5 

      
2.  Att delta i utvecklingsarbete inom omvårdnad bidrar 

inte till ökad skicklighet i sjuksköterskeyrket 
1 2 3 4 5 

      
3. Det skrivs och pratas alldeles för mycket om 

forskning och utveckling inom omvårdnadsområdet 
1 2 3 4 5 

      
4.  Jag tycker det är intressant att läsa vetenskapliga 

artiklar om omvårdnad 
1 2 3 4 5 

      
5. Sjuksköterskeyrket behöver inte forskningsbaserad 

kunskap i lika hög grad som läkaryrket 
1 2 3 4 5 

      
6.  Omvårdnadsforskning beskriver och synliggör 

omvårdnadsarbetet 
1 2 3 4 5 

      
7. Sjuksköterskeyrket är ett praktiskt yrke och behöver 

inte omfatta forskning 
1 2 3 4 5 

      
8.  På arbetsplatsen (ex vårdavdelningen) skall det 

finnas aktuell forskningslitteratur inom omvårdnad 
1 2 3 4 5 

      
9.  Vetenskapliga artiklar har ett alltför komplicerat 

språk för mig 
1 2 3 4 5 

      
10. Det är inte meningsfullt att ägna sig åt utvecklings-

arbete inom omvårdnad 
1 2 3 4 5 

      
11. Det borde ingå i sjukskötersketjänsten att vara 

delaktig i utvecklingsarbete inom omvårdnad 
1 2 3 4 5 

      
12. Vi behöver inte några omvårdnadsforskare för att kunna 

utveckla vården, det klarar sjuksköterskorna själva 
1 2 3 4 5 

      
13. Jag deltar gärna i internationella vetenskapliga 

konferenser 
1 2 3 4 5 

      
14. I sjuksköterskeutbildningen är det för mycket 

forskningsanknytning 
1 2 3 4 5 

      
15. Omvårdnadsforskningen komplicerar det naturliga 

omvårdnadsarbetet 
1 2 3 4 5 

      
16. Lärare från sjuksköterskeutbildningen är/skulle vara 

en resurs på arbetsplatsen för att stimulera till 
utveckling av omvårdnadsarbetet 

1 2 3 4 5 
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 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
till  

liten del 

Instämmer 
till  

viss del 

Instämmer  
i  

hög grad 

Instämmer  
i mycket 
hög grad 

      
17. Omvårdnadsforskningen ger inte sjuksköterskeyrket  

någon högre status 
1 2 3 4 5 

      
18. Doktorsgrad för sjuksköterska (disputerad) borde 

vara behörighet för vissa högre tjänster inom 
omvårdnadsområdet 

1 2 3 4 5 

      
19. Att vidareutbilda sig i forskning och forsknings-

anknytning är inte något viktigt för framtiden 
1 2 3 4 5 

      
20. Som sjuksköterska har jag tillräckligt med inflytande 

för att kunna påverka omvårdnaden utan att behöva 
kunskap om forskning 

1 2 3 4 5 

      
21. Inom omvårdnadsforskning används ett alltför 

komplicerat språk 
1 2 3 4 5 

      
22. I det kliniska arbetet borde vi ha fler sjuksköterskor 

med forskarutbildning 
1 2 3 4 5 

      
23. Att delta i forskning bidrar inte till ökad skicklighet i 

sjuksköterskeyrket 
1 2 3 4 5 

      
24. Omvårdnadsforskningens resultat måste nå ut bättre 

till sjuksköterskor i deras verksamhet 
1 2 3 4 5 

      
25. Omvårdnadsforskning är nödvändigt för mig i min 

utveckling som sjuksköterska 
1 2 3 4 5 

      
26. Det är orealistiskt att kunna tillämpa forsknings-

resultat i det praktiska omvårdnadsarbetet 
1 2 3 4 5 

      
27. Det borde ingå i sjukskötersketjänsten att vara 

delaktig i forskning 
1 2 3 4 5 

      
28. Skicklighet i sjuksköterskeyrket uppnås framför allt 

genom lång praktisk erfarenhet 
1 2 3 4 5 

      
29. Jag bryr mig inte om att ta reda på forskningsresultat 1 2 3 4 5 
      
30. Studenter från sjuksköterskeutbildningen är/skulle 

vara en resurs på arbetsplatsen för att stimulera till 
utveckling av omvårdnadsarbetet 

1 2 3 4 5 

      
31. Att sjuksköterskeyrket skall bygga på vetenskaplig 

och beprövad erfarenhet är en självklarhet 
1 2 3 4 5 

      
32. Det är inte meningsfullt att ägna sig åt 

forskningsarbete inom omvårdnad 
1 2 3 4 5 

      
33. Sjuksköterskor borde ta sig tid att läsa forsknings-

rapporter 
1 2 3 4 5 

      
34. Att förändra och pröva nya idéer är väsentligt i 

sjuksköterskeprofessionen 
 

1 2 3 4 5 

35. Jag anser att frågorna i detta formulär är 
betydelsefulla 

1 2 3 4 5 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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Kommentarer: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 En gång 

per vecka 
En gång 
per månad 

En gång 
per kvartal 

En gång 
per år Aldrig 

36 a. Hur ofta läser du vetenskapliga omvårdnadstidskrifter 

   (ex. Journal of Advanced Nursing, Scandinavian Journal 

of  Caring Sciences)? 

     

      

      b. Hur ofta läser du någon av riksförbundens tidskrifter  

    (ex. Omvårdnadsmagasinet, Sjukskötersketidningen)?  

     

 
 
a
Björkström och Hamrin SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING TILL FORSKNING OCH UTVECKLING INOM OMVÅRDNAD 
Copyright 1977 och 2002: Version II 2002 Monica Björkström, Institutionen för hälsa och vård, Karlstads universitet och Elisabeth Hamrin, 
Institutionen för medicin och vård, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet.  
Reference: Björkström M. & Hamrin E. (2001) Swedish nurses’ attitudes towards research and development within nursing. 
Journal of Advanced Nursing 34 (5), 706-714. Avser frågorna 1-35 
 
 
 

Här följer ytterligare några frågor som vi ber dig besvara utifrån förhållandena på din arbetsplats. 
 
 
 
 
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer i 
mycket hög 

grad 
 
37.Min avdelningschef stödjer sjuksköterskor som vill  
bedriva vårdutveckling/forskning. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

      
38.Min avdelningschef är ansvarig för utvecklingen av  
omvårdnad på enheten. 

1 2 3 4 5 

      
39.Min avdelningschef ger omvårdnadsfrågor lägre 
prioritet än vissa andra områden (ex. ekonomi, 
personalförsörjning). 

1 2 3 4 5 

      
40.Det är avdelningschefens ansvar att ställa resurser för 
forskningsanvändning till förfogande (ex. personal, tid, 
IT-stöd). 

1 2 3 4 5 

      
41.Min avdelningschef avsätter tid för sjuksköterskorna i 
schemat för inläsning av omvårdnadslitteratur. 

_______________________________________________
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
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Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer i 
hög grad 

Instämmer i 
mycket hög 

grad 
42.Min avdelningschef uppmuntrar sjuksköterskorna att 
återge inlästa forskningsresultat vid arbetsplatsträffar. 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

43.I medarbetarsamtalet diskuterar min avdelningschef 
med sjuksköterskorna om forskningens betydelse för 
omvårdnadsarbetet. 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

44.I medarbetarsamtalet diskuterar min avdelningschef 
med sjuksköterskorna om kompetensutveckling utifrån 
omvårdnadsperspektivet (ex. omvårdnadsvetenskap, 
nutrition, smärta, palliativ vård).  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 
Hur ofta ges du och dina kollegor möjlighet att: 
 
 

En gång 
per vecka 

En gång 
per månad 

En gång 
per kvartal 

En gång 
per år Aldrig 

45.Arbeta med vårdutveckling/forskningsprojekt. 
 

     

46.Återge inlästa forskningsrön ex på arbetsplatsträff.      

47.Läsa omvårdnadslitteratur/artiklar på arbetstid      

 
 

Följande frågor avser användning av forskningsresultat på din arbetsplats 
 

OBSERVERA! Att nu är svarsalternativen annorlunda än i föregående del. 
Instruktion: Ringa in det svarsalternativ, som bäst stämmer in på din åsikt gällande vart och ett av nedanstående 
påståenden: 
1 = Instämmer helt, 2 = Instämmer delvis, 3 = Kan ej ta ställning, 4 = Tar delvis avstånd, 5 = Tar helt avstånd 
 
 
 
 
 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Kan ej ta 
ställning 

Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
avstånd 

 
48.Jag baserar mitt vårdarbete på forskning. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
49.Mina beslut för vårdarbetet baseras på 
forskningsresultat. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
50.Jag använder inte forskning i mitt dagliga vårdarbete. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
51.Jag tillämpar forskningsresultat i mitt vårdarbete. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
52.Jag använder forskningsresultat för att planera  
patientvården. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
53.Jag hjälper andra att använda forskning i vårdarbetet. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
54.Jag använder forskning som en guide i mitt 
vårdarbete. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
55.Jag kan inte använda forskningsrön i mitt arbete. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
56.Jag söker aktivt efter forskningsrön som är relevanta 
för mitt vårdarbete. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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57. Andra synpunkter som Du vill delge oss angående forskningsanvändning. 
 
______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 
 

Återsänd enkäten i bifogat svarskuvert inom 1 vecka 
 

 


