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Sammanfattning 

 

Det övergripande syftet var att studera sjuksköterskors och chefers attityder till 

mikrosocialt företrädarskap för patienter (I), faktorer relaterade med 

företrädarskap (II, III) med huvudsakligt fokus på företrädarskap för äldre 

patienter inom kommunal hälso- och sjukvård samt att psykometriskt testa 

instrumentet Attitudes toward Patient Advocacy Scale-Attitudes toward 

MIcrosocial Advocacy (IV). Metod: En kvantitativ tvärsnittstudie och en 

kvalitativ intervjustudie genomfördes. Sjuksköterskor (n=207) och chefer 

(n=23) i kommunal hälso-och sjukvård besvarade frågor om företrädarskap, 

yrkeskompetens, personlighet, vårdkvalitet och organisationsklimat (I, II, IV). 

Sjuksköterskors (n=18) uppfattningar av vad som påverkar företrädarskap 

studerades i en fenomenografisk studie (III). Resultat: Sjuksköterskor och 

chefer rapporterade positiva attityder till företrädarskap (I, II), framför allt för 

oförmögna patienter (I). Två områden av yrkeskompetens (Att utföra 

omvårdnadsprocessen, Arbetsledning och samarbete) liksom en dimension av 

kvalitet i vården av äldre var positivt associerade med attityder till 

företrädarskap (II). Två organisatoriska dimensioner var associerade med 

attityder till företrädarskap, en negativt (livfullhet) och en positivt, (lekfullhet). 

Sjuksköterskors uppfattningar av vad som påverkar företrädarskap omfattar tre 

hierarkiskt relaterade nivåer: Sjuksköterskans karaktärsdrag, Sjuksköterskans 

förhållande till patienten och Arbetsplatsens beskaffenhet (III). Den svenska 

versionen av APAS-AMIA omfattar 33 påståenden i en fyrfaktorstruktur 

(APAS-AMIA/SE): Stödja patienternas önskemål och beslutsfattande, Värna 

om patienternas vård, Stödja patienterna att kommunicera sina önskemål och 

Respektera patienternas önskemål om att inte delta i beslut (IV). Konklusioner: 

Det är viktigt att sjuksköterskors yrkeskompetens upprätthålls och 

vidareutvecklas samt att skapa organisatoriska förutsättningar för att 

sjuksköterskor ska ha möjlighet att företräda patienter.  

 

 

Nyckelord: APAS-AMIA/SE, företrädarskap, kommunal hälso-och sjukvård, 

organisation, psykometri, sjuksköterskans yrkeskompetens, äldre patienter
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Abstract 

 

The overall aim was to study nurses’ and managers’ attitudes towards micro 

social patient advocacy (I) and factors related to patient advocacy (II, III) with 

the main focus being on advocacy in the care of older patients in community 

health care together with psychometric testing of the instrument ‘Attitudes 

toward Patient Advocacy Scale-Attitudes toward MIcrosocial Advocacy (IV). 

Methods: A quantitative cross-sectional study and a qualitative study were 

carried out. Nurses (n=207)  and managers (n=23)  in community health care 

responded to a questionnaire about patient advocacy, nursing competence, 

personality traits, quality of care and organisational climate (I, II, IV). Nurses' 

(n=18) perceptions of influencers of patient advocacy was studied in a 

phenomenographic study (III). The results showed that nurses and managers 

reported positive attitudes to patient advocacy (I, II), especially for patients 

unable to speak for themselves (I). Two areas of nursing competence 

(Performing the nursing process, Supervision and cooperation) and a 

dimension of quality of care of older patients were positively associated with 

attitudes towards patient advocacy (II). Two organisational dimensions were, 

negatively (dynamism) respectively positively (playfulness), associated with 

attitudes towards patient advocacy. The nurses’ perceptions of influencers of 

patient advocacy consist of three hierarchically related levels: The nurse's 

character traits, The nurse’s bond with the patient and The organisational 

conditions (III). The Swedish version of APAS-AMIA consists of 33 items in a 

four-factor structure (APAS-AMIA/SE): Support patients’ beliefs and 

decision-making, Safeguard patients' health care, Support patients to 

communicate their wishes and Respect patients’ wishes not to participate in 

decisions regarding care (IV). Conclusions: Maintaining the continuing 

professional competence of nurses is important, as is ensuring the 

organisational prerequisites necessary to enable nurses’ advocacy for patients. 

 

 

 

 

Keywords: APAS-AMIA/SE, community care, instrument, nursing 

competence, older patients, organisation, patient advocacy, psychometrics,   
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”Fordringen er blandt andet formuleret i den 

gyldne regel: Alt hvad du vil, at de andre skal 

gøre imod dig, det skal du gøre imod dem. Den 

er alt andet end en lunken regel om at gøre 

gengæld … Den forlanger, at vi skal fantasere 

os til, hvordan vi ville ønske der blev handlet 

imod os, hvis vi var i den andens sted – for så 

aktuelt at handle imod den anden på den måde” 

 

K. E. Løgstrup, Norm og spontanitet, 

Gyldendal, 1972 
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Avhandlingens delstudier 

 

Denna avhandling baseras på följande delstudier, vilka refereras till i texten 

enligt deras romerska numrering (I-IV). 

 

I. Josse Eklund, A., Petzäll, K., Sandin-Bojö, A-K. & Wilde-Larsson, 

B. (2012). Swedish registered nurses’ and nurse managers’ attitudes 

towards patient advocacy in community care of older patients.  

Journal of Nursing Management, e-publicerad.  

  

II. Josse Eklund, A., Wilde-Larsson, B., Petzäll, K. &  Sandin-Bojö, A-

K. Individual and organizational factors influencing nurses’ 

attitudes towards patient advocacy in community healthcare of 

older people. Insänd till tidskrift. 

 

III. Josse Eklund, A., Jossebo, M., Sandin-Bojö, A-K., Wilde-Larsson, 

B. & Petzäll, K. The three levels of influencers of patient advocacy. 

Swedish registered nurses’ perceptions of influencers to patient 

advocacy- a phenomenographic study. Manuskript. 

 

IV. Josse Eklund, A., Petzäll, K., Sandin-Bojö, K. & Wilde-Larsson, B. 

(2012). Cross-cultural validation and psychometric testing of the 

Swedish version of the microsocial section of the Attitudes toward 

Patient Advocacy Scale. The International Journal of Person Centered 

Medicine 2(3), 473-481. 

 

 

 

Delstudierna som är publicerade återges med tillstånd från respektive 

förlag.  
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Förkortningar  

 

ABP Acting on Behalf of Patients- sektion av instrumentet 

APAS-AMIA för bedömning av attityder till att 

företräda patienter (företrädarskap för oförmögna 

patienter) 

APAS Attitude toward Patient Advocacy Scale- instrument 

för bedömning av attityder till företrädarskap för 

patienter 

APAS-AMIA Attitude toward Patient Advocacy Scale-Attitude 

toward MIcrosocial Advocacy- sektion av 

instrumentet APAS för bedömning av attityder till 

företrädarskap för patienter på mikrosocial nivå 

APAS-AMIA/SE Den svenska fyrfaktor versionen av instrumentet 

APAS-AMIA  

AssCE Assessment of Clinical Education- frågeformulär för 

bedömning av sjuksköterskors yrkeskompetens 

GEFA Göran Ekvall Formulär A- instrument för 

bedömning av organisationsklimat 

KUPP Kvalitet Ur Patientens Perspektiv- instrument för 

bedömning av vårdkvalitet 

SIMP Single-Item Measures of Personality- instrument för 

bedömning av personlighetsdrag 

SPA Safeguard Patients’ Autonomy- sektion av 
instrumentet APAS-AMIA för bedömning av 
attityder till att värna om patienters autonomi 
(företrädarskap för självständiga patienter) 
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Introduktion 

 

Under de senaste femtio åren har förbättrade levnadsvillkor och olika 

avancemang inom hälso- och sjukvården ökat medellivslängden i världen med 

tjugo år. Detta innebär att många människor når hög ålder (Kristensson & 

Jakobsson, 2010) och flera av dem har sin hälsa i behåll långt upp i åren 

(Eliopoulos, 2010). Likafullt är det ofta så, att ju äldre en person blir, desto 

större blir hans/hennes behov av omvårdnad (Larsson & Thorslund, 2006). 

Äldre personer i behov av omvårdnad kan vara speciellt sårbara på grund av 

långvarig sjukdom, nedsatt kognitiv förmåga och andra förändringar som 

åldrandet kan medföra, och kan därmed ha svårigheter att kommunicera sina 

behov och önskemål (Hyduk & Moxley, 1997). Förändringarna och 

känslomässiga reaktioner på dessa, kan ha en kumulativ effekt och på så sätt 

göra de äldre personerna extra sårbara. Därmed kan de vara i behov av en 

person som företräder dem och deras rättigheter. Företrädaren kan vara en 

närstående, en kontaktperson, en sjuksköterska eller annan person inom hälso- 

och sjukvården som känner patienten, dennes behov, önskemål och intressen. 

Även andra patientgrupper kan ha behov av en företrädare, temporärt eller 

permanent, när de av olika anledningar inte själva kan företräda sina intressen. 

 

I avhandlingen används begreppet ”företrädarskap för patienter” för att 

beskriva det engelska begreppet ”patient advocacy”. Ordet ”advocacy” 

översätts till svenska med orden ”försvar”, ”befrämjande” och ”tillstyrkan” 

(Prismas Engelska Ordbok, 2001). Verbet ”advocate” översätts till ”att 

företräda”, ”vara förkämpe”, (Prismas Engelska Ordbok, 2001) och ”att vara 

talesman” (Natur och Kulturs handlexikon, 1986).  Att företräda innebär att 

träda i stället för någon, att representera eller vara ombud för någon och att 

uppträda till försvar för någon (Svenska Akademiens ordbok, 2010).  

 

Företrädarskap för äldre patienter har studerats och beskrivits som att 

respektera patienters grundläggande behov såsom autonomi, värdighet och 

integritet (Gustafsson et al., 2009). Sjuksköterskor företräder äldre patienter när 

de exempelvis bevakar patienters rättigheter och främjar deras välbefinnande 

(Edberg et al., 2008). När sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård 

hjälper patienter att få tillgång till olika former av service, påskyndar 

installationer av hjälpmedel (Sargent et al., 2007) och underlättar 

kommunikation mellan patienter och andra vårdgivare (Sargent et al. 2007; 

Williams et al., 2011) agerar de också som patienters företrädare.  
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Under mitt arbete som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård 

mötte jag många gånger patienter som, av olika orsaker, inte kunde föra sin 

egen talan eller tillse att de fick den vård de hade rätt till, i rätt omfattning eller 

vid rätt tidpunkt. Jag noterade att vi sjuksköterskor talade för patienter, 

skyddade dem och kompenserade för brister i vården utan att reflektera 

närmare över detta. Med tiden upptäckte jag att det fanns ett begrepp som 

beskrev våra handlingar, företrädarskap, vilket fördjupade mitt intresse för 

området.  

 

Forskningen rörande företrädarskap för äldre personer och de faktorer som 

påverkar företrädarskap för äldre är begränsad. Det är därför viktigt att belysa 

området ur olika perspektiv. Denna avhandling inriktas huvudsakligen mot att 

belysa företrädarskap för äldre patienter i svensk kommunal hälso- och 

sjukvård ur sjuksköterskors perspektiv. Värdet av att belysa företrädarskap för 

äldre patienter är att öka intresset för sjuksköterskors företrädarskap och att 

medvetandegöra sjuksköterskor, patienter, närstående, chefer och beslutsfattare 

om företrädarskap.  
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Bakgrund 
 

Företrädarskap för patienter  

 

Företrädarskap för patienter1 kan utövas på två nivåer, makro- och 

mikrosocialt. Makrosocialt företrädarskap utövas på organisationsnivå eller 

samhällsnivå, ofta i förebyggande syfte (Snowball, 1996) i avsikt att påverka 

riktlinjer och författningar som berör hela patientgrupper (Bu & Wu, 2008). 

Florence Nightingales arbete för att förbättra samhällshygien, 

bostadsförhållanden (Hearell, 2010), främja jämlikhet och mänskliga rättigheter 

inom vården (Selanders & Crane, 2012) kan betraktas som tidigt makrosocialt 

företrädarskap (Hearell, 2010; Selanders & Crane, 2012). Företrädarskap för 

patienter på mikrosocial, individuell nivå, utövas ofta som en reaktion på 

aktuella eller kritiska situationer i vården (Snowball, 1996).  

 

Sjuksköterskors roll som patienters företrädare har sitt ursprung i den 

amerikanska konsumentrörelsen som verkade för patienters rättigheter inom 

hälso- och sjukvård (Starr, 1982). Sjukdom ansågs inte längre vara ett tillstånd 

utanför individens kontroll. Begrepp som egenvård, rättvisa, mänskliga 

rättigheter och lika möjligheter till vård för alla kom i fokus (Leddy & Pepper, 

1998). Paradigmskiftet innebar att sjuksköterskor antog rollen som patienters 

företrädare i syfte att hjälpa dem att fatta informerade beslut om vården. 

Utvecklingen var relaterad till den process som startade på 1960-talet, då 

utformningen av sjuksköterskans professionella identitet påbörjades (Hewitt, 

2002). Omvårdnadsteoretiker definierade då omvårdnad som en autonom 

disciplin åtskild från den medicinska vetenskapen.  

 

I början av 1970-talet introducerades så begreppet företrädarskap för patienter 

i International Council of Nurses (ICNs) etiska kod (Winslow, 1984). Riktlinjer 

infördes om att sjuksköterskan är primärt ansvarig för de personer som hon2 

vårdar och att hon på lämpligt sätt ska skydda patienten när dennes vård hotas. 

Företrädarskap innebär emellertid inte endast att skydda patientens rättigheter, 

utan vilar på idén om att sjuksköterskan ska verka för patientens 

välbefinnande, en etik i praktiken (Gaylord & Grace, 1995). Som ett led i den 

professionella sjuksköterskans utveckling blev företrädarskap en integrerad del 

av konsten att vårda och en aspekt av att vara en kompetent sjuksköterska 

(Begley, 2010). Företrädarskap för patienter har diskuterats och studerats under 

                                                           
1 Patienten benämns hädanefter som han/hon i avhandlingen. 
2 Sjuksköterskan benämns hädanefter som hon i avhandlingen. 



12 
 

de senaste fyra decennierna, vilket har resulterat i teorier om företrädarskap för 

patienter samt i forskning om olika aspekter av företrädarskap. 

 

 

Teorier och teoretiska modeller om företrädarskap för patienter  

 

Nedan presenteras fem teorier/teoretiska modeller om företrädarskap från 

1970- och 1980-talen som har haft genomslag internationellt och ofta 

återkommer i litteraturen om företrädarskap. Några av dessa ligger till grund 

för senare års teoribildningar, av vilka ett urval beskrivs i nästföljande avsnitt.  

 

 

Tidiga teorier och teoretiska modeller om företrädarskap  

 

Under åren 1979 till 1989 utformades de första teorierna och teoretiska 

modellerna om företrädarskap för patienter. Curtin (1979) utformade en modell 

för humanistiskt företrädarskap (Human advocacy model). Modellen rör 

företrädarskap på mikrosocial nivå och är grundad på antagandet att alla 

människor har gemensamma behov och rättigheter. Som humanistisk 

företrädare ska sjuksköterskor hjälpa patienten att finna mening både i livet och 

i döendet, helt utifrån patientens önskemål och värderingar (Curtin, 1979).  

 

En annan teori på mikrosocial nivå, är existentiellt företrädarskap (Existential 

advocacy), som utformades av Gadow (1980). Enligt Gadows teori baseras 

företrädarskap på principen om självbestämmande som en fundamental 

mänsklig rättighet. Den som företräder patienten och talar i hans/hennes sak 

har inte rätt att själv definiera vad som är i patientens intresse, utan det är 

patienten själv som ska definiera detta.  

 

Den funktionella modellen om företrädarskap för patienten (Functional model 

of patient advocacy) som beskrevs av Kohnke (1982) utgår, liksom Gadows 

(1980) teori, från patientens rätt till självbestämmande och innebär att 

sjuksköterskor ska informera patienten så att han/hon kan fatta informerade 

beslut om sin vård (Kohnke, 1982). Enligt Kohnke utövas företrädarskap på 

följande tre nivåer; för sjuksköterskor själva, för patienter (mikrosocialt) och på 

samhällsnivå (makrosocialt).  

 

Enligt Bandman och Bandman (1985) har sjuksköterskor i sin profession flera 

roller som till exempel rådgivare, kliniker och ställföreträdande mor. Att vara 
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patienters företrädare är en förening av sjuksköterskans alla roller och den 

grundval som hennes yrkesfunktion vilar på.  

 

Samhälleligt, makrosocialt, företrädarskap beskrivs i Fowlers (1989) modell om 

socialt företrädarskap som utgår från idén om social rättvisa för alla. Fowler 

anser att sjuksköterskor inte enbart ska engagera sig mikrosocialt utan också 

agera genom makrosocialt företrädarskap. Sjuksköterskor bör verka mot 

orättvisor och ojämlikhet inom vården och för att alla individer i behov av vård 

ska ha tillgång till adekvat sådan. 

 

I tabell 1 presenteras en översikt av ovanstående teorier/teoretiska modeller 

utifrån deras grundläggande antaganden om företrädarskap för patienter.  
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Tabell 1. Tidiga teorier och teoretiska modeller om företrädarskap - en översikt  

Författare (år): 
 
 
Företrädarskap: 

Curtin  
(1979) 
Humanistiskt 
företrädarskap 

Gadow  
(1980) 
Existensiellt 
företrädarskap 

Kohnke  
(1982) 
Funktionellt 
företrädarskap 

Bandman  
och 
Bandman  
(1985) 

Fowler  
(1989) 
Socialt 
företrädarskap 

- är en del av 
sjuksköterskans 
profession 

Företrädarskap 
är en filosofisk 
idealbild av 
omvårdnad 
som i sin tur är 
en etisk konst.  
 

Företrädarskap 

är essensen av 

omvårdnad. 

Företrädarskap 
är en god 
handling men 
den kan vara 
riskfylld. 
Sjuksköterskan 
måste ha såväl 
professionell 
kunskap som 
kunskap om 
större 
organisatoriska 
sammanhang 
för att kunna 
företräda 
patienten. 

Sjuksköterskan 
har i sin 
profession 
många roller 
och rollen som 
företrädare är 
en förening av 
dessa. Det är 
den grundval 
som guidar och 
utmärker alla 
funktioner 
sjuksköterskan 
har och är 
hennes 
viktigaste plikt. 

Företrädarskap är 
ett etiskt koncept 
som kan ses som 
en filosofisk 
grund för 
omvårdnad men 
också som en roll 
för 
sjuksköterskan 
som utbildare av 
patienten. 
Sjuksköterskan 
ska också 
engagera sig på 
makrosocial nivå. 

- grundas på 
relationen 
mellan 
sjuksköterska 
och patient 

Sjuksköterskan 
och patienten 
delar samma 
mänskliga 
värden. Hon 
har en unik 
ställning 
gentemot 
patienten då 
hon vårdar 
denne länge 
och lär på så 
sätt känna 
patienten som 
en unik person, 
vilket är 
omvårdnadens 
innersta väsen.  

Sjuksköterskan 
möter patienten 
som en hel 
människa och 
vårdar ofta 
denna över lång 
tid och mycket 
nära. Då hon 
lär känna 
patientens 
styrkor och 
svagheter och 
förstår dennes 
upplevelser är 
hon bäst 
lämpad att vara 
patientens 
företrädare.  

 Sjuksköterskan 
har kontinuerlig 
kontakt med 
patienten och 
dennes 
närstående och 
känner dem 
och deras 
värderingar väl. 
Detta skapar en 
naturlig allians 
med patienten 
och därför är 
sjuksköterskan 
lämplig att 
företräda 
patienten. 

 

- utövas i syfte 
att bevara 
patientens 
rättigheter 

Sjuksköterskan 
bevarar 
patientens själv-
bestämmande, 
frihet och 
integritet. 
Det är 
patienten som 
bestämmer vad 
som är viktigt 
för denne, inte 
sjuksköterskan.  

Sjuksköterskan 
bevarar 
patientens själv-
bestämmande. 
Sjuksköterskan 
definierar inte 
patientens 
bästa, det gör 
denne själv.  

Sjuksköterskan 
bevarar 
patientens själv-
bestämmande. 

Sjuksköterskan 
bevarar 
patientens själv-
bestämmande, 
skyddar denne 
mot övergrepp 
och bevarar 
dennes 
intressen.  

Sjuksköterskan 
bevarar 
patientens själv-
bestämmande, 
värderingar och 
intressen.  
Hon bevarar 
dennes rätt att bli 
informerad och 
att avböja 
behandling. 
Hon skyddar 
patienten mot 
inkompetent och 
oetisk behandling 
Hon motverkar 
orättvisor och 
ojämlikhet inom 
vården. 

- utövas genom 
följande 
handlingar: 

Informera.  
Hjälpa 
patienten finna 
mening i livet 
och i döden. 
Skapa en öppen 
och stödjande 
miljö. 

Hjälpa 
patienten att 
klargöra och 
definiera sina 
egna 
värderingar för 
att denne ska 
kunna fatta 
egna väl-
grundade 
beslut. Stödja 
patienten att 
finna mening 
när dennes 
existens hotas 
av sjukdom och 
död. 

Informera 
patienten så att 
denne kan fatta 
beslut om sin 
vård. Stödja 
patientens 
beslut oavsett 
vad denne 
beslutar sig för 
och värnar om 
dennes rätt att 
utrycka sin 
egen vilja. 
Verka både på 
mikrosocial och 
på makrosocial 
nivå. 

Bevara 
patientens 
rättigheter och 
intressen för att 
göra denne hel 
och frisk. Då 
detta inte går 
ska 
sjuksköterskan 
skapa förut-
sättningar för 
att patienten 
ska lida så lite 
som möjligt. 

Stödja patienten 
med guidning 
inför 
beslutsfattande.  
Verka för att alla 
människor i 
behov av vård ska 
ha tillgång till 
adekvat sådan.  
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Av tabellen framgår att det finns gemensamma aspekter för tidiga teorier/ 

teoretiska modeller. Samtliga utgår ifrån antagandet att mikrosocialt 

företrädarskap är en del av sjuksköterskans profession. Företrädarskap vilar på 

relationen som etableras mellan henne och patienten, då hon över tid lär känna 

patienten och hans/hennes värderingar (Curtin, 1979; Gadow, 1980; Bandman 

& Bandman, 1985). Översikten visar att sjuksköterskan som patientens 

företrädare ska verka för att bevara patientens rättigheter, såsom rätten till 

självbestämmande, integritet och rätten till vård. Att patienten själv ska 

definiera vad som är i hans/hennes intresse, inte av sjuksköterskan, betonas av 

Curtin (1979) och Gadow (1980). Sjuksköterskan företräder på flera sätt bland 

annat genom att ge patienten underlag för beslutsfattande och genom att stödja 

patientens beslut (Gadow, 1980; Kohnke, 1982; Fowler, 1989).  

 

 

Teorier om företrädarskap för patienter från senare år  

 

Under senare år har intresset för företrädarskap för patienter resulterat i nya 

teoribildningar varav två presenteras i detta avsnitt, Hanks modell från 2005 

och Bu och Jezewskis mellannivåteori (mid range theory)från 20073.  

 

Hanks (2005) utvecklade en teori utifrån Curtins (1979), Gadows (1980) och 

Kohnkes (1982) teorier samt en grounded theory studie. Hanks menar att 

företrädarskap är en semi-permeabel sfär som skyddar patienten i enlighet med 

hans/hennes behov (Sphere of nursing advocacy model). Hanks teori 

innefattar följande antaganden: att patienten behöver en företrädare när 

han/hon inte kan företräda sig själv, att sjuksköterskor är förpliktade att 

företräda sina patienter och att sjuksköterskor inte ska tvivla över sina 

handlingar när de företräder patienter. Dessutom ska sjuksköterskor inte låta 

sina fördomar hindra dem från att företräda, de ska låta patienterna företräda 

sig själva när de kan och skapa en sfär av företrädarskap för patienten.  

 

Bu och Jezewski (2007) genomförde en begreppsanalys enligt Walker och Avants 

(1995) sexstegsmodell som resulterade i en teori på mellannivå om 

företrädarskap. Bu och Jezewskis teori är baserad på Curtins (1979), Gadows 

(1980), Kohnkes (1982) och Fowlers (1989) teorier/modeller (se ovan) samt en 

samlad bild av forskningen inom området mellan åren 1974-2006. Bu och 

                                                           
3 En mellannivåteori inom omvårdnad är begränsad till ett specifikt område eller fenomen 

inom omvårdnad och syftar till att ge sjuksköterskor praktisk vägledning i det dagliga arbetet 

(Smith & Liehr, 2008). 
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Jezewski (2007) utgick också från antagandet att företrädarskap för patienter 

innebär att sjuksköterskor företräder på olika sätt i olika kliniska situationer.  

 

I denna avhandling är Bu och Jezewskis (2007) teori om företrädarskap på 

mikrosocial nivå den teoretiska utgångspunkten. Teorin sammanlänkar flera 

teorier om företrädarskap för patienter med forskningsresultat inom området 

och kan därmed anses vara väl förankrad både teoretiskt och empiriskt. Teorin 

är av generisk natur, vilket innebär att den är giltig i olika vårdkontext och har 

fått genomslag i den internationella litteraturen om företrädarskap. 

 

 

Bu och Jezewskis teori om företrädarskap för patienter 

 

Bu och Jezewski (2007) menar att företrädarskap för patienter är en process 

eller strategi som består av en uppsättning handlingar för att upprätthålla och 

bevaka patientens rättigheter, intressen och värderingar inom hälso- och 

sjukvården. Företrädarskap för patienter består av tre kärnkategorier (core 

attributes): att värna om patienters autonomi, att företräda patienter och att 

kämpa för rättvisa inom hälso- och sjukvård.  De två första kärnkategorierna av 

företrädarskap för patienter äger rum på mikrosocial nivå och den tredje på 

makrosocial nivå (Bu och Jezewski, 2007).  

 

Den första kärnkategorin (på mikrosocial nivå), att värna om patienternas 

autonomi, representerar handlingar som innebär att sjuksköterskor respekterar 

och främjar patienternas självbestämmande och lagliga rättigheter inom hälso-

och sjukvården (Bu & Jezewski, 2007). Kategorin inbegriper två 

förutsättningar: att patienten själv har det huvudsakliga ansvaret för sin hälsa 

och att hälso- och sjukvårdspersonal har ansvar för att främja denna samt att 

patienten har förmåga att fatta egna beslut och företräda sig själv men att 

han/hon kan behöva information och stöd.  

 

Den andra kärnkategorin (på mikrosocial nivå), att företräda patienter, omfattar 

handlingar som syftar till att värna om och förmedla patientens värderingar och 

bevaka dennes rättigheter, i situationer där han/hon av olika skäl inte har 

förmåga eller inte vill företräda sig själv (Bu & Jezewski, 2007). I situationer 

inom hälso- och sjukvården då patientens rättigheter inte beaktas, agerar 

sjuksköterskor som företrädare, ombud och beskyddare.  

 

Den tredje kärnkategorin (makrosocial nivå), att kämpa för rättvisa inom hälso-

och sjukvården, innebär att arbeta mot ojämlikhet och inkonsekvenser inom 
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hälso- och sjukvården så att alla individer i samhället får den vård de behöver 

(Bu & Jezewski, 2007). På makrosocial nivå engagerar sig sjuksköterskor i 

frågor som rör hälsa och utbildning på både lokal och övergripande 

samhällsnivå.  

 

 

Empiriska studier om företrädarskap 

 

Empiriska studier har belyst företrädarskap i olika kulturella och kliniska 

kontext i syfte att beskriva och definiera begreppet samt att belysa faktorer som 

är relaterade med företrädarskap. Nedan presenteras resultat från ett urval 

studier utförda under åren 1993 till 2012.  

 

 

Olika aspekter av företrädarskap  

 

Studier visar flera skäl till företrädarskap. till exempel att värna om en sårbar och 

maktlös patient med små möjligheter att tillfredsställa sina egna behov 

(Segesten, 1993; Sellin, 1995; Snowball, 1996; Mallik, 1997; Chafey et al., 1998; 

O´Connor & Kelly, 2005) och hans/hennes rätt till självbestämmande 

(Segesten, 1993; Watt, 1997; Vaartio & Leino-Kilpi, 2005). Sjuksköterskor 

anser att företrädarskap är en del av deras professionella och moraliska plikt 

(O´Connor & Kelly, 2005; Hanks, 2008). Andra skäl till företrädarskap är att 

sjuksköterskor uppfattar att patienten blir nekad vård (Negarandeh et al., 2008), 

att vårdens kvalitet inte är tillräckligt hög (Negarandeh et al., 2008; Randall 

Andrews et al., 2011), att det sker felaktigheter i patientens behandling 

(Breeding & Turner, 2002) eller att sjuksköterskor upplever etiska dilemman i 

vårdsituationer (Sellin, 1995; Cypress, 2011). Denna typ av otillfredsställande 

vårdsituationer kan framkalla sjuksköterskors ilska och frustration vilket 

beskrivs som en starkt motiverande faktor till att företräda patienten (Mallik, 

1997).  

 

Vaartio et al. (2006) menar att företrädarskap är en process bestående av analys, 

vägledning, reaktion, skyddande och rapporterande av felaktigheter. Processen 

inleds med att sjuksköterskor genom en primär företrädarskapshandling samlar in 

information om patienten (Sellin, 1995), analyserar patientens önskemål om 

vården och om självbestämmande (Vaartio et al., 2009). Med utgångspunkt i 

den samlade kunskapen om patientens behov och önskemål företräder sedan 

sjuksköterskor honom/henne (Sellin, 1995) både i vardagsnära och komplexa 

situationer (O´Connor & Kelly, 2005). I vardagen kan sjuksköterskor företräda 



18 
 

genom att sörja för att patienter får sina måltider utifrån deras behov och 

önskemål. Sjuksköterskor kan också företräda i komplexa situationer som när 

de verkar för att patienten ska få möjlighet att dö med värdighet.  

 

Olika typer av företrädarskapshandlingar beskrivs i studierna. Att informera 

och utbilda patienten (Segesten, 1993; Sellin, 1995; Watt, 1997; Foley et al., 

2000; Ahern & MacDonald, 2002; Berggren et al., 2002; Negarandeh et al. 

2008) så att han/hon får relevant underlag för att fatta informerade beslut 

(Watt, 1997) är vanligt förekommande. Sjuksköterskor företräder också 

patienten genom att tala för honom/henne (Hellwig et al., 2003; Hedberg et al., 

2007), agera som medlare (Watt, 1997; McSteen & Peden-McAlpine, 2006) och 

tolka eller klargöra information (Watt, 1997).  

 

Företrädarskap inkluderar också handlingar sjuksköterskor utför när de 

beskyddar patienten från sådant som inte är för hans/hennes bästa (Sellin, 

1995; Snowball 1996; Foley et al., 2000; Boyle 2005; Negarandeh et al., 2008) 

samt för att bevara patientens integritet (Foley at al., 2000, Negarandeh et al., 

2008). Att stödja patienten emotionellt (Negarandeh et al., 2008), hjälpa 

honom/henne och närstående att finna mening med sjukdom (O´Connor & 

Kelly, 2005) och genom att samverka med närstående för patientens 

välbefinnande är också handlingar relaterade till företrädarskap (Lillemoen, 

1999; Cypress, 2011). 

 

När sjuksköterskor skyddar patienten från inkompetent yrkesutövning (Sellin, 

1995; Ahern & McDonald, 2002; Söderhamn & Idvall, 2003), mot oetiskt 

bemötande (Ahern & McDonald, 2002; Cypress, 2011) och när de rapporterar 

avvikelser (whistle-blowing) (Ahern & McDonald, 2002) företräder de. Det gör 

de också genom att hjälpa patienter och närstående att navigera i hälso-och 

sjukvårdens organisation (Hellwig et al., 2003; Boyle, 2005; O´Connor & Kelly, 

2005), att informera om rättigheter (Boyle, 2005), se till att patienterna får 

tillgång till vård och för att hålla deras kostnader för sjukvård nere 

(Negarandeh et al., 2008). Sjuksköterskor kan också företräda genom att verka 

för kontinuitet (Negarandeh et al., 2008) och kvalitet i vården (Lindahl & 

Sandman, 1998; Schroeter, 2007; Thacker, 2008).  

 

Företrädarskapshandlingar kan utövas i samarbete med andra, men vissa 

handlingar utförs i situationer där det finns en motpart (Breeding & Turner, 

2002). Motparter kan vara läkare och annan vårdpersonal (Snowball, 1996; 

Chafey et al., 1998) eller patientens närstående (Segesten, 1993; Ahern & 

McDonald, 2002) som motverkar hans/hennes intressen och önskemål.   
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Konsekvenser av företrädarskap kan variera mellan positiva och negativa sådana 

(Breeding & Turner, 2002; Hanks, 2008). Negativa konsekvenser kan innebära 

dåliga erfarenheter för samtliga inblandade. Positiva konsekvenser kan vara att 

patienten får lämplig behandling snabbare (Söderhamn & Idvall, 2003) och att 

hans/hennes autonomi bevaras (Lindahl & Sandman, 1998). Hanks (2008) 

visar att oavsett om företrädarskapet lyckas eller ej, kan patienten påverkas 

positivt av sjuksköterskors försök att hjälpa. Sundin-Huard och Fahy (1999) 

visar i en australisk studie att vid de tillfällen sjuksköterskor misslyckas med 

företrädarskap kan det leda till att de blir frustrerade, arga eller utbrända. 

Misslyckanden kan också leda till att sjuksköterskor blir omplacerade. När 

sjuksköterskor företräder riskerar de att anses som besvärliga av sina kollegor 

och chefer (Segesten, 1993; Sellin, 1995), att bli impopulära (Sellin, 1995) och 

att deras trovärdighet påverkas negativt.   

 

Sammanfattningsvis visar studier att företrädarskap kan uppfattas som en del 

av sjuksköterskors professionella plikt. Företrädarskapsprocessen, som kan 

jämföras med omvårdnadsprocessen, initieras när en sårbar patient inte kan 

tillgodose sina behov eller om patientens rätt till självbestämmande hotas. 

Processen inleds med att sjuksköterskor inhämtar information om patienten 

som underlag för olika företrädarskapshandlingar. Därefter agerar 

sjuksköterskor på olika sätt, exempelvis genom att sörja för att patienten har 

tillräcklig kunskap att fatta informerade beslut, beskydda patienten, bevara 

hans/hennes integritet samt genom att se till att patienten erhåller vård av god 

kvalitet.  

 

 

Faktorer relaterade med företrädarskap  

 

En faktor som anses ha betydelse för företrädarskap är sjuksköterskans 

individuella egenskaper som kan delas upp i professionella och personliga 

egenskaper. Professionella egenskaper, som sjuksköterskors yrkeskompetens, 

beskrivs som viktiga för deras förmåga att företräda patienter (Mallik, 1997; 

Mallik, 1998; Foley et al., 2000; Hellwig et al., 2003; O´Connor & Kelly, 2005; 

Negarandeh et al., 2006; Vaartio et al., 2008). Brittiska studier visar att 

specialistutbildning (Mallik, 1997) och yrkeserfarenhet som sjuksköterska 

(Mallik, 1998) kan påverka företrädarskap positivt medan andra studier visar att 

vare sig erfarenhet eller utbildning påverkar företrädarskap (Thacker, 2008; 

Vaartio et al., 2008). Andra egenskaper som professionell identitet (Snowball, 

1996) och etisk medvetenhet (Chafey et al., 1998) anses också vara 

betydelsefulla för att kunna företräda. 
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Personliga egenskaper som självförtroende (Mallik, 1997; Snowball, 1996; Chafey 

et al., 1998), mognad och självkännedom (Sellin, 1995) betraktas som viktiga 

förutsättningar för att kunna företräda. Förmågor att vara objektiv (Snowball, 

1996), bestämd (Chafey et al., 1998; Bull & FitzGerald, 2004; Monterosso et al., 

2005), uthållig och envis (Hellwig et al., 2003) anses vara väsentliga. 

Amerikanska armésjuksköterskor i Foley et al.s (2002) studie, uppfattade att 

deras utövande av företrädarskap var mer beroende av vilka de var som 

personer och hur de var uppfostrade än på vad de lärt sig som sjuksköterskor. 

Oaktat detta menade de också att de lärde sig att företräda genom att iaktta hur 

andra sjuksköterskor interagerade med patienter och att gradvis skaffa sig mer 

självförtroende genom kliniskt arbete och med stöd av mentorer.   

 

Studier visar att organisatoriska faktorer påverkar företrädarskap. Ett 

organisationsklimat med öppen kommunikation med patienter, närstående och 

övrig personal samt möjligheter att diskutera etiska problem underlättar 

företrädarskap (Davis et al, 2003). Även stöd och uppmuntran från 

medarbetare påverkar företrädarskap positivt (Sellin, 1995). Organisatoriska 

faktorer som påverkar företrädarskap negativt är otillräckliga ekonomiska 

resurser (Chafey et al., 1998) och tidsbrist (Chafey et al., 1998; Negarandeh et 

al., 2006; Ware et al. 2011). Sjuksköterskor i Negarandeh et al.s (2006) studie 

menade att såväl läkarnas auktoritära ledning av vården som begränsad 

kommunikation inom organisationen och lojalitetskonflikter påverkar 

företrädarskap negativt. Sjuksköterskor kan avstå från att företräda om de 

känner sig otrygga (Churchman & Doherty, 2010; Black, 2011). Otrygghet kan 

uppstå i situationer när sjuksköterskor uppfattar att företrädarskap kan 

resultera i stress (Churchman & Doherty, 2010), repressalier (Churchman & 

Doherty, 2010; Black, 2011) eller när de är rädda för en motpart (Churchman 

& Doherty, 2010).  

 

Stöd från chefer är viktigt för att sjuksköterskor ska företräda (Selllin, 1995) och 

flera studier visar att otillräckligt stöd påverkar företrädarskap negativt (Chafey 

et al., 1998; Negarandeh et al. 2006; Ware et al. 2011). En studie i japansk 

sjukvård visar att uteblivet stöd från arbetsledningen kan leda till att 

sjuksköterskor avstår från att företräda (Davis et al., 2003). På grund av sin 

utsatta position i organisationen, måste de i första hand skydda sig själva och 

inte sätta patienten främst. Chefer kan vara inflytelserika företrädare för 

patienter men också för sjuksköterskor, då cheferna kan stödja 

sjuksköterskorna i deras roll som patienternas företrädare och i deras arbete 

med att göra den bästa möjliga vård tillgänglig för patienterna (Pedersen, 1993). 
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Relationen mellan sjuksköterskan och patienten beskrivs som en påverkande faktor 

till företrädarskap (Snowball, 1996; Watt, 1997; Davis et al., 2003; O’Connor & 

Kelly, 2005; Negarandeh et al., 2006) och kan avgöra om sjuksköterskor väljer 

att företräda eller inte (Sellin, 1995). När patienten är oförmögen att framföra 

sin egen vilja kan sjuksköterskor agera som patientens företrädare på grundval 

av de kunskaper de har om patientens bakgrund, livssyn, intressen och om 

hans/hennes värderingar (Lillemoen, 1999; Foley et al., 2000; Snelgrove & 

Hughes, 2000). Ju bättre sjuksköterskor känner patienten, desto större underlag 

har de för att företräda honom/henne (Snowball, 1996; Watt, 1997; 

Negarandeh et al., 2006). 

  

Sammanfattningsvis visar studierna att sjuksköterskans individuella, 

professionella och personliga, egenskaper är relaterade med företrädarskap för 

patienter. Organisatoriska faktorer påverkar också företrädarskap, positivt eller 

negativt. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten är av betydelse för 

företrädarskap. Genomgången visar olika aspekter av företrädarskap har 

studerats. De flesta studierna har genomförts i andra kulturella kontext än den 

svenska och inom andra vårdkontext än vården av äldre.   

 

 

Sjuksköterskors attityder till företrädarskap 

 

Sjuksköterskors attityder till företrädarskap i en amerikansk studie visade att 

sjuksköterskorna var mycket positiva till företrädarskap, speciellt för patienter 

som inte kan företräda sig själva (Bu & Wu, 2008). I en japansk studie fann 

Davis et al. (2003) att de flesta (92%) av sjuksköterskorna menade att de borde 

företräda patienter. Färre deltagare (79%) ansåg att de verkligen hade företrätt 

för patienter vid något tillfälle. I Negarandeh och Nayeris (2012) studie 

framkom att iranska sjuksköterskor hade ett högt engagemang för 

företrädarskap (83%) medan endast en tredjedel (32%) ofta företrädde 

patienter. Amerikanska sjuksköterskor i Kubsch et al.s (2004) studie utövade 

delvis företrädarskap, främst genom att bevaka patientens intressen när beslut 

om vården skulle fattas. I Jowers Ware et al.s (2011) studie med amerikanska 

sjuksköterskor verksamma inom smärtvård var majoriteten engagerade i 

mikrosocialt företrädarskap. 
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Frågeformulär/instrument för att mäta olika aspekter av företrädarskap 

  

Flera frågeformulär/instrument för att mäta olika aspekter av företrädarskap har 

utvecklats. Frågeformuläret Advocacy in Procedural Pain Care (APPC) syftar 

till att klargöra vad företrädarskap är och hur det implementeras inom 

smärtbehandling, både ur sjuksköterskors och ur patienters perspektiv (Vaartio 

et al., 2009). Gilkey och Earps (2009) frågeformulär undersöker fem aspekter 

av företrädarskap: definition av företrädarskap, syftet med företrädarskap, 

roller relaterade till företrädarskap, hur företrädarskap kan vidareutvecklas och 

konsekvenser av och utmaningar med företrädarskap. Frågeformuläret The 

Protective Nursing Advocacy Scale (PNAS) mäter uppfattningar om 

företrädarskap och företrädarskapshandlingar utifrån ett beskyddande 

perspektiv (Hanks, 2010). Bu och Wus (2008) instrument Attitude toward 

Patient Advocacy Scale (APAS) mäter attityder till mikro- och makrosocialt 

företrädarskap med utgångspunkt i Bu och Jezewskis (2007) teori. Instrumentet 

har en stark teoretisk och empirisk anknytning samt mäter attityder till 

mikrosocialt företrädarskap varför det används i denna avhandling. 

 

 

Kritiska reflektioner om företrädarskap  

 

Begreppet företrädarskap för patienter är omtvistat. Mitchell och Bournes 

(2000) menar att företrädarskap är ett begrepp som behöver mer teoretisk 

anknytning innan dess innebörd kan förstås. Allmark och Klarzynski (1992) 

diskuterar risken för att sjuksköterskor missbrukar sin yrkesposition genom 

företrädarskap eftersom det kan uppstå ett behov av någon som skyddar 

patienterna mot sjuksköterskor istället för att sjuksköterskor skyddar 

patienterna. Det finns även en risk för paternalism i samband med 

företrädarskap (Martin, 1998; Zomorodi & Foley, 2009). Om sjuksköterskor 

utgår ifrån egna föreställningar om vad som är patientens bästa och handlar 

därefter, riskerar patienten att bli passiv och hamna i en beroendeställning.  

 

Seedhouse (2000) menar att sjuksköterskor inte ska företräda patienter 

eftersom den omvårdnadsteoretiska idén om företrädarskap är otillräcklig för 

att stödja sjuksköterskor att handla rätt. Dessutom, menar Seedhouse, är det 

alltför etiskt komplext för sjuksköterskor att fatta beslut om att företräda eller 

att inte företräda för att det ska vara praktiskt genomförbart. Hewitt (2002) 

menar att de filosofiska argumenten för företrädarskap är oavvisliga ur 

humanistisk synpunkt, men sjuksköterskor saknar evidens och 

författningsmässiga underlag för företrädarskap. Hewitt understryker att 
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sjuksköterskor måste få organisatoriskt inflytande för att kunna stödja patienter 

genom företrädarskap. Inflytande på makrosocial nivå är viktigt menar också 

Mahlin (2010) eftersom de samhällsövergripande och organisatoriska problem 

som ofta är den yttersta orsaken till företrädarskap, inte går att att lösa på 

mikrosocial nivå.  

 

 

Företrädarskap i omvårdnadsteorier och modeller  

 

I flera omvårdnadsteorier och modeller framkommer olika aspekter av 

företrädarskap för patienter implicit, varav ett urval presenteras nedan.  

Företrädarskap i Hendersons definition av omvårdnad innebär att sjuksköterskor 

ska assistera patienten genom att utföra de aktiviteter patienten skulle göra själv 

om han/hon hade vilja, styrka och kunskap (Harmer & Henderson, 1955; 

Henderson, 1966). Sjuksköterskor ska göra detta i syfte att patienten ska återfå 

sin autonomi så skyndsamt som möjligt. Enligt Hendersons (1966) teori ska 

sjuksköterskor vara ”patientens ben för den amputerade” och ”ögon för den 

nyligen blinde” (s.16). Företrädarskap framkommer även i texten om att 

sjuksköterskor ska vara ”språkrör för dem som är för svaga eller tillbakadragna 

för att kunna tala” (s.16).  

 

Orem (2001) beskriver fem sätt som sjuksköterskor kan hjälpa patienten när 

hans/hennes förmåga till egenvård brister. Sjuksköterskor ska handla för 

patientens räkning, guida och undervisa honom/henne. De ska också ge 

patienten fysiskt och psykiskt stöd och skapa en miljö som stödjer 

hans/hennes personliga utveckling. Sjuksköterskor utför dessa handlingar i 

relation till patientens behov utifrån tre olika system. Det första systemet 

innebär att i situationer då patienten är helt oförmögen att utföra egenvård ska 

sjukskötetskor kompensera detta till fullo. I det andra systemet där patienten 

delvis kan utföra egenvård, växlar ansvaret mellan denne och sjuksköterskor i 

relation till hur mycket hjälp patienten behöver. I det tredje systemet stödjer 

och utbildar sjuksköterskor patienten så att han/hon kan utföra egenvård. 

Orems modell relaterar till idén att bevara patientens autonomi som är en del 

av företrädarskap. 

 

Att bevara patientens autonomi är centralt även i Kings (1981) omvårdnadsteori. 

Enligt King är målet med omvårdnad att sjuksköterskor ska hjälpa patienter så 

att de kan fungera i livet. King menar att omvårdnad är en interpersonell 

process som leder till hälsa för patienten, vilket anknyter till antagandet att 

relationen mellan patienten och sjuksköterskan påverkar företrädarskap. 
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Patienterna har rätt att få information för att kunna delta i beslut som rör deras 

hälsa och liv samt rätt att avstå från vård. Teorin relaterar också till 

företrädarskap för att King menar att det är sjuksköterskors ansvar att se till att 

patienten är informerad om alla delar av vården så att han/hon kan fatta 

informerade beslut. 

 

Även omvårdnadsfilosofen Eriksson (1987) berör företrädarskap när hon 

utrycker att vårdande innebär att visa patienten vägen och de möjligheter som 

finns. Sjuksköterskor formulerar inte målen eller gör valen för den andra 

(patienten), men finns bredvid och ger trygghet och vägledning. Dock, menar 

Eriksson, finns det tillfällen då sjuksköterskor kan tvingas att formulera målen 

för patienten då denne är oförmögen att själv välja sin väg. I sådana situationer 

är det viktigt att sjuksköterskor, utifrån vördnad för den andre och livet, 

försöker formulera målen utifrån sin förståelse av patientens önskningar och 

längtan. Detta överensstämmer med teoretiska antaganden att företrädarskap 

ska ske utifrån patienternas bästa intressen.  

 

Antagandet att företrädarskap ska utgå ifrån patientens egna önskemål och 

behov relaterar även till Martinsens uppfattning att omsorg ska utgå från 

patientens situation för att vara äkta (Martinsen, 1989). Omsorgen blir oäkta 

om vårdaren handlar utifrån sina egna förutsättningar utan att ta hänsyn till 

patientens behov.  

 

 

Företrädarskap i allmänna råd, författningar och etiska riktlinjer 

 

Ordet företrädarskap uttrycks inte explicit i svenska allmänna råd eller författningar. 

Dock kan olika aspekter av företrädarskap i form av att tala för patienterna, 

värna om patienternas rättigheter inom vården, rätt till självbestämmande, rätt 

att få underlag till informerade beslut samt att skydda patienterna mot felaktig 

medicinsk och oetisk behandling, utläsas i allmänna råd (Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, 2005) och författningar 

(SFS 1982:763 (Hälso- och sjukvårdslag); SFS 2001:453 (Socialtjänstlag); SFS 

2010:659 (Patientsäkerhetslag); SOSFS 2012:3).  

 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) 

föreskriver att sjuksköterskor ska ha förtrogenhet med och värna om 

patientens rättigheter, vilket kan anses vara ett bärande antagande för 

företrädarskap. Sjuksköterskor ska med utgångspunkt i patientens och/eller 
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närståendes behov och önskemål föra deras talan (Socialstyrelsen, 2005) vilket 

också kan ses som en företrädarskapshandling.  

 

I kompetensbeskrivningen beskrivs att sjuksköterskor ska ha förmåga att i 

samråd med patienten och dennes närstående ge stöd och vägledning för 

optimal delaktighet i vården (Socialstyrelsen, 2005). Detta regleras också i 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) som föreskriver att vården ska bygga på respekt för patientens 

integritet och självbestämmande samt att vården i möjligaste mån ska planeras 

och genomföras i samråd med patienten. Detta relaterar till den del av 

företrädarskap som innebär att sjuksköterskor bevakar patientens rätt till 

självbestämmande och att han/hon får tillräcklig information för att fatta 

informerade beslut. 

 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 

2005) och Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska sjuksköterskor medverka 

till hög patientsäkerhet. Detta ska ske genom att följa riktlinjer för 

avvikelsehantering och anmälningsskyldighet, vilket är relaterat till 

företrädarskapshandlingen att skydda patienten mot felaktig behandling av 

olika slag. Att rapportera felaktig och oetisk behandling, regleras i svenska 

författningar av Lex Sarah (SFS 2001:453, 14 kap. 2§) och Lex Maria (SFS 

2010:659 3 kap. 5 §).  

 

En genomgång av etiska riktlinjer i olika länder visar att företrädarskap utrycks 

mer eller mindre explicit som en del av sjuksköterskans professionella 

åtagande. I International Council of Nurses (ICN) etiska riktlinjer (2006) som 

finns på ett tiotal språk och tillämpas i Sverige, återfinns olika aspekter av 

företrädarskap. Sjuksköterskor ska värna om patientens mänskliga rättigheter, 

tillse att han/hon är tillräckligt informerad för att fatta beslut om vården och 

skydda patienten mot bristande yrkesutövande. I till exempel Canadian Nurses 

Associations etiska riktlinjer (2008) används ordet ”advocate” återkommande 

medan den brittiska Nursing and Midwifery Council Code of professional 

conduct (2004) inte beskriver företrädarskap explicit men betonar att 

sjuksköterskor är personligt ansvariga för att främja och värna patientens 

intressen och värdighet.  
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Att vara äldre och i behov av omvårdnad 

 

Hälsan spelar stor roll i äldre personers liv. Ju mer problem med hälsan och ju 

mer begränsningar av sociala aktiviteter de äldre personerna upplever, desto 

sämre upplever de sin livskvalitet (Paul et al., 2007). Äldre personer med 

sviktande hälsa, kan känna oro och otrygghet och ha ett ökat behov av lugn 

och ro (Nilsson, 2004). För äldre personer i behov av omvårdnad, är 

personalen betydelsefull och deras omvårdnad, kunskap och engagemang kan 

stärka de äldres möjligheter att erfara hälsa (From et al., 2007). Det är 

betydelsefullt för äldre patienters välbefinnande att de blir förstådda, att deras 

upplevelser uppmärksammas och att de själva förstår det som sker omkring 

dem (Sundin, 2004). Förståelse för patienterna och deras situation är väsentlig 

eftersom behovet av omvårdnad beror på det tillstånd patienterna befinner sig i 

för tillfället. 

 

 

Vården av äldre i kommunal hälso- och sjukvård 

 

I Sverige är nästan var femte person över 65 år (Statistiska centralbyrån, 2012) 

och av dessa har omkring 14%, ca 250 000 individer, beviljats antingen 

hemtjänst i ordinärt boende (eget boende) eller plats på särskilt boende 

(boende för personer med särskilda behov av service och omvårdnad) 

(Socialstyrelsen, 2012a). Av alla 65–74-åringar har ungefär tre procent samma 

insatser (Socialstyrelsen, 2012a) medan det bland de som behöver mest vård, 

personer som är 80 år eller äldre, (Lindh, 2008) är 38% som beviljats insatserna 

(Socialstyrelsen, 2012a). Detta visar att ju äldre en person blir desto större blir 

omvårdnadsbehovet för att kulminera under det sista levnadsåret då behovet 

av vård ofta är som störst (Lindh, 2008).  

 

Sedan Ädelreformen 1992 har kommunerna ansvar för långvarig vård av äldre 

(Socialstyrelsen, 2008). Detta innebär att alla kommuner ansvarar för hälso- 

och sjukvård i särskilda boenden (förutom för läkarinsatser) och drygt hälften 

av dem ansvarar också för hemsjukvård i ordinärt boende (Josefsson, 2009a). 

Det är en omfattande verksamhet som bedrivs i kommunerna då cirka 300 000 

personer har hemtjänst eller bor i särskilt boende och ungefär 220 000 

personer har någon form av hemsjukvårdsinsats (Socialstyrelsen, 2011a). 

Personalen som utför hälso- och sjukvård i kommunerna består av 

vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, distriktssköterskor, 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster och konsulterande läkare (Socialstyrelsen, 

2008).   
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Sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård har ett övergripande ansvar för 

omvårdnadsarbetet och har en central roll för att vården av äldre ska fungera 

optimalt (Josefsson, 2009a). Förutom att bedöma och besluta om omvårdnads-

åtgärder, samordnar och leder sjuksköterskorna vården i samverkan med andra 

yrkesgrupper för att möta de äldres behov av omvårdnad. Enligt Carlström 

(2005) ser sjuksköterskorna ofta sig själva som ett stöd till 

omvårdnadspersonalen och värnar om ett nära samarbete med dem för att 

upprätthålla hög vårdkvalitet. Sjuksköterskors roll inom kommunal hälso- och 

sjukvård har förändrats under de senaste åren och de har blivit patientansvariga 

för ett större antal patienter än tidigare (Socialstyrelsen, 2007). De arbetar i 

högre utsträckning som konsulter än i det patientnära arbetet. När avståndet till 

patienterna blir längre försvårar det för sjuksköterskorna att ta ett heltäckande 

omvårdnadsansvar.  

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska det finnas en medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS) i varje kommun som ansvarar för att patienterna 

får en säker hälso- och sjukvård av hög kvalitet och för att rutiner angående 

delegering av ansvar för omvårdnadsåtgärder, läkemedelshantering och 

läkarkontakter är säkra och välfungerande (Socialstyrelsen, 2008). Dessutom 

ansvarar MAS för anmälan enligt Lex Maria (SFS 2010:659 

(Patientsäkerhetslag) och för att kommunens hälso- och sjukvårdspersonal har 

den kompetens de behöver för att utföra sina arbeten (Socialstyrelsen, 2008).  

Ansvaret för hälso- och sjukvårdspersonalen innehas av en verksamhetschef (SFS 

1982:763 (Hälso- och sjukvårdslag)) som har det övergripande ansvaret för den 

löpande verksamheten, att vården har hög kvalitet och är patientsäker. 

Verksamhetschefen kan uppdra enskilda, operativa ledningsuppgifter åt andra 

personer (SOSFS 1997:8). I kommunerna kan dessa personer vara dels 

enhetschefer som har verksamhetsansvar inom ett visst område och dels chefer 

som har ansvar för den dagliga, löpande verksamheten (Socialstyrelsen, 2011b). 

Cheferna kan ha olika typer av utbildningar till exempel inom hälso- och 

sjukvård, social omsorg och socialt arbete. I denna avhandling används 

samlingsnamnet chefer för de deltagare som verkade som MAS och/eller som 

enhetschef med arbetsledningsansvar för sjuksköterskor.  
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Problemformulering 

 

Sjuksköterskors företrädarskap för patienter är en betydelsefull del av 

yrkesutövandet. Genom företrädarskap värnar sjuksköterskor om patienters 

integritet och självbestämmande i syfte att ge god omvårdnad av hög kvalitet. 

Företrädarskap för patienter och olika aspekter av det har belysts på olika sätt 

under de senaste fyrtio åren. Det finns dock ett behov av ytterligare kunskap 

som kan stödja sjuksköterskor i rollen som patienternas företrädare. Särskilt 

viktigt är det att ha huvudsakligt fokus på företrädarskap inom vården av äldre 

i kommunal hälso- och sjukvård eftersom dessa patienter under kortare eller 

längre perioder kan vara oförmögna att utöva sitt självbestämmande och 

därmed riskerar att bli sårbara. Det är även angeläget att studera såväl 

sjuksköterskors som chefers attityder till företrädarskap eftersom båda 

grupperna är viktiga i vården av äldre. I deras dagliga arbete att tillhandahålla 

omvårdnad av hög kvalitet, torde deras attityder till företrädarskap vara 

betydelsefulla. Det är därför viktigt att undersöka och jämföra deras attityder 

då skillnader mellan sjuksköterskors och chefers attityder kan påverka 

omvårdnaden. Det är också värdefullt att belysa faktorer som kan vara 

relaterade med företrädarskap. En studie med mulitivariata metoder som 

undersöker huruvida sjuksköterskors individuella egenskaper och 

organisatoriska faktorer påverkar företrädarskap kan bidra med fördjupad 

kunskap i området. En kvalitativ studie som undersöker sjuksköterskors 

uppfattningar av vad som påverkar företrädarskap kan bredda och ytterligare 

fördjupa kunskapen. Det är likaså betydelsefullt att bidra till utvecklingen av 

reliabla och valida instrument för användning inom svensk hälso- och sjukvård. 

Att översätta och validera instrument rörande företrädarskap är speciellt viktigt 

då det saknas sådana för att studera attityder till företrädarskap. 
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Syfte och delsyften 
 

Det övergripande syftet med avhandlingen var att studera sjuksköterskors och 

chefers attityder till mikrosocialt företrädarskap för patienter (I) och faktorer 

relaterade med företrädarskap (II, III) med huvudsakligt fokus på 

företrädarskap för äldre patienter inom kommunal hälso- och sjukvård samt att 

psykometriskt testa instrumentet Attitudes toward Patient Advocacy Scale-

Attitudes toward MIcrosocial Advocacy (IV). 

 

Delsyften 

 

I. Att beskriva och jämföra sjuksköterskors och chefers attityder till 

företrädarskap för äldre patienter inom kommunal hälso- och 

sjukvård. 

 

II. Att beskriva och utforska individuella och organisatoriska faktorer 

som möjligen påverkar sjuksköterskors attityder till företrädarskap 

för äldre patienter inom kommunal hälso- och sjukvård. 

 

III. Att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av vad som påverkar 

företrädarskap för patienter inom svensk hälso- och sjukvård.  

 

IV. Att översätta och kulturvalidera sektionen om mikrosocialt 

företrädarskap (AMIA) av instrumentet Attitudes toward Patient 

Advocacy Scale i relation till svensk kontext samt att testa 

instrumentets psykometriska egenskaper inom svensk kommunal 

hälso- och sjukvård av äldre patienter. 
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Metod  
 

Design 

 

Avhandlingens design var deskriptiv och explorativ (Polit & Beck, 2012). En 

tvärsnittstudie med kvantitativ ansats (I, II, IV) genomfördes för att beskriva 

och jämföra sjuksköterskors och chefers attityder till företrädarskap för äldre 

patienter (I), för att utforska faktorer som möjligen påverkar sjuksköterskors 

attityder till företrädarskap för äldre patienter (II) samt för att översätta och 

psykometriskt testa instrumentet Attitudes toward Patient Advocacy Scale- 

Attitudes toward MIcrosocial Advocacy (IV). En intervjustudie med kvalitativ 

ansats (III) genomfördes för att beskriva sjuksköterskors uppfattningar av vad 

som påverkar företrädarskap. De fyra delstudierna presenteras i tabell 2.  

 
Tabell 2. Översiktlig presentation av de fyra delstudierna 

Delstudie Design och 
metod 

Kontext och 
datainsamling 

Deltagare  Analysmetod 

I Deskriptiv 
Explorativ 
 
Kvantitativ 

16 kommuners hälso- 
och sjukvård 
 
Frågeformulär 
 

207 sjuksköterskor 
23 chefer 

Deskriptiv och 
analytisk statistik 

II Deskriptiv 
Explorativ 
 
Kvantitativ 

16 kommuners hälso- 
och sjukvård 
 
Frågeformulär 
 

173 sjuksköterskor Deskriptiv och 
analytisk statistik 

III Deskriptiv 
 
 
 
Kvalitativ 
 

Landstings- och 
kommunal hälso-  
och sjukvård 
 
Intervju 

18 sjuksköterskor Fenomenografi 

IV Deskriptiv 
Explorativ 
 
Kvantitativ 

16 kommuners hälso- 
och sjukvård 
 
Frågeformulär 
 

201 sjuksköterskor Deskriptiv och 
analytisk statistik 

 

I syfte att stärka avhandlingens design och möjliggöra en sammanvägd 

beskrivning av resultaten (II, III) genomfördes triangulering (Erzberger & 

Prein, 1997). Metodtriangulering (methodological triangulation) (Denzin, 1989) 

användes då faktorer relaterade med företrädarskap för patienter undersöktes 

med både kvantitativ (II) och kvalitativ metod (III) (between method).  

I tabell 3 presenteras demografiska karaktäristika för deltagarna i delstudierna 

I-IV.  
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Tabell 3. Demografiska karaktäristika för deltagarna i delstudie I-IV 

Delstudie I II III IV 

 n %/M(SD) n %/M(SD) n %/M(Vidd) n %/M(SD) 

Totalt 
   Sjuksköterskor 
   Chefer 

230 
207 
 23 

 
88.7% 
11.3% 

173 
173 

 

 
 
 

18 
18 
 

 
 
 

201 
201 

 

 
 

Kön 
   Kvinnor 
   Män 
  Internt bortfall 

 
208 
 15 
  7 

 
93.3% 
 6.7% 

 
163 
 10 

 
94.0% 
 6.0% 

 
16 
  2 

 
89.0% 
11.0% 

 
187 
 13 
   1 

 
93.5% 
6.5% 

Ålder1 

Internt bortfall 
221 
   9 

 50.7(8.9) 173 51.5(9.1) 18  46.2(34-60) 198 
   3 

 50.7(9.0) 

Utbildning 
   Endast grundutb. 

   Specutb.2 

     varav dsk.utb.3 

     Internt bortfall 

 
 89 
131 
102 
 10 

 
40.5% 
59.5% 
77.8% 

 
 72 
101 

 

 
41.6% 
58.4% 

 

 
  8 
10 
 

 
44.4% 
55.6% 

 

 
  81 
120 
 85 

 

 
40.3% 
59.7% 
42.3% 

Erfarenhet som 
sjuksköterska1 

   Internt bortfall  
   Inom kommunal 
   vård 

 
208 
 22 

 

 
 20.9(11.1) 

 
 

 
173 

 
 

 
20.6(11.4) 

 
 

 
18 

 
 13.5(4-37) 

 

 
196 

 
192 

 
 20.0(11.0) 
 
 10.5(5.6) 

Erfarenhet som 
chef inom 
kommunal vård1,4 
    Internt bortfall 

 
 

19 
 4 

 
 

5.5(3.3) 

 
 

 
 

    

Tid på arbets-
platsen1 

   Internt bortfall 

 
 

 
 

 
173 

 
8.2(7.3) 

   
193 
   8 

 
7.8(6.6) 

Tjänstgörings- 
förhållanden5 
   Endast dagtid 
   Skiftarbete 
   Endast nattarbete 
   Internt bortfall  

 
 

 49 
132 
 12 
 14 

 
 

25.4% 
68.4% 
 6.2% 

  
 
 

    

Anställnings- 
förhållande5 
   Heltid 
   Deltid 
   Internt bortfall 

 
 

116 
 87 
  4 

 
 

57.1% 
42.9% 

     
 

102 
 80 
   3 

 
 

56.0% 
44.0% 

Arbetsplats5 

   Säbo6 

     Hemsjukvård 
   Säbo och  
   Hemsjukvård 
   Internt bortfall 

 
  57 
101 

 
 44 
   5 

 
28.2% 
50.0% 

 
21.8% 

      

1 Antal år 
2 Specialistutbildning 
3 Distriktssköterskeutbildning 
4 Gäller endast chefer 
5 Gäller endast sjuksköterskor 
6 Särskilt boende 
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Den kvantitativa studien (I, II, IV) 

 

Kontext och deltagare 

 

Delstudierna I, II och IV genomfördes inom hälso- och sjukvården i 16 små 

och medelstora kommuner i mellersta Sverige. Samtliga sjuksköterskor (n=403) 

och chefer (n=38) verksamma inom vård av äldre patienter (65 år eller äldre) 

tillfrågades om deltagande i undersökningen. Svarsfrekvensen var 52% (51% 

(n=207) i sjuksköterskegruppen och 60% i chefsgruppen (n=23)) (se figur 1).  

 

Urvalet i delstudie I var samtliga sjuksköterskor och chefer (n=230). Alla chefer 

utom fyra hade sjuksköterskeutbildning. Det fanns inga statistiskt signifikanta 

skillnader mellan sjuksköterskorna och cheferna gällande kön, ålder, 

utbildningsnivå, erfarenhet som sjuksköterska (antal år) och 

arbetsplatserfarenhet (antal år på samma arbetsplats).  

 

Urvalet i delstudie II var alla deltagare som var utbildade sjuksköterskor (alla 

sjuksköterskor, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och chefer som var 

utbildade sjuksköterskor) och hade besvarat frågeformuläret i sin helhet 

(n=173). 

 

I delstudie IV bestod urvalet av de sjuksköterskor som besvarat samtliga frågor 

i formuläret om attityder till företrädarskap (n=201), varav 185 tjänstgjorde 

som sjuksköterskor och 16 som chefer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema beskrivande urval och bortfall i delstudierna I, II och IV 

196 sjuksköterskor och 15 chefer besvarade ej 

frågeformuläret 

403 sjuksköterskor och 38 chefer 

tillsändes frågeformuläret  

 

207 sjuksköterskor och 23 chefer besvarade frågeformuläret 

  

Delstudie I 

 207 sjuksköterskor 

 23 chefer 

Delstudie II 

173 sjuksköterskor 
Delstudie IV 

201 sjuksköterskor 

 

Exkluderade: 

Chef utan sjuksköterske-

utbildning (n=4) 

Ej kompletta svar(n=53) 

Exkluderade: 

Chef utan sjuksköterske-

utbildning (n=4) 

Ej kompletta svar (n=25) 
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Datainsamling 

 

Tillstånd att genomföra studien erhölls av verksamhetschefer för respektive 

kommuns hälso- och sjukvård. Genom dessa personer erhölls förteckningar 

över namn, postadresser och e-postadresser till samtliga sjuksköterskor och 

chefer inom respektive kommun. Datainsamlingen genomfördes med ett 

frågeformulär som skickades per post av författaren till tänkbara deltagare. Tre 

påminnelser sändes via e-post. Insamlingen av data varade från mars till 

september år 2009.  

 

 

Frågeformuläret 

 

Frågeformuläret bestod av demografiska frågor samt fem instrument/formulär 

med sammanlagt 154 frågor för sjuksköterskor och ytterligare en fråga för 

chefer. Med frågeformuläret mättes dels attityder till företrädarskap för patienter på 

mikrosocial nivå och dels faktorer relaterade med företrädarskap. För att mäta 

faktorer möjligen relaterade med företrädarskap inhämtades, förutom 

demografiska uppgifter, data om sjuksköterskors individuella egenskaper: 

yrkeskompetens, personlighet och subjektiva betydelse av vårdkvalitet. 

Organisationsklimatet på arbetsplatserna mättes också. Tillstånd att använda 

instrumenten/formuläret inhämtades från respektive upphovsman. 

Frågeformuläret beskrivs nedan och varje beskrivning efterföljs av redogörelser 

för respektive instruments/formulärs validitet och reliabilitet.  

 

Validitet innebär att instrumentet mäter det som avses, vilket bedöms med 

olika kriterier (Polit & Beck, 2012). Ytvaliditet (face validity) avser att bedöma 

om instrumentet ser ut att handla om det fenomen som avses. 

Innehållsvaliditet (content validity) värderar i vilken utsträckning instrumentet 

innehåller adekvata och tillräckligt antal påståenden om fenomenet av intresse. 

Begreppsvaliditet (construct validity) bedömer om och i vilken utsträckning 

instrumentet mäter det avsedda fenomenet. Ett instruments reliabilitet, att det 

mäter det avsedda fenomenet noggrant och att mätningen kan reproduceras 

(Streiner & Norman, 2008), bedöms med olika kriterier. Stabilitet (stability) 

innebär att instrumentet ger liknande resultat vid olika mätningar (t.ex. test-

retest). Intern konsistens (internal consistency) visar i vilken utsträckning ett 

instruments alla delar bedömer samma fenomen. Överensstämmelse 

(equivalence) visar relationen mellan olika personers uppfattning om hur 

svaren på instrumentets svarsskala ska anges (Polit & Beck, 2012). 
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Demografiska frågor  

 

Frågeformuläret innefattade demografiska frågor om kön, födelseår, utbildning 

(grundutbildning/specialistsjuksköterskeutbildning), erfarenhet som sjuk-

sköterska (antal år), erfarenhet som sjuksköterska eller chef inom kommunal 

hälso- och sjukvård av äldre patienter (antal år), antal år på nuvarande 

arbetsplats, tjänstgöringsförhållanden (endast dagtid/skiftarbete/endast 

nattarbete), anställningsförhållanden (heltid/deltid) samt vilken typ av 

arbetsplats deltagaren arbetade på (särskilt boende/hemsjukvård/särskilt 

boende och hemsjukvård).  

 

 

Attityder till företrädarskap för patienten på mikrosocial nivå 

 

Deltagarnas attityder till företrädarskap undersöktes med en svensk modifierad 

version av instrumentet Attitude toward Patient Advocacy Scale (APAS), 

sektionen om mikrosocialt företrädarskap (AMIA) (Bu & Wu, 2008). 

Instrumentet APAS är utvecklat från Bu och Jezewskis (2007) teori om 

företrädarskap för patienten och Ajzen and Fishbeins (1980) definition av 

attityd från deras ”theory of reasoned action” (TRA). Enligt TRA är en persons 

attityd till en handling relaterad till den värdering personen lägger vid 

handlingen. Genom att förena denna definition med Bu och Jezewskis teori 

(2007) skapade Bu och Wu (2008) ett instrument som mäter deltagarens 

attityder till att utföra olika företrädarskapshandlingar. Instrumentet består av 

64 påståenden, uppdelade i tre alternativt två sektioner/faktorer. Se figur 2. 

 

   

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Relation mellan instrumentet APAS två- och trefaktorsstrukturer 

 

 

De två första sektionerna/faktorerna i trefaktorstrukturen, uppfattningar om att 

värna om patientens autonomi (Safeguarding Patient Autonomy (SPA) (28 

påståenden)) och uppfattningar om att företräda patienten (Acting on Behalf of 

patients (ABP) (17 påståenden)) handlar om företrädarskap för patienter på 

mikrosocial nivå och användes i delstudierna I, II och IV. Den tredje 

AMIA 

CSJ 

AMAA 

ABP SPA 
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sektionen/faktorn, uppfattningar om att agera för social rättvisa (Championing Social 

Justice (CSJ) (19 påståenden) som behandlar företrädarskap på makrosocial 

nivå användes inte. Instrumentet kan också beskrivas i en tvåfaktorstruktur. 

Den första faktorn, Attitude toward Micro social Advocacy (AMIA) innefattar 

sektionerna SPA och ABP. Den andra faktorn, Attitude toward Macrosocial 

Advocacy (AMAA) innefattar sektionen CSJ. 

 

Instrumentet översattes till svenska enligt den så kallade back-translation 

metoden (Brislin, 1970) vilken innebär att efter den initiala översättningen görs 

en bakåtöversättning tillbaka till originalspråket som sedan kontrolleras mot 

ursprungstexten. Bakåtöversättning genomförs för att uppnå semantisk 

ekvivalens, att innebörden i varje översatt påstående ska överensstämma med 

originalens (Polit & Beck 2012). 

  

Det första steget i denna procedur innebar att en tvåspråkig person (fil.dr. med 

engelska som modersmål) med yrkeskunnande inom hälso- och sjukvård 

översatte det amerikanska APAS-AMIA till svenska. Därefter bakåtöversattes 

instrumentet av en annan person (fil.dr. med svenska som modersmål) med 

yrkeskunnande inom hälso- och sjukvård. Vid jämförelsen mellan 

bakåtöversättningen och originalet var överensstämmelsen mycket god.  

 

Därefter validerades instrumentet av författarna avseende dess 

begreppsmässighet (conceptual equivalence) och överensstämmelse gällande 

instrumentets påståenden (item equivalence) i förhållande till svensk hälso- och 

sjukvårdskontext (Streiner & Norman, 2008). Efter noggrann granskning av 

samtliga påståenden och helhetsintryck, bedömdes instrumentet 

begreppsmässigt vara överförbart till svenska förhållanden. Påståendena 

granskades utifrån svensk lagstiftning (SFS 1982:763 (Hälso- och sjukvårdslag); 

SFS 2001:453 (Socialtjänstlag 14kap 2§ Lex Sarah); då gällande SFS 1998:531 

(Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Lex Maria 2 kap. 

7§), vilken senare ersattes av SFS 2010:659 (Patientsäkerhetslag)), 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005), 

International Council of Nurses etiska kod för sjuksköterskor (2005) samt 

rutiner inom svensk hälso-och sjukvård. Fem påståenden togs bort, tre i SPA-

sektionen och två i ABP-sektionen, som inte hade någon svensk motsvarighet 

eller förankring i svensk vårdkontext (om legal advance directives (dokument 

med patientens önskemål och dennes instruktioner angående hälso-och 

sjukvård), experimentell behandling och medgivandeformulär). Förutom detta 

togs ytterligare ett påstående i ABP-sektionen bort då det bedömdes som ej 

relevant i sektionen.  



36 
 

I nästa steg bedömdes instrumentets ytvaliditet (face validity) och 

innehållsvaliditet (content validity) (Streiner & Norman, 2008) av en person 

(fil.mag.) verksam inom hälso- och sjukvård med god ämneskunskap om 

företrädarskap. Slutsatsen av valideringen var att instrumentet innehöll 

påståenden om företrädarskap som var relevanta för svensk hälso- och 

sjukvård och att de representerade Bu och Jezewskis (2007) teori om 

företrädarskap väl. Slutligen genomfördes ett pilottest, med tre sjuksköterskor 

med erfarenhet av kommunal hälso-och sjukvård, för att testa instrumentets 

användbarhet. De ombads att besvara instrumentet samt ge kommentarer om 

instrumentets läsbarhet, kommunicerbarhet och om innehållets relevans. Inga 

förslag på ändringar framfördes. Översättnings- och anpassningsproceduren 

(se figur 3) resulterade i en svensk modifierad version av instrumentet APAS-

AMIA med 39 påståenden, varav 25 i SPA sektionen och 14 i ABP sektionen, 

se bilaga 1. 

 

Instrumentet APAS-AMIA har en 6-gradig svarsskala av Likert-typ som 

deltagaren besvarar genom att ringa in ett nummer från 1 (håller inte alls med) 

till 6 (håller helt och hållet med) som bäst motsvarar dennes uppfattning om ett 

påstående om företrädarskap för patienter. Ett exempel på ett påstående i 

sektionen om uppfattningar om att värna om patienternas autonomi i situationer där de är 

självständiga och önskar vara delaktiga i sin vård (SPA) är: ”Jag bör hjälpa 

patienterna att ta kontroll i de situationer där de, av olika skäl, kan känna att de 

saknar kontroll”. Ett exempel från sektionen om uppfattningar om att företräda 

patienter i situationer där de är oförmögna, av olika skäl, att tala för sig själva eller att välja 

sjuksköterskor som kan företräda dem (ABP) är: ”När patienterna saknar förmåga 

att själva uttrycka sina önskemål bör jag föra deras talan, om jag känner till 

deras värderingar och önskemål”. Medelvärden för APAS-AMIA, SPA och 

ABP beräknas genom att summera poängen för de ingående påståendena och 

dividera med antalet påståenden i respektive skala. Medelvärdet kan variera 

mellan 1 och 6.  

 

Validitet/reliabilitet. Instrumentet APAS utvecklades i två steg (Bu & Wu, 2008). 

Inledningsvis definierades begreppet attityder till företrädarskap för patienter 

och påståenden om begreppet konstruerades vars innehållsvaliditet granskades 

av experter inom området. Därefter testades instrumentets reliabilitet med ett 

test-retest inom ett urval av amerikanska onkologisjuksköterskor vilket visade 

att instrumentet hade hög stabilitet. Slutligen genomfördes explorativa 

faktoranalyser som resulterade i en två- och en trefaktorsstruktur (beskrivna 

ovan) vilka båda bekräftades av konfirmatoriska faktoranalyser. Intern 

konsistens bedömdes med Cronbachs alfa: APAS=0.96, APAS-AMIA=0.92, 
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SPA=0.89 och ABP=0.85 (Bu & Wu, 2008). Motsvarande alfavärden i denna 

avhandling var: APAS-AMIA=0.94, SPA=0.92, ABP=0.87 (I) och APAS-

AMIA= 0.93, SPA=0.92, ABP=0.86 (II).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Flödesschema beskrivande översättningen av APAS-AMIA   
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Yrkeskompetens 

 

Deltagarna bedömde sin yrkeskompetens med formuläret Assessment of 

Clinical Education (AssCE) (Löfmark & Thorell-Ekstrand, 2000; 2004a; 

2004b). Formuläret utvecklades av Löfmark och Thorell-Ekstrand (2000) för 

att bedöma sjuksköterskestudenters professionella utveckling under 

verksamhetsförlagd utbildning. Instrumentet AssCE omfattar fem områden (21 

faktorer): kommunikation och undervisning (5 faktorer), att utföra omvårdnadsprocessen 

(5 faktorer), undersökningar och behandlingar (2 faktorer), arbetsledning och samarbete 

(4 faktorer) samt professionellt förhållningssätt (5 faktorer). Formuläret 

modifierades av författarna för att användas av sjuksköterskor. Modifieringen 

bestod av en språklig ändring i en faktor, där ordet ”sitt” ändrades till ordet 

”mitt”, och att den visuella analoga svarsskalan med tre punkter ändrades till en 

5-gradig Likertskala från 1 (mycket svagt utvecklad förmåga) till 5 (mycket 

starkt utvecklad förmåga).  

 

För att besvara AssCE kryssar deltagaren i den ruta som bäst representerar 

dennes yrkeskompetens. Ett exempel på en faktor från området om Att utföra 

omvårdnadsprocessen är: ”Bedöma patienters behov av omvårdnad. Identifierar 

individuella behov, resurser och risker. Använder subjektiva och objektiva 

metoder”. Medelvärde för AssCE-formuläret totalt och dess områden beräknas 

genom att summera poängen från formuläret/ respektive område och dividera 

med antalet ingående faktorer. Medelvärdet kan variera mellan 1 och 5. 

Instrumentet AssCE presenteras i bilaga 2. 

 

Validitet/reliabilitet. Formuläret är baserat på svenska författningar och riktlinjer 

samt internationella riktlinjer (Löfmark & Thorell-Ekstrand, 2000) och 

förfinades genom en Delphi studie 2004 (Löfmark & Thorell-Ekstrand, 2004a). 

Det har använts i sjuksköterskeutbildningar i Sverige under de senaste 15 åren. 

Den interna konsistensen i delstudie II var 0.94 (Cronbachs alfa) för hela 

formuläret och varierade mellan 0.78 och 0.85 för de fem områdena. Det finns 

inte några jämförbara data om intern konsistens från tidigare forskning.  

 

 

Personlighetsdrag 

 

Deltagarna bedömde sina personlighetsdrag med instrumentet Single-Item 

Measures of Personality (SIMP) (Woods & Hampson, 2005) som omfattar fem 

sådana; utåtriktning (extraversion), vänlighet (agreeableness), känslomässig stabilitet 

(emotional stability), målmedvetenhet (conscientiousness) samt öppenhet 
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(openness). För att besvara SIMP ringar deltagarna in den position av nio på 

ett två-poligt påstående som bäst beskriver dennes personlighet. Ett exempel är 

påståendet för personlighetsdraget känslomässig stabilitet: ”Vanligtvis är jag en 

person som är: känslig, lätt blir upprymd och kan vara spänd – är avspänd, 

behärskad, sällan blir irriterad och sällan blir nedstämd”. Varje påstående kan 

ha ett värde mellan 1 och 9. Ju högre värde deltagaren anger, desto mer starkt 

anses personlighetsdraget vara. 

 

Instrumentet SIMP (Woods & Hampson, 2005) utvecklades utifrån den 

erkända strukturen The Big Five,  med fem personlighetsdrag: utåtriktning, 

vänlighet, känslomässig stabilitet, målmedvetenhet och öppenhet (John & 

Srivastava, 1999). En utåtriktad person är energisk och pratsam medan en 

inåtvänd person är reserverad och jämnmodig (Kallenberg & Larsson, 2004). 

En vänlig person kan beskrivas som hjälpsam och trevlig medan en ovänlig 

person kan beskrivas som skeptisk och självupptagen. Känslomässig stabilitet 

karaktäriseras av lugn medan känslomässig instabilitet kännetecknas av låg 

kapacitet i pressade situationer. Personer som är målmedvetna är 

samvetsgranna medan personer med låg målmedvetenhet är mer ointresserade 

av att uppnå mål. Det femte personlighetsdraget, öppenhet, kännetecknas av 

nyfikenhet och kreativitet. I motsats till detta är slutna personer mer 

konservativa och har ofta lågmälda känslomässiga reaktioner (Kallenberg & 

Larsson, 2004).  

  

Validitet/reliabilitet. I samband med utvecklingen av SIMP visade instrumentet 

tillfredställande konvergenta korrelationer och acceptabla divergenta 

korrelationer vid jämförelser med mer omfattande instrument. Instrumentet 

har använts inom omvårdnadsforskning tidigare (bl.a. av Abrahamsen 

Grøndahl et al., 2011; Wilde-Larsson et al., 2011).  

 

 

Subjektiv betydelse av vårdkvalitet 

 

Deltagarnas subjektiva uppfattningar om betydelsen av vårdkvalitet bedömdes 

med en kortversion av instrumentet Kvalitet ur Patientens Perspektiv (KUPP), 

anpassat för personal inom äldrevård och omsorg, (Wilde Larsson & Larsson, 

2002). Instrumentet mäter vårdkvalitet i fyra dimensioner: personalens 

medicinsk-tekniska kompetens (6 påståenden), organisationens fysiskt-tekniska 

förutsättningar (2 påståenden), personalens grad av identitetsorientering i sina 

handlingar och attityder (5 påståenden) och organisationens socio-kulturella 

atmosfär (4 påståenden). I instrumentet ingår också 12 påståenden som är 
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kontextspecifika för vården av äldre i kommunens hälso- och sjukvård. 

Sammanlagt består instrumentet av 29 påståenden som bedöms i två skalor: 

den upplevda realiteten av kvalitet i vården (UR) och den subjektiva betydelsen 

av vårdkvalitet för deltagaren (SB), varav den sistnämnda användes i delstudie 

II. 

 

För att besvara KUPP ringar deltagaren in den siffra på en 4-gradig Likert-typ 

skala som stämmer bäst med dennes uppfattningar om dels den upplevda 

realiteten från 1 (stämmer inte alls) till 4 (instämmer helt) och dels om den 

subjektiva betydelsen av vårdkvalitet från 1 (av liten eller ingen betydelse) till 4 

(av allra största betydelse). I båda svarsskalorna ges möjlighet att ringa in 0 för 

ej aktuellt. För att beräkna medelvärdet för KUPP (SB) och dimensionerna 

summeras poängen från respektive skala/dimensioner och delades med 

överensstämmande antal påståenden. Medelvärdet kan variera mellan 1 och 4.  

 

Validitet/reliabilitet. De fyra dimensionerna i KUPP utgår från Wilde et als. 

(1993) teoretiska modell om vårdkvalitet. Modellen utvecklades genom en 

grounded theory studie med utgångspunkt i patienters uppfattningar. Enligt 

modellen formas patientens uppfattning om vad som utgör kvalitet i vården av 

hans/hennes möte med en existerande vårdkultur och av dennes normsystem, 

erfarenheter och förväntningar (Wilde et al., 1993). Modellen 

operationaliserades till frågeformuläret KUPP (Wilde et al., 1994) som 

förfinades med strukturell ekvationsmodellering (Larsson, et al., 1998) varefter 

kortversionen utvecklades (Wilde Larsson & Larsson, 2002). Instrumentet har 

använts i ett flertal studier både nationellt och internationellt (bl.a. Wilde 

Larsson & Larsson, 2002) och har visat tillfredställande psykometriska 

egenskaper (Wilde et al. 1994; Larsson et al., 1998). Intern konsistens för 

instrumentet, använt i studier med patienter, rapporteras bl.a. av Wilde-Larsson 

et al. (2010) (Cronbachs alfa=0.73-0.93). Cronbachs alfavärden för SB-skalans 

dimensioner har varierat (0.59-0.93) (Wilde Larsson & Larsson, 2002; Franzén 

et al., 2008; Abrahamsen Grøndahl et al., 2011). I en studie med personal inom 

äldrevård och omsorg varierade alfavärdena för dimensionerna i SB-skalan 

mellan 0.45 och 0.86 (From et al., 2011). I delstudie II var Cronbachs alfa för 

SB-skalan totalt 0.97 och varierade mellan 0.74 och 0.92 för dimensionerna.  
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Organisationsklimat 

 

Deltagarna bedömde organisationsklimatet på sin arbetsplats med instrumentet 

Göran Ekvall Formulär A (GEFA) (Ekvall, 1989; 2006). Begreppet 

organisationsklimat anses vara en metafor för de psykologiska och sociala 

förhållandena på en arbetsplats och möjliggör kommunikation om dem 

(Ekvall, 1990). Klimatet på en arbetsplats formas i samspel mellan 

arbetstagarna och i mötet med organisationens strukturer. Det påverkar hur väl 

arbetstagarna trivs och hur organisationen fungerar. Instrumentet GEFA 

utvecklades utifrån organisationsforskning under 1980-talet i Sverige och har 

använts inom bland annat omvårdnadsforskning (Norbergh et al, 2002; 

Isaksson et al. 2009; From et al., 2011). Instrumentet mäter tio dimensioner av 

klimatet på en arbetsplats; utmaning, frihet, idéstöd, tillit, livfullhet, lekfullhet/humor, 

debatt, konflikter, risktagande och idétid med fem påståenden i vardera 

dimensionen, sammanlagt 50 påståenden.  

 

För att besvara GEFA ombeds deltagaren att ta ställning till hur väl ett 

påstående stämmer in på dennes arbetsplats genom att ringa in en siffra mellan 

0 (stämmer inte alls) och 3 (stämmer i hög grad). Ett sammanfattande 

klimatmått beräknas genom att summera resultaten i alla dimensioner utom för 

dimensionen konflikter. Ju högre klimatmått desto mer innovativ organisation 

(Ekvall, 1990). Medelvärdet för dimensionerna beräknades genom att summera 

poängen i respektive dimension och dela summan med 5 och värdet kan 

variera mellan 0 och 3.  

 

Validitet/reliabilitet. Explorativa faktoranalyser har bekräftat instrumentets 

faktorstruktur (Ekvall, 1990). Reliabilitetsanalyser visar tveksam till utmärkt 

intern konsistens med Cronbachs alfavärden från 0.66 till 0.90 (Ekvall, 1990) 

och från 0.71 till 0.92 (From et al. 2011). I delstudie II var Cronbachs alfa för 

GEFA instrumentet i sin helhet 0.95 och varierade mellan 0.72 och 0.90 för 

dimensionerna. 
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Statistiska analyser (I, II, IV och i ramberättelsen) 

 

Samtliga statistiska analyser (I, II, IV, ramberättelse), utom den parallella 

analysen (IV), genomfördes med statistikprogrammet PASW 18.0 sedermera 

IBM SPSS 19.0. Den parallella analysen genomfördes med Monte Carlo PCA. 

Signifikanta statistiska skillnader ansågs föreligga vid p<0.05. För multipla 

jämförelser i ramberättelsen ansågs signifikant statistiska skillnader föreligga vid 

p<0.008 efter Bonferronikorrektion (Field, 2009). I tabell 4 visas de statistiska 

analyser som användes i delstudie I, II, IV och i ramberättelsen.  

Tabell 4. Översiktlig presentation av statistiska analyser i delstudie I, II, IV och för 

ramberättelse 

Delstudie I Delstudie II Delstudie IV Ramberättelse 

Frekvens 
Procent 
Medelvärde/standard- 
  avvikelse 
Fishers exakta test 
Mann-Whitney U-test 
Pearson chi-två test 
Wilcoxon teckenrang- 
  test 
Kruskal Wallis test 
Cronbachs alfa 

Frekvens 
Procent 
Medelvärde/standard- 
  avvikelse 
Pearsons korrelations- 
  test 
VIF test 
Multipel 
regressionsanalys   
  (manuell stegvis  
   baklänges) 
Cronbachs alfa 
 

Frekvens 
Procent 
Medelvärde/standard-
avvikelse 
Variationsvidd 
Bartletts test  
Kaiser-Meyer-Olkins  
  test 
Scree test 
Parallell analys 
Explorativ  
  faktoranalys 
Cronbachs alfa 

Medelvärde/standard- 
  avvikelse 
ANOVA  
Beroende t-test med 
  Bonferronikorrektion 

 

 

De deskriptiva statistiska analyserna frekvens, procent, medelvärde och 

standardavvikelse användes i delstudie I, II och IV för att beskriva urvalens 

demografiska data, attityder till företrädarskap och i delstudie II för att beskriva 

möjligen påverkande faktorer (Djurfelt et al., 2010). Variationsvidd användes i 

delstudie IV för att beskriva deltagarnas ålder och erfarenhet som sjuksköterska. 

 

I delstudie I användes icke-parametriska analyser på grund av skillnad i storlek 

mellan grupperna (sjuksköterskor och chefer) (Polit & Beck, 2012). Fishers 

exakta test (för att jämföra frekvenser i små urval), Mann-Whitney U-test (för 

att jämföra två oberoende variabler) och Pearson chi-två test (för att jämföra 

frekvenser) (Field, 2009), genomfördes för att jämföra sjuksköterskor och 

chefer gällande demografiska data: kön, ålder, utbildningsnivå, erfarenhet som 

sjuksköterska (antal år) och arbetsplatserfarenhet (antal år på samma 

arbetsplats). För att jämföra två oberoende gruppers (sjuksköterskor och 

chefer) attityder till företrädarskap användes Mann-Whitney U-test. För att 

jämföra attityderna mellan SPA och ABP sektionerna användes Wilcoxon 

teckenrangtest (för att jämföra två beroende variabler). För jämförelser inom 

chefsgruppen (utbildningsnivå) och inom sjuksköterskegruppen 

(utbildningsnivå, tjänstgörings- och anställningsförhållanden och arbetsplats) 
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användes Mann-Whitney U-test och Kruskal-Wallis test (för att jämföra flera 

oberoende variabler mellan grupper). Sex deltagare exkluderades från de 

analytiska statistiska beräkningarna på grund av internt bortfall (missing data) 

>20%. Omfattningen av internt bortfall i resten av datasetet var låg (1-3 

påstående=2.6-7.7%) och bedömdes vara helt slumpmässig (missing 

completely at random) (Hair et al., 2006). De analytiska statistiska 

beräkningarna gjordes på data från totalt 224 deltagare.  

 

Inledningsvis i delstudie II bedömdes de oberoende variablernas 

multikolinearitet med Pearson korrelationer (Hair et al., 2006) och variance 

inflation factor (VIF) test (Field, 2009). För att undersöka vilka faktorer 

(oberoende variabler) som var statistiskt signifikant associerade med 

sjuksköterskornas attityder till företrädarskap (beroende variabel) genomfördes 

en manuell baklänges stegvis multipel linjär regressionsanalys (Field, 2009). 

Den beroende variabeln var det totala medelvärdet från APAS-AMIA (total 

score mean). De oberoende variablerna var demografiska karaktäristika (5 

variabler), yrkeskompetens (AssCE=5 variabler), personlighet (SIMP=5 

variabler), subjektiv betydelse av vårdkvalitet (KUPP(SB)=5 variabler) samt 

organisationsklimat (GEFA=5 variabler). En initial modell skapades med alla 

oberoende variabler och därefter togs de variabler som bidrog minst till 

modellen bort, en efter en, vilket resulterade i en slutgiltig modell. 

Beräkningarna utfördes på data från de 173 deltagare som hade giltiga svar för 

samtliga variabler (listwise deletion).  

 

Delstudie IV inleddes med de förberedande analyserna Bartletts- (Hair et al., 

2006) och Kaiser-Meyer-Olkins test (Field, 2009) för att undersöka om data var 

lämpliga för att genomföra explorativ faktoranalys (EFA). Därefter bedömdes 

hur många faktorer APAS-AMIA bestod av i svensk kontext genom 

parallellanalys och screetest. Parallelanalys innebär att datasetets eigenvalues4 

jämförs med eigenvalues från ett slumpgenererat dataset (Costello & Osborne, 

2005; Pallant, 2010). De faktorers eigenvalues från det egna datasetet som är 

större än eigenvalues från det slumpgenererade anses vara lämpliga att 

extrahera. Scree test görs för att bedöma antalet faktorer över böjningspunkten 

(point of inflexion) (Costello & Osborne, 2005). Den explorativa 

faktoranalysen genomfördes som en principal axis factoring med oblique 

rotation eftersom faktorerna bedömdes korrelera (Hair et al, 2006). Både 

structure matris (matrix) och pattern matris användes i tolkningarna av 

                                                           
4 Eigenvalue- i detta sammanhang representerar eigenvalue storleken på den variation varje 

faktor förklarar (Field, 2009).  
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resultatet (Field, 2009). Faktorladdningar >0.40 ansågs statistiskt signifikanta 

(Hair et al, 2006). Samtliga statistiska beräkningar gjordes med listwise deletion 

(n=201).  

 

I ramberättelsen presenteras resultat från statistiska beräkningar utförda enligt 

den fyrfaktorstruktur för instrumentet APAS-AMIA som framkom i delstudie 

IV. För att beskriva sjuksköterskornas attityder till företrädarskap enligt 

fyrfaktorstrukturen användes medelvärde och standardavvikelse (Djurfelt et al., 

2010). I syfte att undersöka om det fanns statistiskt signifikanta skillnader 

mellan sjuksköterskors attityder till olika faktorer av mikrosocialt 

företrädarskap enligt fyrfaktorstrukturen genomfördes variansanalys (ANOVA) 

för upprepade mätningar (repeated measures) (Pallant, 2010). För att jämföra 

de fyra faktorernas medelvärden gjordes post hoc test med beroende t-test 

(paired samples t-test) med Bonferronikorrektion för multipla jämförelser 

(p<0.05/6=0.008) (Field, 2009). Urvalet för analyserna var samma som för 

delstudie II (sjuksköterskor) och beräkningarna utfördes med listwise deletion 

(n=185 respektive n=173).   

 

Cronbachs alfa (Hair et al., 2006) användes för att beräkna intern konsistens 

för respektive instrument/formulär (utom SIMP) (I, II, IV). George och 

Mallerys (2003) tumregel användes för tolkningen av Cronbachs alfa; α<0.5= 

oacceptabel, α>0.5=dålig, α>0.6=tveksam, α>0.7=acceptabel, α>0.8=god och 

α>0.9=utmärkt. 

 

 

Den kvalitativa studien (III) 

 

Kontext och deltagare 

 

Delstudie III genomfördes inom landstings- och kommunal hälso- och 

sjukvård. Sammanlagt tillfrågades 21 sjuksköterskor om att delta i 

intervjustudien och 18 accepterade, varav 16 var kvinnor och 2 var män. De 

var i åldrarna mellan 34 och 60 år (M=46.2 år) och deras erfarenhet som 

sjuksköterskor varierade mellan 4 och 37 år (M=13.5 år). Deltagarna hade olika 

utbildningsnivåer (grundutbildning och flera olika typer av 

specialistsjuksköterskeutbildningar) och erfarenhet från ett antal olika 

vårdkontext som t.ex. medicinsk, kirurgisk, psykiatrisk och geriatrisk vård. 
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Datainsamling  

 

Insamlingen av data (III) utfördes i två omgångar. Tolv intervjuer genomfördes 

under våren 2005 som en del av en magisteruppsats och 6 intervjuer 

genomfördes under hösten 2011 för att komplettera dataunderlaget. I båda 

intervjuomgångarna valdes sjuksköterskorna ut genom ett strategiskt urval för 

att få variation i kön, ålder, utbildning, erfarenhet och arbetsplats. I samband 

med den första intervjuomgången kontaktade intervjuarna sjuksköterskor och 

chefer för urval av deltagare. I den första datainsamlingen intervjuades 

huvudsakligen sjuksköterskor som arbetade i landstingsverksamhet (9 av 12). 

Under den andra intervjuomgången intervjuades sjuksköterskor från 

kommunal hälso- och sjukvård för att få en jämnare fördelning i 

dataunderlaget. I denna omgång kontaktades tänkbara deltagare via chefer. 

Skriftliga tillstånd att genomföra intervjuerna gavs av respektive chef. 

Informationsbrev tillsändes deltagarna före intervjuerna. Breven innehöll 

information om studiens syfte, konfidentialitet och en kort introduktion om 

företrädarskap. Samtliga deltagare lämnade skriftligt informerat samtycke att 

delta i studien.   

 

Datainsamlingen (2005) inleddes med en pilotintervju vilken inkluderades i 

studien. Syftet med intervjuerna var förutom att samla in data till den 

föreliggande studien (III) också att samla in data till en studie om hur 

sjuksköterskor uppfattar begreppet företrädarskap för patienten. Detta innebar 

att förutom att berätta om sin ålder, utbildning och samlade erfarenhet som 

sjuksköterska ombads deltagarna att berätta vad de uppfattade att 

företrädarskap för patienter innebär. De ombads också berätta vad de 

uppfattade påverkar företrädarskap och hur det påverkar företrädarskap. 

Deltagarna fick även berätta om ett eller flera tillfällen då de företrätt patienter. 

Intervjuerna varade mellan 25 till 55 minuter (M=39 min) och genomfördes på 

platser som deltagarna valde och där intervjuerna kunde ske ostört (privata 

hem, mötes- och konferensrum arbetsplatser). Samtliga intervjuer spelades in 

digitalt och skrevs ut ordagrant av författarna (första intervjuomgången) och av 

en transkriberingstjänst (andra intervjuomgången).  

 

 

Analysmetod 

 

Delstudie III var en fenomenografisk studie. Metoden fenomenografi 

utvecklades av Inom-gruppen vid Institutionen för pedagogik vid Göteborgs 

universitet (Larsson, 1986) och har använts inom omvårdnadsforskning under 
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de senaste två decennierna. Fenomenografi inriktar sig på att empiriskt 

beskriva variationer, likheter och skillnader, av uppfattningar av ett fenomen 

(Marton, 1981). Inom fenomenografin görs en distinktion mellan vad något är 

och hur något uppfattas vara, den första och den andra ordningens perspektiv 

(Larsson, 1986). Den första ordningens perspektiv gäller något som kan 

observeras utifrån, medan den andra ordningens perspektiv gäller människors 

idéer om eller hur de upplever världen (Marton, 1981). Forskningsfrågor inom 

fenomenografin utformas utifrån den andra ordningens perspektiv (Marton, 

1981) för att identifiera människors kvalitativt skilda uppfattningar av det 

aktuella fenomenet (Marton & Booth, 1997). Uppfattningar kategoriseras i ett 

utfallsrum som beskriver den kollektiva uppfattningen av fenomenet. Var och 

en av beskrivningskategorierna ska ha en logisk association till de andra, vara 

unik och tydligt associerad till det aktuella fenomenet.  

 

Vid analysen användes Dahlgren och Fallsbergs (1991) fenomenografiska 

sjustegsanalys. Initialt analyserades den första omgångens data på nytt 

tillsammans med den andra omgångens data för att skapa ett resultat. 

Författarna läste intervjuutskrifterna flera gånger, både var för sig och 

tillsammans för att bli förtrogna med materialet (familiarization). Därefter 

valdes de utsagor ut som bäst karaktäriserade sjuksköterskornas uppfattningar 

av vad som påverkar företrädarskap (condensation). I det tredje steget 

jämfördes dessa utsagor för att variationer och likheter i uppfattningar skulle 

kunna identifieras (comparison) och i fjärde steget grupperades liknande 

utsagor (gruoping). I det femte steget, artikulerades essensen av likheterna i 

respektive grupp och skillnaderna mellan grupperna tydliggjordes (articulating). 

Det fjärde och det femte steget upprepades flera gånger tills analysen 

bedömdes vara tillfredsställande. I det sjätte steget namngavs 

beskrivningskategorierna för att belysa deras innehåll (labeling) och slutligen 

jämfördes beskrivningskategoriernas likheter och skillnader och arrangerades i 

en hierarkiskt ordnad struktur, utfallsrummet (contrasting). För att underlätta 

hanteringen av det stora antalet utsagor (278 stycken) användes en excelmatris 

med samtliga utvalda utsagor som stöd i analysarbetet från och med det andra 

steget i analysen.  

 

 

Trovärdighet 

 

Grundvalen för att bedöma validitet och reliabilitet i kvalitativ forskning är att 

sanningen om verkligheten inte är absolut utan är avhängig av sammanhanget 

och personen, subjektet (Kvale, 1997). Forskningsresultatet bedöms i relation 
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till forskarens redogörelse av forskningsprocessen. Inom kvalitativ forskning 

bör termen trovärdighet (trustworthiness) användas (Lincoln & Guba, 1985). 

Trovärdighet innebär att resultaten visar deltagarnas uppfattningar, men 

samtidigt är analysen av deltagarnas uppfattningar bara ett av flera möjliga sätt 

att tolka samma data. Lincoln och Guba har identifierat följande begrepp för 

att beskriva hur trovärdighet etableras inom kvalitativ forskning: 

tillförlitlighet/giltighet (credibility), pålitlighet (dependability), bekräftelsebarhet 

(confirmability) och överförbarhet (transferability).  Begreppen kan anses stå i 

relation till varandra och är i viss mån sammanflätade (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

 

Forskningsetiska aspekter (I-IV) 

 

Samtliga delstudier (I-IV) i avhandlingen har planerats, genomförts och 

rapporterats i överenstämmelse med etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i 

Norden (Northern Nurses’ Federation, 2003). Riktlinjerna innebär att 

forskningen ska vägledas av de etiska principerna om autonomi, om rättvisa, att 

göra gott samt att inte skada.  Samtliga tilltänkta deltagare informerades via 

brev om syftet med studien (I-IV), datainsamlings- och rapporteringsmetoder, 

frivillighet, konfidentialitet och att Karlstads universitet (Kau) var projektets 

huvudman.  

 

Principen om autonomi respekterades genom att följa principerna om 

frivillighet, informerat samtycke och konfidentialitet. Frivillighet tillförsäkrades 

i samtliga delstudier genom att deltagandet var självvalt och att deltagarna inte 

stod i någon beroendeställning till någon av författarna. I delstudie I, II och IV 

gavs informerat samtycke av deltagarna genom deras val att besvara 

frågeformuläret, vilket framgick av det medföljande informationsbrevet. I 

delstudie III gavs skriftligt och muntligt samtycke av deltagarna i samband med 

intervjutillfället. Kravet om konfidentialitet uppfylldes i delstudie I, II och IV 

genom att de utskickade frågeformulären var anonyma. I delstudie III 

avidentifierades utskrifterna av intervjuerna och namn på platser och personer 

togs bort. Det tillsågs att ingen individ kunde identifieras i redovisningen av 

resultaten, utom eventuellt av individen själv i den händelse att denne skulle 

känna igen sina egna uttalanden i något citat. 

 

I samtliga delstudier beaktades principen om rättvisa så tillvida att alla data från 

alla deltagare värderades lika och redovisades noggrant. Principen om att göra 

gott beaktades i så mån att resultaten kommunicerades både via vetenskapliga 
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artiklar och i samband med konferenser inom omvårdnad så att resultaten kan 

komma att gynna omvårdnaden av de patienter forskningen avser. För att 

beakta principen om att inte skada gjordes noggranna övervägningar om hur 

deltagares reaktioner på att besvara frågeformulär eller att delta i intervju om 

företrädarskap för patienter, kunde te sig. Möjligheten att vända sig till 

författarna med frågor och/eller reflektioner erbjöds deltagarna i samtliga 

studier.  

 

Delstudie I, II och IV granskades i forskningsetisk kommitté vid Kau. Dnr. 

2008/662). Första intervjuomgången i delstudie III, som låg till grund för en 

magisteruppsats, granskades ur forskningsetisk synvinkel enligt då gällande 

rutiner vid Kau, d.v.s. av forskarkollegiet inom omvårdnad. Den andra 

omgången av delstudie III granskades av forskningsetisk kommitté vid Kau. 

(Dnr. 2011/259). Allt forskningsmaterial förvaras och gallras enligt riktlinjer 

vid Kau (Bevarande- och gallringsplan för forskningsmaterial Dnr. 230/02.). 
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Huvudresultat 
 

Resultaten från delstudierna (I-IV) samt resultat i ramberättelsen presenteras i 

fyra avsnitt: attityder till företrädarskap (I, II), faktorer relaterade med 

sjuksköterskors företrädarskap (II, III), tvärkulturell validering och 

psykometrisk testning av APAS-AMIA (IV) samt resultat i ramberättelsen. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av resultaten.   

 

 

Attityder till företrädarskap för patienter (I, II) 

 

Medelvärdena för APAS-AMIA indikerade att sjuksköterskor (I, II) och chefer 

(I) hade mycket positiva attityder till mikrosocialt företrädarskap för patienter 

(M=5.43 (SD=0.41) (II), M=5.44 (SD=0.44) (I)). 

 

Medelvärdet för sektionen om attityder till företrädarskap för patienter som är 

oförmögna att tala för sig själva var statistiskt signifikant högre än för 

sektionen om patienter som är självständiga och önskar vara delaktiga i sin vård 

(ABP: M=5.63, (SD=0.41), SPA: M=5.33, (SD=0.51), Z=-9.988, p<0.001) (I). 

Sjuksköterskorna och cheferna skattade påståendena ”Ifrågasätt inkompetenta 

behandlingar” (M=5.88, SD=0.35) och ”Ifrågasätt oetiska handlingar” 

(M=5.87, SD=0.37) i ABP-sektionen högst. Det lägsta medelvärdet 

rapporterades för påståendet ”Stöd patienterna i deras beslut före läkarens 

planering” (M=4.47, SD=1.12) i SPA-sektionen. 

 

Vid jämförelser mellan sjuksköterskors och chefers attityder framkom inga statistiskt 

signifikanta skillnader rörande APAS-AMIA, SPA eller ABP (I).  

 

Vid jämförelser inom grupperna, var såväl sjuksköterskor som chefer statistiskt 

signifikant mer positiva till företrädarskap för oförmögna patienter (ABP) än 

för självständiga patienter (SPA) (sjuksköterskor: ABP: M=5.62, (SD=0.42), 

SPA: M=5.30, (SD=0.51), Z=-9.806, p<0.001 och chefer: (ABP: M=5.56, 

(SD=0.42), SPA: M=5.36, (SD=0.55, Z=-2.201, p=0.028). Inga statistiskt 

signifikanta skillnader fanns inom sjuksköterske- eller chefsgruppen när det 

gällde utbildningsnivå, relaterat till APAS-AMIA, SPA eller ABP (I). 

Beträffande jämförelser inom sjuksköterskegruppen framkom inga statistiskt 

signifikanta skillnader avseende år som sjuksköterska, tjänstgörings- och 

anställningsförhållanden eller rörande arbetsplats i relation till APAS-AMIA, 

SPA och ABP (I).  
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Faktorer relaterade med sjuksköterskors företrädarskap (II, III) 

 

Individuella faktorer som möjligen påverkar sjuksköterskors attityder till 

företrädarskap (II) 

 

I delstudie II studerades individuella faktorer som möjligen påverkar attityder 

till företrädarskap. Sjuksköterskornas bedömningar av dessa visas i tabell 5.  

 
Tabell 5. Medelvärden för individuella faktorer potentiellt 
 associerade med attityder till företrädarskap (n=173) 

Individuella faktorer % / M(SD) 

Demografiska karaktäristika   

   Kön- Kvinnor 94.0% 

             Män  6.0% 

   Ålder        51.5(9.1) 

       Erfarenhet som sjuksköterska 20.6(11.4) 

       Tid på arbetsplatsen 8.2(7.3) 

       Specialistsjuksköterskeutbildning  58.4% 

    Yrkeskompetens (AssCE)1 - total 4.12(0.45) 

       Kommunikation och undervisning  4.09(0.52) 

   Att utföra omvårdnadsprocessen 4.13(0.53) 

   Undersökningar och behandlingar  4.23(0.62) 

   Arbetsledning och samarbete 4.04(0.53) 

   Professionellt förhållningssätt 4.12(0.52) 

Personlighetsdrag (SIMP)2    

   Utåtriktad 5.73(1.51) 

   Vänlig 6.11(1.39) 

   Känslomässigt stabil  6.09(1.78) 

   Målmedveten 5.85(1.51) 

   Öppen 4.81(1.50) 

Subjektiv betydelse av vårdkvalitet (KUPP(SB))3 - 
total 

 
3.65(0.40) 

   Medicinsk-teknisk kompetens 3.67(0.46) 

   Fysiskt-tekniska förutsättningar 3.77(0.48) 

   Identitetsorienterat förhållningssätt  3.67(0.47) 

   Sociokulturell atmosfär 3.66(0.53) 

   Kontextspecifik 3.60(0.44) 

 1Assessment of Clinical Education- för bedömning av sjuksköterskors yrkeskompetens 
   (1=mycket svagt utvecklad förmåga till 5=mycket starkt utvecklad förmåga) 
2Single-Item Measures of Personality- för bedömning av personlighetsdrag  
   (1-9, ju högre värde desto mer utvecklat personlighetsdrag)  
3Kvalitet ur Patientens Perspektiv- för bedömning av subjektiv betydelse av vårdkvalitet  
   (1=stämmer inte alls till 4=instämmer helt) 
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Av tabell 5 framgår att sjuksköterskorna hade en medelålder av 51.5 år 

(SD=9.1), att de hade varit sjuksköterskor i medel 20.6 år (SD=11.4) och 

arbetat i medel 8.2 år (SD=7.3) på sin nuvarande arbetsplats. Av samtliga 

deltagare var 58.4% specialistsjuksköterskor. Yrkeskompetensen bedömdes vara 

starkt utvecklad. Mest utvecklad var kompetensen inom området 

”Undersökningar och behandlingar” och lägst inom området ”Arbetsledning 

och samarbete”. Gällande personlighetsdrag rapporterades högst medelvärde för 

”Vänlig” och lägst medelvärde för ”Öppen”. Kvalitet i vården av äldre personer 

ansågs av deltagarna vara av hög subjektiv betydelse. Högst medelvärde 

rapporterades för dimensionen ”Fysiskt-tekniska förutsättningar” och lägst för 

den ”Kontextspecifika” dimensionen.  

 

 

Organisatoriska faktorer som möjligen påverkar sjuksköterskors 

attityder till företrädarskap (II) 

 

Sjuksköterskornas skattning av organisationsklimatet på arbetsplatsen 

presenteras i tabell 6.  

 
Tabell 6. Medelvärden för organisatoriska faktorer potentiellt 
associerade med attityder till företrädarskap (n=173) 

Organisatorisk faktor M(SD) 

Organisationsklimat (GEFA)1- totalt        1.78(0.46) 

 Utmaning 2.16(0.54) 

 Frihet 1.85(0.57) 

 Idéstöd 1.80(0.61) 

 Tillit 1.82(0.52) 

 Livfullhet 1.85(0.57) 

 Lekfullhet/humor 2.07(0.59) 

 Debatt 1.68(0.55) 

 Konflikter 0.82(0.62) 

 Risktagande  1.44(0.49) 

 Idétid 1.37(0.56) 

1 Göran Ekvall Formulär A- för bedömning av organisationsklimat  
     (0=stämmer inte alls till 3=i hög grad) 

 
Av tabell 6 framgår att det totala klimatmåttet var 1.78 (SD=0.46). 

Dimensionen ”Utmaning” hade mest fördelaktigt medelvärde och 

dimensionen ”Idétid” hade minst fördelaktigt medelvärde.  
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Faktorer associerade med sjuksköterskors attityder till företrädarskap 

(II) 

 

Regressionsmodellen med faktorer som var statistiskt signifikant associerade 

med sjuksköterskors attityder till företrädarskap visas i tabell 7.  

 
Tabell 7. Regressionsmodell för individuella och organisatoriska faktorer associerade med  

sjuksköterskors attityder till företrädarskap (n=173) 

 
 

Attityder till företrädarskap för patienter (APAS-AMIA1) 

 B SE B ß 95% 
konfidens-
intervall för ß 

p 

Individuella faktorer      

Yrkeskompetens (AssCE2)      

   Att utföra omvårdnadsprocessen  0.178 0.072  0.229  0.036-0.320 0.015 

   Arbetsledning och samarbete  0.167 0.072  0.212  0.024-0.310 0.022 

Subjektiv betydelse av vårdkvalitet 
(KUPP(SB3)) 

     

   Kontextspecifik  0.187 0.066  0.200  0.058-0.317 0.005 

Organisatorisk faktor      

Organisationsklimat (GEFA4)      

   Livfullhet -0.209 0.077 -0.286 -0.362- -0.056 0.008 

   Lekfullhet/humor  0.226 0.073  0.323 0.082-0.370 0.002 

Förklarad varians R2=0.262, ΔR2=0.240 

1 APAS-AMIA/SE- för bedömning av attityder till företrädarskap 
2Assessment of Clinical Education- för bedömning av sjuksköterskors yrkeskompetens 
3Kvalitet ur Patientens Perspektiv- för bedömning av subjektiv betydelse av vårdkvalitet  
4 Göran Ekvall Formulär A- för bedömning av organisationsklimat  
Negativa β-koefficienter visar omvända associationer 

 
Regressionsmodellen förklarade 26.2% av variansen i attityder till 

företrädarskap för patienter. Fem variabler, tre individuella och två 

organisatoriska, var statistiskt signifikant associerade med sjuksköterskornas 

attityder till företrädarskap.  

 

De individuella variablerna var två områden inom yrkeskompetens och en dimension 

av subjektiv betydelse av vårdkvalitet. Yrkeskompetensområdena ”Att utföra 

omvårdnadsprocessen” och ”Arbetsledning och samarbete” var båda positivt 

associerade med attityder till företrädarskap d.v.s. ju högre skattad 

yrkeskompetens, desto mer positiv attityd till företrädarskap för patienter. Den 

individuella variabeln ”Kontextspecifik” dimension av subjektiv betydelse av 

vårdkvalitet i vården av äldre patienter var också positivt associerad med 

attityder till företrädarskap. 
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Av de organisatoriska variablerna var dimensionen ”Livfullhet” av organisations-

klimatet, negativt associerad med attityder till företrädarskap d.v.s. ju lägre 

”Livfullhet” på en arbetsplats desto mer positiv attityd till företrädarskap. 

Dimensionen ”Lekfullhet/humor” hade positiv association med attityder till 

företrädarskap.  

 

 

Sjuksköterskors uppfattningar av vad som påverkar företrädarskap för 

patienter (III)  

 

Sjuksköterskornas uppfattningar av vad som påverkar företrädarskap 

presenteras i ett utfallsrum med tre hierarkiskt ordnade beskrivningskategorier 

(figur 4). Den första nivån är sjuksköterskans karaktärsdrag, den andra nivån är 

sjuksköterskans förhållande till patienten och den tredje nivån är arbetsplatsens 

beskaffenhet. Nivåerna är relaterade till varandra. På varje nivå kan 

sjuksköterskan välja att företräda eller att inte företräda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Sjuksköterskors uppfattningar av vad som påverkar företrädarskap för 

patienter ordnat hierarkiskt från nivå I till III 

 

I. Sjuksköterskans karaktärsdrag  

 

Sjuksköterskans karaktärsdrag är den första och grundläggande nivån av vad 

som påverkar företrädarskap. Om det inte finns en beredvillig sjuksköterska, 

finns det heller inget företrädarskap. Beskrivningskategorin omfattar 

uppfattningarna att ha en moralisk kompass, att ha kontroll över vårdssituationen, att 

vara beskyddande och att känna sig trygg som sjuksköterska påverkar företrädarskap.  

I. 

Sjuksköterskans 

karaktärsdrag  

II. 

Sjuksköterskans 

förhållande till 
patienten 

III. 

Arbetsplatsens 

beskaffenhet 
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Att ha en moralisk kompass innebär att sjuksköterskans inre övertygelse vägleder 

henne när hon företräder patienter. Sjuksköterskorna uppfattar det som sin 

plikt att företräda patienterna när så behövs och för detta krävs mod, 

människokärlek, engagemang och uthållighet. För att kunna företräda på ett 

lämpligt sätt är det viktigt att reflektera över sina egna värderingar. 

Sjuksköterskorna uppfattar att deras uppfostran och sociala bakgrund utvecklar 

deras moraliska kompass och ger dem möjlighet att se sårbara individer. Ibland 

tar sjuksköterskorna snabba beslut att företräda en patient på grund av en 

oacceptabel situation, omvårdnadsmässigt eller socialt. Trots att de i en sådan 

situation inte kan förutsäga resultatet av företrädarskap eller de eventuella 

risker de utsätter sig för, uppfattar sjuksköterskorna att patientens behov av 

företrädare är så akut att de måste träda in. 

Sjuksköterskorna uppfattar att de vill ha kontroll över vårdsituationen för att 

patienten ska få en god och säker vård enligt sina behov och önskemål. Genom 

att vara en systematisk problemlösare som inte tvekar att ta nödvändiga 

kontakter utanför de vanliga rutinerna kan sjuksköterskan få kontroll över 

vårdsituationen.  

 

Sjuksköterskornas önskan att vara beskyddande för sårbara patienter och uppfylla 

det ansvar de uppfattar att de har för patienternas välbefinnande, påverkar 

företrädarskap. För att kunna företräda, uppfattar sjuksköterskorna att de ska 

vara lyhörda och ödmjuka för patienternas behov och önskemål. 

 

Sjuksköterskornas erfarenhet och kunskap får dem att känna sig trygga som 

sjuksköterskor, vilket ger dem mod att följa sina övertygelser och därmed kunna 

företräda när så behövs. Sjuksköterskorna uppfattar att det är svårare att 

företräda i obekanta situationer eftersom de inte har en referensram som ger 

dem vägledning om och hur de ska verka för patienternas intressen. Vid sådana 

tillfällen kan de välja att inte företräda. 

 

 

II. Sjuksköterskans förhållande till patienten   

 

Sjuksköterskans förhållande till patienten är den andra nivån av vad som 

påverkar företrädarskap. Sjuksköterskan har behov av att känna patienten och 

känna empati för patienten för att känna sig rustad att företräda denne.   

 

Sjuksköterskorna har en ambition att bygga upp en förtroendefull relation till 

patienten för att förstå honom/henne, att känna patienten och dennes behov och 
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önskemål. De betonar vikten av god verbal kommunikation, men också värdet 

av ickeverbal kommunikation. Sjuksköterskorna vill möta patienterna 

regelbundet eftersom det underlättar för dem att lära känna patienten. Oavsett 

om sjuksköterskorna känner patienten väl eller inte, är deras ambition att 

företräda de patienter som behöver en företrädare. Sjuksköterskorna uppfattar 

att det är lättare att företräda en patient som de känner. Om de inte känner 

patientens behov och önskemål tillräckligt väl kan de välja att inte företräda 

denne. De beskriver också vikten av att förstå att de som sjuksköterskor är i en 

maktposition gentemot patienterna. Därmed är de tvungna att vara inkännande 

och försiktiga för att inte kränka patienternas personliga integritet. 

 

Sjuksköterskornas empati för patienten påverkar dem att företräda. När de 

identifierar sig med patienten eller ser denne som en sårbar person får det dem 

att förstå patientens situation bättre. De uppfattar också att det är viktigt att 

verka för alla patienter i behov av företrädarskap oavsett om de känner empati 

eller ej för patienten. Dock menar de att det är lättare att företräda en patient 

de känner empati för än för en patient de ogillar.   

 

 

III. Arbetsplatsens beskaffenhet  

 

Denna beskrivningskategori omfattar den tredje nivån av sjuksköterskornas 

uppfattningar av vad som påverkar företrädarskap. Arbetsplatsens 

beskaffenhet, arbetsplatsens organisation såväl som arbetsplatskultur påverkar om 

och när sjuksköterskor företräder.     

 

När arbetsplatsens organisation innefattar teamarbete som möjliggör en samsyn om 

vad som är patienternas bästa, sker företrädarskap i lägre utsträckning. I 

organisationer där patientens behov och önskemål inte tillgodoses för att 

läkarens eller chefens ord är styrande, kan sjuksköterskor företräda när de anser 

att vården inte fungerar tillfredsställande. Några sjuksköterskor uppfattar att 

organisationens regler och riktlinjer är användbara som argument när de 

företräder patientens intressen medan andra uppfattar att riktlinjerna kan vara 

orsaken till företrädarskap. Låg bemanning och tidsbrist påverkar 

företrädarskap negativt eftersom tidsbristen förhindrar sjuksköterskorna att 

lära känna patienten. Osammanhängande scheman och långa avstånd till 

patienterna inom kommunerna påverkar också deras möjligheter att lära känna 

patienten negativt.  

 



56 
 

I en arbetsplatskultur med stödjande kollegor, chefer och läkare skapas en positiv 

grund för företrädarskap. På arbetsplatser där det finns tid för kollegiala 

diskussioner och för reflektion uppfattar sjuksköterskorna att de känner sig 

säkrare att företräda en patient. När sjuksköterskor företräder i en icke-

tillåtande kultur kan de riskera att bli betraktade som besvärliga eller att komma 

i konflikt med arbetsledningen. I en icke-tillåtande kultur kan de känna sig 

isolerade och otrygga och kan därför välja att inte företräda patienter.  
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Tvärkulturell validering och psykometrisk testning av APAS-AMIA (IV) 

 

APAS-AMIA översattes och kulturvaliderades för användning i svensk kontext 

(IV). Resultatet av denna process redovisas i metodavsnittet. Explorativ 

faktoranalys (EFA) genomfördes för att undersöka instrumentets 

faktorstruktur. Initialt genomfördes Kayser-Meyer-Olkins test (0.885) som 

visade att data kunde skapa distinkta och reliabla faktorer. Bartletts test, 

(χ2=4267,162, df.=741, p< 0.001) visade att data var lämplig för EFA.  

 

Såväl parallellanalys som screetest visade att det var lämpligt att extrahera fyra 

faktorer från data. I figur 5 visas de första 10 faktorerna från scree plot med 

datasetets eigenvalues samt motsvarande slumpgenererade eigenvalues från den 

parallella analysen. Den röda pilen visar punkten där slumpgenerade 

eigenvalues överstiger datasetets eigenvalues vilket åskådliggör att det var 

lämpligt att extrahera fyra faktorer i EFA. Den svarta pilen visar 

böjningspunkten på screeplot vid fem faktorer. Det antal faktorer som ligger 

över böjningspunkten anses vara lämpliga att extrahera, d.v.s. fyra i detta fall.   

 

 

Figur 5. Screeplot och parallellanalys 

I den explorativa faktoranalysen extraherades fyra faktorer. Sex påståenden 

som laddade <0.40 togs bort (påstående 7, 12, 17, 24, 25, och 31). I tabell 8 

presenteras pattern- och structurematriserna för fyrfaktorstrukturen 
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Tabell 8. APAS-AMIA/SE Pattern- och structurematriser (n=201)  
  

1.Stödja 
patienternas 
önskemål och 
beslutsfattande  

2.Värna om 
patienternas vård  
 

3.Stödja 
patienterna att 
kommunicera sina 
önskemål  

4.Respektera 
patienternas 
önskemål om att 
inte delta i beslut  

Påståenden  PM1 SM2 PM1 SM2 PM1 SM2 PM1 SM2 

Undersök i vilken utsträckning patienter vill 
medverka i planeringen av vården 

 
0.81 

 
0.68 

      

Bedöm patienternas förmåga att fatta beslut 0.70 0.65       
Bedöm kontinuerligt patienternas uppfattningar 
och önskemål 

 
0.80 

 
0.75 

      

Var lyhörd för och visa respekt för patienternas 
egna uppfattningar  

 
0.67 

 
0.70 

      

Gå igenom deras rättigheter med patienterna 0.55 0.61       
Hjälp patienterna att skaffa information. 0.65 0.64       
Ge patienterna information kontinuerligt 0.66 0.67       
Förvissa mig om att patienterna förstår vad som 
skall göras vid vårdhandlingar 

 
0.69 

 
0.66 

      

Hjälp patienterna att väga för- och nackdelar med 
olika behandlingsalternativ 

 
0.48 

 
0.66 

      

Förvissa mig om att patienternas beslut är enligt 
deras egna önskemål.   

 
0.62 

 
0.73 

      

Hjälp patienterna att klargöra sina värderingar     0.69 0.76   
Hjälp patienterna att få önskemål dokumenterade.     0.64  0.75   
Hjälpa patienterna att kommunicera sina önskemål      0.73  0.78   
Stöd patienternas beslut före närståendes önskemål     0.50  0.58   
Stöd patienterna i deras beslut före läkarens 
planering 

     
0.70 

 
0.66 

  

Respektera patienternas önskemål att inte veta       0.82 0.81 
Respektera patienternas önskemål att inte fatta 
beslut 

       
0.87 

 
0.88 

Respektera patienternas önskemål att de vill att 
andra personer skall fatta beslut 

       
0.88 

 
0.85 

Stöd patienternas önskan att få kontroll över 
vården  

 
0.54 

 
0.65 

      

Stöd patienternas försök att hantera sin 
hälsosituation på ett kompetent sätt. 

 
0.48 

 
0.64 

      

Ifrågasätta medicinska ordinationer som kan orsaka 
skada 

   
0.47 

 
0.59 

    

Granska varje beslut om att avsluta medicinsk 
behandling 

     
0.84 

 
0.72 

  

Ingrip vid olämpliga behandlingar   0.51 0.61     
Hjälp patienterna komma i kontakt med den hälso- 
och sjukvård de behöver 

   
0.48 

 
0.57 

    

Ifrågasätt oetiska handlingar     0.78 0.74     
Använd de resurser som finns inom organisationen 
för att stödja patienterna 

   
0.53 

 
0.58 

    

Ifrågasätt inkompetenta behandlingar   0.88 0.78     
För patienternas talan     0.74 0.73   
Påminn läkare om medvetslösa patienters önskemål   0.58 0.64     
Påminn personalen patienternas behov   0.85 0.80     
Ifrågasätt personalens beslut   0.73 0.76     
Samarbeta med deras närstående och annan 
personal angående medvetslösa patienter   

   
0.51 

 
0.64 

    

Underlätta kommunikation och samarbete     0.55 0.61   

Ev3          10.57          2.69          2.12          1.82 

Fv4 Total förklarad varians: 52.1 %   32.0%   8.2%   6.4%   5.5% 

1 Pattern matris 
2 Structure matris 
3 Eigenvalue för respektive faktor 
4 Förklarad varians för respektive faktor 

 
Det modifierade och validerade instrumentet benämndes APAS-AMIA/SE 

och består av 33 påståenden i en fyrfaktorstruktur som förklarar 52.1% av den 

totala variansen. De fyra faktorerna är: Stödja patienternas önskemål och 

beslutsfattande (12 påståenden), Värna om patienternas vård (10 påståenden), 

Stödja patienterna att kommunicera sina önskemål (8 påståenden) samt 

Respektera patienternas önskemål om att inte delta i beslut (3 påståenden). 

Instrumentets interna konstistens bedömdes med Cronbachs alfa (APAS-

AMIA/SE α=0.92, faktorerna: 1, α=0.88, 2, α=0.85, 3, α=0.85, 4, α=0.82). 

Instrumentet APAS-AMIA/SE, faktorer och påståenden presenteras i bilaga 3. 
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Resultat i ramberättelsen 

 

Delstudie IV resulterade i en ny fyrfaktorstruktur och därför genomfördes 

ytterligare statistiska analyser. Sjuksköterskors attityder till mikrosocialt 

företrädarskap enligt den nya fyrfaktorstrukturen studerades.  

 

 

Sjuksköterskornas attityder till företrädarskap enligt fyrfaktorstrukturen 

 

ANOVA för upprepade mätningar visade att det fanns en statistiskt signifikant 

skillnad mellan faktorerna i fyrfaktorstrukturen (Wilks lambda=0.43, F=48.61, 

p<0.001). Sjuksköterskornas attityder till företrädarskap (M(SD)) i förhållande 

till fyrfaktorstrukturen och post hoc jämförelser mellan de fyra faktorerna i 

APAS-AMIA/SE presenteras i 9. 

 
Tabell 9. Medelvärden (SD) för och jämförelser mellan de fyra  
APAS-AMIA/SE1 faktorerna (n=185) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 APAS-AMIA/SE- för bedömning av attityder till företrädarskap 

      (1=håller inte alls med till 6=håller helt och hållet med) 
Statistiska skillnader ansågs föreligga vid p<0.008 (Bonferronikorrektion) 

 

Tabell 9 visar att faktor 2, ”Värna om patienternas vård ” hade högst 

medelvärde och faktorerna 3 och 4, ”Stödja patienterna att kommunicera sina 

önskemål” och ”Respektera patienternas önskemål om att inte delta i beslut 

hade lägst medelvärden. Det var en statistiskt signifikant skillnad mellan alla 

faktorerna utom mellan faktor 3 och faktor 4.  

 

 

 

 

 

Faktor M (SD) Jämförd med        p 

1 Stödja patienternas 
önskemål och 
beslutsfattande 

5.44(0.52) Faktor 2 
Faktor 3 
Faktor 4 

< 0.001 
< 0.001 
< 0.001 

2 Värna om patienternas 
vård 

5.74(0.34) Faktor 1 
Faktor 3 
Faktor 4 

< 0.001 
< 0.001 
< 0.001 

3 Stödja patienterna att 
kommunicera sina 
önskemål 

5.19(0.68) Faktor 1 
Faktor 2 
Faktor 4 

< 0.001 
< 0.001 
    1.00 

4 Respektera patienternas 
önskemål om att inte 
delta i beslut 

5.19(0.88) Faktor 1 
Faktor 2 
Faktor 3 

< 0.001 
< 0.001 
    1.00 
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Sammanfattning av resultaten 

 

Sjuksköterskorna (I, II) och cheferna (II) hade mycket positiva attityder till 

företrädarskap, speciellt för oförmögna patienter. Sjuksköterskorna skattade sin 

yrkeskompetens som starkt utvecklad och de rapporterade att vårdkvalitet var 

av stor subjektiv betydelse (II).  

 

Individuella faktorer var relaterade med företrädarskap (II, III). Ju mer 

kompetenta sjuksköterskorna skattade sig vara, desto mer positiva attityder 

rapporterade de till företrädarskap (II). Sjuksköterskorna uppfattade att deras 

kunskap och erfarenhet fick dem att känna sig trygga att företräda patienter 

(III). 

Ju större betydelse sjuksköterskorna tillskrev kvaliteten i vården, desto mer 

positiva attityder hade de till att företräda patienter (II). Sjuksköterskorna 

uppfattade att de vill ha kontroll över vårdsituationen för att patienten ska få 

en god och säker vård enligt sina behov och önskemål (III).  

Sjuksköterskorna uppfattade att det var viktigt att de kände patienterna 

tillräckligt väl och kände empati för dem för att de skulle känna sig rustade att 

företräda (III).  

Organisatoriska faktorer var relaterade med företrädarskap (II, III). Ju mer 

informellt organisationsklimat sjuksköterskorna rapporterade, desto mer 

positiva attityder till företrädarskap rapporterades (II). Ju lägre livfullhet 

sjuksköterskorna rapporterade på en arbetsplats desto mer positiv attityd till 

företrädarskap rapporterades (II). Sjuksköterskorna uppfattade att en tillåtande 

arbetsplatskultur med stöd från kollegor och chefer samt möjligheter till 

reflektion, gynnade företrädarskap (III). Enligt sjuksköterskornas uppfattning, 

påverkade tidsbrist deras möjligheter att lära känna patienterna ogynnsamt 

(III).  

Det svenska instrumentet APAS-AMIA/SE omfattar 33 påståenden indelade i 

fyra faktorer: Stödja patienternas önskemål och beslutsfattande, Värna om 

patienternas vård, Stödja patienterna att kommunicera sina önskemål samt 

Respektera patienternas önskemål om att inte delta i beslut. Cronbachs alfa för 

hela instrumentet APAS-AMIA/SE var 0.92 och varierade mellan 0.82 och 

0.88 för faktorerna.  
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

 

Attityder till företrädarskap (I, II, ramberättelsen) 

  

Sjuksköterskor (I, II) och chefer (I) rapporterade positiva attityder till 

företrädarskap. Resultatet liknar fynd från flera andra studier (Davis et al., 

2003; Negarandeh & Nayeri, 2012; Kubsch et al., 2004) och motsvarar fynden 

från Bu och Wus (2008) studie med sjuksköterskor inom amerikansk 

onkologikontext. Likheterna är intressanta eftersom studierna är gjorda i olika 

kulturella och kliniska kontext och kan indikera att det finns en gemensam syn 

om företrädarskap bland sjuksköterskor oavsett kontext.  

Sjuksköterskorna (I, II) och cheferna (II) rapporterade mer positiva attityder till 

företrädarskap för oförmögna patienter än för självständiga patienter vilket 

överensstämmer med tidigare forskning (Bu & Wu, 2008). Resultaten (I, II) 

kan också relateras till tidigare forskning om företrädarskap som visar att i 

situationer när patienter inte är förmögna att företräda sig själva och när de inte 

har någon annan företrädare, företräder sjuksköterskor för att återställa 

balansen i patientens självbestämmande (bl.a. Segesten, 1993; Watt, 1997; 

Chafey et al., 1998; O´Connor & Kelly, 2005; Vaartio & Leino-Kilpi, 2005; 

Hanks, 2008). 

 

Att bevara patientens självbestämmande är ett grundläggande antagande för 

företrädarskap (Gadow, 1980). Resultatet indikerar att sjuksköterskor (I, II) 

och chefer (I) anser att patientens självbestämmande är viktigt. En 

individualiserad vård där patienter uppmanas vara aktiva i beslut och återfå 

kontroll över sin egen situation bevarar äldre personers värdighet (Anderberg 

et al., 2007). Äldre patienter i Walent och Kayser-Jones (2008) studie förlitade 

sig till stor del på att personalen skulle hjälpa dem att tillgodose deras behov 

och uppfylla deras önskemål om de själva inte hade förmåga att uttrycka sig 

eller hade någon annan företrädare. Detta tyder på att det finns en 

överensstämmelse mellan patienters syn på företrädarskap och den vikt 

sjuksköterskor (I, II) och chefer (I) lägger vid att företräda patienter  

 

Ovanstående kan jämföras med Bolmsjö Ågren et al.s (2006) resultat som 

visade att äldre patienter i särskilt boende uttryckte en ouppfylld önskan om att 

vara oberoende och självbestämmande. Personalen såg inte patienternas 

förmågor att fatta egna beslut och tenderade att förbise deras önskemål. 



62 
 

Skillnaden mellan patienters erfarenheter (Bolmsjö Ågren et al., 2006) och 

sjuksköterskors attityder (I, II) kan innebära att patienternas upplevelser inte 

alltid motsvarar sjuksköterskornas intention att göra gott utifrån patientens 

behov och önskemål. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskorna hade statistiskt signifikant mer positiva 

attityder till faktor att ”Värna om patienternas vård” än till de tre andra 

faktorerna (Stödja patienternas önskemål och beslutsfattande, Stödja 

patienterna att kommunicera sina önskemål samt Respektera patienternas 

önskemål om att inte delta i beslut) (ramberättelsen). Faktorn ”Värna om 

patienternas vård” innehåller bl.a. påståenden om att ifrågasätta olämpliga, 

inkompetenta och oetiska behandlingar. Resultatet kan spegla sjuksköterskors 

etiska ansvar att värna om patienters vård (Gaylord & Grace, 1995). När 

sjuksköterskor uppmärksammar och bemöter sårbarhet visar de etisk styrka, 

vilket också kräver att de har mod att agera utifrån sin övertygelse och förmåga 

att möta det oförutsägbara (Lindh et al., 2009).  

 

Resultatet visar att såväl sjuksköterskor (I, II) som chefer (I) hade mycket 

positiva attityder till företrädarskap. Detta är betydelsefullt eftersom de 

sistnämnda har en viktig funktion i att stödja sjuksköterskor när de företräder 

patienter (Pedersen, 1993; Sellin, 1995; Davis et al., 2003). Deltagarnas positiva 

attityder kan vara relaterade till deras ansvar att säkerställa vårdens kvalitet (SFS 

1982:763 (Hälso- och sjukvårdslag); SFS 2010:659 (Patientsäkerhetslag); 

SOSFS 2011:9). Företrädarskap anses kunna höja vårdens kvalitet (Maude & 

Hawley, 2007; Negarandeh, 2008) och kan ses som en del av det dagliga 

omvårdnadsarbetet och det fortlöpande kvalitetsarbetet som pågår i varje 

vårdorganisation. Samarbetet mellan sjuksköterskor och chefer kan underlättas 

om de har likartade attityder till företrädarskap och i förlängningen gynna 

omvårdnaden av patienter.  

 

Sjuksköterskors (I, II) och chefers (I) positiva attityder till företrädarskap kan 

relateras till Orems (1985) omvårdnadsteori. Teorin utgår ifrån att varje individ 

själv utför egenvård för att upprätthålla sitt liv, sin hälsa och sitt välbefinnande. 

Denna vård kan, när individen själv är oförmögen, ges av andra å individens 

vägnar tills han/hon själv kan återuppta egenvården. Omvårdnad ges enligt 

Orem (1987) i syfte att kompensera för de egenvårdshandlingar som patienten 

själv inte har förmåga att utföra. Detta sker enligt Orem i olika 

omvårdnadssystem, fullständigt kompenserande, delvis kompenserande och 

stödjande/undervisande omvårdnadssystem. Sjuksköterskors (I, II) och chefers 

(I) attityder till företrädarskap kan indikera att de anser det viktigt att verka för 
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patienters självbestämmande och därmed kompensera för de 

egenvårdshandlingar patienterna inte själva kan genomföra.  

 

Sjuksköterskorna och cheferna rapporterade de mest positiva attityderna till 

företrädarskap för påståendena om att ifrågasätta oetiska och inkompetenta 

behandlingar (I). Detta kan relateras till deras skyldighet att anmäla allvarliga 

händelser inom hälso- och sjukvård samt allvarliga missförhållanden inom 

omsorgen av äldre (Lex Maria (6 kap. 4§ SFS 1998:531 ersatt av 3 kap. 5 - 6 §§ 

SFS 2010:659 i januari 2011) och Lex Sarah (7 kap. 6 § SFS 2001:453)). Om så 

är fallet indikerar resultatet att dessa författningar är väl implementerade av 

deltagarna (II). 

 

Studier från andra kulturella kontext visar att det kan vara riskfyllt att 

rapportera missförhållanden. Det finns risk för att sjuksköterskan kan mista sitt 

anseende, trovärdighet och sitt arbete (Ahern & McDonald, 2002; Black, 2011). 

Black (2011) visade att sjuksköterskor var medvetna om potentiellt skadliga 

situationer men valde att inte rapportera missförhållandena till arbetsledningen 

på grund av risken för repressalier. Ahern och McDonalds (2002) och Blacks 

(2011) studier genomfördes i Australien och i USA vilket innebär att det är 

vanskligt att jämföra resultaten med en studie från svenska förhållanden (I) 

eftersom lagstiftning, kultur och finansiering av hälso-och sjukvård skiljer sig åt 

mellan länderna. En viktig faktor är vilket anställningsskydd arbetstagare har i 

olika länder. Sverige har genom Lagen om anställningsskydd (SFS 1982:80) ett 

starkt skydd för arbetstagare medan länder som Australien och USA har 

svagare anställningsskydd (Allard, 2005).  

 

En annan betydelsefull faktor vid jämförelser mellan olika länder, är huruvida 

vården huvudsakligen är skattefinansierad med låga egenavgifter som i Sverige 

eller om den väsentligen finansieras genom höga egenavgifter eller försäkringar 

som i Sydkorea och i USA (Socialstyrelsen, 2012b).  

 

Studierna i avhandlingen fokuserade på mikrosocialt företrädarskap. Det är 

också betydelsefullt att undersöka makrosocialt företrädarskap med tanke på de 

förändringar som sker inom svensk hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 

2012b). Det är viktigt att sjuksköterskor bidrar med sin specifika kompetens i 

debatten om hur hälso- och sjukvården fungerar och om hur den utformas i 

framtiden. Sjuksköterskor bör företräda patienter på såväl mikro- som 

makrosocial nivå. Genom att samverka med varandra, andra yrkesgrupper, 

patienter, närstående och intresseorganisationer kan sjuksköterskor bidra till att 

utveckla vårdens kvalitet.  
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Faktorer relaterade med sjuksköterskors attityder till företrädarskap (II, 

III) 

 

Sjuksköterskorna skattade sin yrkeskompetens som starkt utvecklad (II). Detta 

är intressant i förhållande till From et al.s studie (2011) med sjuksköterskor 

inom svensk kommunal hälso- och sjukvård. En övervägande del av 

sjuksköterskorna i From et al.s studie rapporterade att de behövde komplettera 

sin kunskap (81%) men endast 8% av dem hade möjlighet att utveckla sin 

kompetens helt och hållet under arbetstid. Detta kan indikera att 

sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård i hög utsträckning själva tar 

ansvar för sin kompetensutveckling trots att det är arbetsgivarens ansvar att 

tillse att de har den kompetens de behöver (Socialstyrelsen, 2008).      

 

Sjuksköterskor rapporterade att vårdkvaliteten var av mycket stor subjektiv 

betydelse (II) vilket harmonierar med tidigare forskning (t.ex. From et al., 

2011). Speciellt viktigt ansågs dimensionen ”Fysiskt-tekniska förutsättningar ” 

som berör nutrition och vårdutrustning vara. Detta kan jämföras med en studie 

av Wilde et al. (1995) där patienter i hemsjukvård ansåg att samma dimension 

var mycket viktig. En möjlig förklaring kan vara att nutrition och 

vårdutrustning har en påtaglig betydelse i patientens dagliga liv. Likheten 

mellan sjuksköterskors och patienters uppfattningar rörande denna dimension 

av vårdkvalitet kan underlätta förståelsen dem emellan.  

 

Organisationsklimatet i kommunernas hälso- och sjukvård skattades av 

sjuksköterskorna till 1.78 (SD=0.46) på en skala från 0 till 3 (II). Ju högre ett 

klimatmått är desto mer innovativt kan organisationsklimatet anses vara 

(Ekvall, 1990). Resultat (II) kan jämföras med From et al.s (2011) studie där 

personal inom kommunal hälso- och sjukvård skattade det totala 

organisationsklimatet till 1.63 (SD=0.52). Sjuksköterskor i From et al.s studie 

skattade dimensionen ”Idétid” näst lägst (M=1.21(SD=0.59) vilket 

överensstämmer med resultatet (M=1.37(SD=0.56) från delstudie II. En 

organisation med lite idétid innebär att varje minut av arbetsdagen är upptagen 

(Ekvall, 1996). Förutom att denna tidspress kan medföra svårigheter att 

reflektera över och tänka utanför de vanliga rutinerna för den enskilda 

arbetstagaren (Ekvall, 1996), kan det också leda till att patientsäkerheten 

påverkas negativt (Berland et al., 2007).  

 

Sjuksköterskornas yrkeskompetens (AssCE) var positivt associerad till deras 

attityder till företrädarskap (II) vilket är samstämmigt med tidigare forskning 

(Mallik, 1997; Mallik, 1998; Foley et al., 2000; Hellwig et al., 2003; O´Connor & 



65 
 

Kelly, 2005; Negarandeh et al., 2006; Vaartio et al., 2008). Området ”Att utföra 

omvårdnadsprocessen” var positivt associerat med attityder till företrädarskap 

(II). Området innehåller påståenden om att bedöma behov av omvårdnad, att 

planera, utföra och följa upp omvårdnadsåtgärder. Detta kan innebära att 

kompetenta sjuksköterskor bedömer patienternas behov för företrädarskap och 

företräder dem när det finns behov, som en del av omvårdnadsprocessen.  

 

Även området ”Arbetsledning och samarbete” som handlar om 

sjuksköterskors förmåga att planera och fördela arbetsuppgifter, samarbeta och 

om säkerhetsmedvetande var positivt associerat med attityder till 

företrädarskap (II). Detta kan relateras till sjuksköterskors uppfattningar att de 

önskar ha kontroll över vårdsituationen för att kunna företräda patienter (III). 

Det kan indikera att sjuksköterskor ser på företrädarskap som en del av en 

effektiv och säker vård vilket kan relateras till att deras attityder var positivt 

associerade med deras uppfattning av betydelsen av vårdkvalitet (den 

kontextuella dimensionen). Företrädarskap kan därmed anses vara relaterat till 

sjuksköterskornas ansvar för vårdens kvalitet (SFS 1982:763 (Hälso- och 

sjukvårdslag); SFS 2010:659 (Patientsäkerhetslag); SOSFS 2011:9).  

 

Tidigare studier har visat motsägelsefulla resultat rörande huruvida 

sjuksköterskors erfarenhet påverkar företrädarskap eller ej (bl.a. Mallik, 1998; 

Thacker, 2008). I den kvantitativa studien framkom att erfarenhet som 

sjuksköterska (i antal år) inte var associerat med sjuksköterskors attityder till 

företrädarskap (II). Resultatet i den kvalitativa studien (III) visade däremot att 

sjuksköterskors uppfattade att erfarenhet påverkade företrädarskap (III). Detta 

kan betyda att när sjuksköterskor talar om erfarenhet så avser de sin samlade 

yrkeskompetens. Benner et al. (2009) menar att sjuksköterskors förmåga att 

vara företrädare utvecklas i takt med deras övriga yrkeskompetens och baseras 

på erfarenhetsbaserad moralisk perception i kliniska situationer och på deras 

förmåga att reagera snabbt och effektivt.  

 

Sjuksköterskors personlighetsdrag var inte associerade med deras attityder till 

företrädarskap i den kvantitativa studien (II). I den kvalitativa studien (III) 

uppfattade sjuksköterskor att deras karaktärsdrag påverkade företrädarskap. 

Skillnaden mellan studiernas resultat framkommer också i Foley et al.s (2000) 

studie där sjuksköterskorna menade att deras föresats att företräda patienter 

hade sitt ursprung i vilka de var som människor snarare än i deras utbildning. 

Samtidigt menade de att de lärde sig att företräda genom att skaffa sig mer 

kompetens. Detta kan möjligen indikera att företrädarskap påverkas av andra 

egenskaper hos sjuksköterskan som vare sig delstudierna II, III eller Foley et al. 
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(2000) kunnat identifiera. Möjligen påverkar sjuksköterskors etiska 

medvetenhet och värderingar deras attityder till företrädarskap.  

 

Sjuksköterskorna uppfattade att deras förhållande till patienten påverkar 

företrädarskap (III) vilket tidigare studier också visat (bl.a. Sellin, 1995; Davis et 

al., 2003; O’Connor & Kelly, 2005; Negarandeh et al., 2006). Förhållandet 

mellan sjuksköterskor och patienter är essentiell inom omvårdnad och beskrivs 

både teoretiskt och empiriskt. I exempelvis Hendersons (1964) teori beskrivs 

vikten av relationen. Henderson menar att sjuksköterskan ska ha empatisk 

förståelse för sina patienter och för att kunna få det behöver hon ”komma 

under skinnet på patienten” (Henderson, 1964, s.63), verkligen lära känna 

denne och dennes behov. Empiriska studier har visat att sjuksköterskor inom 

kommunal vård behöver lära känna patienten och dennes närstående, tillbringa 

tid med patienten och tillse att det blir kontinuitet i omvårdnaden för att kunna 

skapa en god relation (Luker et al., 2000). En god relation och en sjuksköterska 

som ägnar patienter tid och visar dem empati leder till att patienter blir nöjdare 

med vården (Johansson et al., 2002).  

 

Enligt sjuksköterskornas uppfattningar påverkas företrädarskap på tre nivåer i 

en hierarkisk ordning (III), sjuksköterskans karaktärsdrag, sjuksköterskans 

förhållande till patienten och arbetsplatsens beskaffenhet, vilket liknar delar av 

Sellins (1995) fynd. Delstudie III bidrar med fördjupad kunskap om hur dessa 

faktorer relaterar till varandra. På varje nivå kan sjuksköterskorna välja att såväl 

företräda som att inte företräda. Om de inte känner sig kompetenta nog, inte 

känner patienten tillräckligt väl eller inte får tillräckligt stöd på arbetsplatsen 

kan de avstå från att företräda. Detta visar att det är viktigt att det finns 

individuella och organisatoriska förutsättningar för att sjuksköterskor ska känna 

sig kompetenta och trygga nog att företräda patienter när så behövs.  

 

Organisationsklimat var negativt associerat med sjuksköterskornas attityder till 

företrädarskap (II). Ju mindre livfullhet på en arbetsplats desto mer positiva 

attityder till företrädarskap hade sjuksköterskorna. På arbetsplatser med mindre 

livfullhet sker sällan förändringar och den dagliga verksamheten rullar på i 

gamla hjulspår (Ekvall, 1996). Detta kan innebära att företrädarskap behövs i 

högre utsträckning i denna typ av organisation då beslut om patienternas 

omvårdnad tas mer utifrån slentrian, än utifrån deras verkliga behov.  

 

Dimensionen ”Lekfullhet/humor” av organisationsklimatet var positivt 

associerad med attityder till företrädarskap. Enligt Ekvall (1996) karaktäriseras 

en sådan organisation som avslappnad och ger tillstånd till spontanitet vilket i 
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förlängningen kan verka tillåtande för sjuksköterskor att vara kreativa och våga 

företräda patienter. Sjuksköterskornas uppfattningar visar att en stödjande och 

tillåtande arbetsplatskultur gör att de känner sig säkrare att företräda patienter 

(III), vilket överensstämmer med resultat från tidigare forskning (Chafey et al., 

1998; Davis et al., 2003; Negarandeh et al. 2006; Ware et al. 2011).  

 

Sjuksköterskorna uppfattade att i organisationer med teamarbete sker 

företrädarskap sällan eftersom medarbetarna har en samsyn om patienternas 

bästa (III). Samverkan i team kan förbättra möjligheterna till en god och säker 

vård med patientfokus (Josefsson, 2009b). Det är viktigt att inkludera patienter 

och närstående i teamet för att tillvarata deras erfarenheter och kunskaper om 

patienters behov.  

 

I delstudie II var den sammanlagda förklaringsprocenten för 

regressionsmodellen för faktorer associerade med företrädarskap 26.2%. Detta 

visar att det finns ytterligare faktorer som är associerade med sjuksköterskors 

attityder till företrädarskap. Framtida forskning bör undersöka kompletterande 

faktorer som kan påverka företrädarskap, till exempel mod, etisk medvetenhet 

och värderingar.   

 

 

Tvärkulturell validering och psykometrisk testning av APAS-AMIA (IV) 

 

Vare sig Bu och Wus (2008) en- eller tvåfaktorstrukturer av APAS-AMIA 

kunde verifieras (IV). Dock finns det både överensstämmelser och skillnader 

mellan de ursprungliga faktorstrukturerna och den nya fyrfaktorstrukturen med 

33 påståenden (förklarad varians 52%). Exempelvis ingår faktorerna ”Stödja 

patienternas önskemål och beslutsfattande” och ”Respektera patienternas önskemål om att 

inte delta i beslut” från den svenska fyrfaktorstrukturen i Bu och Wus (2008) SPA 

faktor. Påståendena i faktorn ”Stödja patienterna att kommunicera sina önskemål” 

består av påståenden som ryms inom såväl SPA som ABP. Skälen till 

skillnaderna kan vara metodologiska som diskuteras i nästa avsnitt.  
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Metoddiskussion 

 

Kvantitativ metod (I, II, IV, ramberättelsen) 

 

En metodologisk reflektion rör urvalet (I, II, IV, ramberättelsen). Efter tre 

påminnelser blev den slutliga svarsfrekvensen 52%. Ett försök att undersöka 

bortfallet gjordes vilken resulterade i endast 4 svar. De svar som inkom 

hänvisade till brist på tid att delta i undersökningen. Det relativt stora antalet 

frågor (154-155 frågor) och tidsåtgången för att besvara frågeformuläret (20-30 

minuter) kan ha varit ett alltför stort åtagande i de tillfrågades arbetsdag. I 

andra jämförbara studier, t.ex. i Bu och Wus (2008) studie om utvecklingen av 

APAS var svarsfrekvensen 19%, i Hanks (2010) studie om utvecklingen av 

Protective Nursing Advocacy Scale (PNAS) var svarsfrekvensen 10% och för 

Thacker (2008) som använde Wlodys (1993) Ethics Advocacy Instrument 

(EAI) var svarsfrekvensen 33%. Detta visar att det kan finnas svårigheter att nå 

hög svarsfrekvens i denna typ av studier.  

 

Urvalet var dock tillräckligt stort för EFA (IV). I EFA är minimum för antalet 

observationer fem gånger antalet faktorer som analyseras, i detta fall 5.91 per 

faktor (Hair et al., 2006). Ett lågt antal observationer i förhållande till antal 

påståenden (subject–to-item ratio) kan påverka faktorstrukturen (Costello & 

Osborne, 2005). Med tanke på urvalets storlek i relation till EFA togs enbart 

faktorladdningar över 0.40 med i faktorstrukturen enligt rekommendationer för 

urval mellan 200 och 250 deltagare (Hair et al., 2006).  

 

En annan metodologisk reflektion är att de sjuksköterskor och chefer som 

besvarade frågeformuläret var speciellt engagerade i att företräda patienter. 

Detta skulle då kunna innebära att de positiva attityderna inte speglar alla 

sjuksköterskors och chefers attityder till företrädarskap. Ytterligare reflektioner 

om urvalet är att fyra chefer inte hade sjuksköterskeutbildning. Detta speglar 

dock situationen i svensk kommunal hälso-och sjukvård (Carlström, 2005).  

När det gäller kön representerar urvalet, med 7% män, väl den svenska 

populationen av sjuksköterskor med 9% män (Statistiska centralbyrån, 2004). 

Utbildningsnivån var något högre bland deltagarna i delstudierna (I, II, IV) 

jämfört med populationen i Sverige i övrigt. Nationellt sett har 50% av alla 

sjuksköterskor specialistutbildning (Socialstyrelsen, 2010) medan i delstudierna 

(I, II, IV) hade mellan 58.4% och 59.7% av deltagarna specialistutbilning.  

 

För att uppnå semantisk ekvivalens användes en modifierad version av Brislins 

(1970) rekommenderade back-translation metod vid översättandet av APAS-



69 
 

AMIA. Modifieringen innebar att steg sex, att distribuera alla versionerna till 

olika grupper för bedömning, förenklades på så sätt att den svenska versionen 

granskades av oberoende sjuksköterskor. Följaktligen blev Brislins sjunde steg, 

att rapportera resultaten från jämförelserna i steg sex också modifierat. Trots 

dessa modifieringar bedöms översättningsproceduren vara adekvat.  

 

Den explorativa faktoranalysen (IV) genomfördes som principal axis factoring 

med oblique rotation, samma metod som Bu och Wu (2008) använde. Detta 

möjliggjorde jämförelser med Bu och Wus (2008) resultat. Resultatet visade att 

den svenska faktorstrukturen inte överensstämde med den amerikanska 

strukturen. Ett metodologiskt skäl kan vara att scree test och parallellanalys 

användes för att bedöma hur många faktorer som skulle analyseras. Denna 

procedur anses av Velicer och Jackson (1990) vara ett mer korrekt sätt att 

fastställa antalet faktorer än Kaisers kriterium (Kaiser criterion), den metod 

som Bu och Wu (2008) troligen5 använde. Kaisers kriterium innebär att alla 

faktorer med eigenvalue över 1.0 behålls (Field, 2009). Beslutet att använda 

scree test och parallellanalys stärks av det tydliga resultatet av analyserna, som 

visuellt syns i figur 5. Sex påståenden som laddade lågt (<0.40) uteslöts, 

varefter en distinkt faktorstruktur framstod. Fem eller fler påståenden laddade 

högt (> 0.50) i de första tre faktorerna och de kan därmed anses vara starka 

faktorer. Den tredje faktorn som endast bestod av tre påståenden vilka alla 

laddade extremt högt (> 0.80), kan anses vara stabil (Costello & Osborne, 

2005). Ytterligare en aspekt på att dessa påståenden bildade en faktor relaterar 

till utvecklingen av APAS då påståendena (om att respektera patienters 

önskemål att inte delta i beslut) laddade lågt i både två- och trefaktorstrukturen. 

De bedömdes dock som viktiga ur teoretisk synvinkel och inkluderades i 

instrumentet (Bu & Wu, 2008).  

 

Instrumentet APAS-AMIA/SE (Bu & Wu, 2008) är baserat på Bu och 

Jezewskis (2007) teori om företrädarskap för patienter och på Ajzen och 

Fishbeins theory of reasoned action (1980). Den sistnämnda teorin utgår ifrån 

antagandet att en persons attityd till en specifik handling är kopplad till den 

vilja denne har att utföra en handling. Ajzen och Fishbein menar att det finns 

en stark koppling mellan en persons attityd till en handling och vad hon/han 

skulle göra i en reell situation. Sjuksköterskors (I, II) och chefers (I) attityder 

bör därmed spegla hur de skulle handla i en klinisk situation.  

 

                                                           
5 Det är oklart vilket metod Bu och Wu (2008) använde för att bestämma antalet faktorer.  
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Instrumentets reliabilitet i form av intern konsistens bedömdes med Cronbachs 

alfa (Hair et al., 2006). De alfavärden som motsvarade Bu och Wus (2008) 

trefaktorstruktur var goda eller utmärkta (α=0.86-0.94) (George och Mallery, 

2003) (II, III). I fyrfaktorsstrukturen (IV) var den interna konsistensen god 

(α=0.82-0.88). Slutsatsen är att instrumentet APAS-AMIA/SE med 

överensstämmelsen till APAS-AMIA (Bu & Wu, 2008), en distinkt 

fyrfaktorsstruktur, god intern konsistens och anpassning till svenska 

förhållanden, är reliabel och valid för användning inom svensk kommunal 

hälso- och sjukvård.    

 

Sjuksköterskorna skattade sin yrkeskompetens med frågeformuläret AssCE 

vilket ursprungligen utvecklades för att bedöma sjuksköterskestudenter i klinisk 

utbildning (Löfmark & Thorell-Ekstrand 2000, 2004a, 2004b). Formuläret 

modifierades för att användas av verksamma sjuksköterskor (II). Andra 

instrument som kunde ha använts är till exempel Nurse Competence Scale 

(Meretoja et al., 2004) och Professional self concept of nurses (Arthur, 1995). 

AssCE (Löfmark & Thorell-Ekstrand 2000, 2004a, 2004b), bedömdes dock 

täcka innebörden av svenska sjuksköterskors yrkeskompetens mer fullödigt än 

ovanstående instrument. Instrumentets (AssCE) reliabilitet visade acceptabel 

till god (α=0.78-0.85) intern konsistens (George och Mallery, 2003) (II).   

 

Instrumentet SIMP (Woods & Hampson, 2005) med fem påståenden användes 

för att bedöma deltagarnas personlighetsdrag. Ett mer omfattande instrument, 

som Costa och McRaes (1992) NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) med 

60 påståenden kunde ha bidragit med en mer nyanserad bild. Instrumentet 

SIMP (Woods & Hampson, 2005) bedömer dock olika personlighetsdrag enligt 

Big Five strukturen (Pervin et al., 2005). Till exempel omfattar 

personlighetsdraget ”utåtriktad” egenskaper som att vara bestämd och 

energisk. Personlighetsdraget ”känslomässigt stabil” omfattar egenskaper som 

att vara organiserad och ansvarskännande. Detta torde innebära att de 

personlighetsdrag som är beskrivna i tidigare studier som betydande för 

sjuksköterskor som patienters företrädare, undersöktes i studien (II).  

 

Eftersom tidigare forskning har visat att sjuksköterskor företräder patienter för 

att upprätthålla god vårdkvalitet (Lindahl & Sandman, 1998; Schroeter, 2007; 

Thacker, 2008) undersöktes om sjuksköterskors uppfattningar om betydelsen 

av vårdkvalitet påverkade deras attityder till företrädarskap. Sjuksköterskorna 

skattade den subjektiva betydelsen av vårdkvalitet med instrumentet KUPP 

(Wilde Larsson & Larsson, 2002) vilket också kan användas för att bedöma 

uppfattningar om vårdens reella kvalitet. Instrumentets reliabilitet bedömdes 
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med Cronbachs alfa (Hair et al., 2006) och den interna konsistensen för SB-

dimensionerna var acceptabel till utmärkt (α=0.74-0.97)(George och Mallery, 

2003) (II).  

 

För att undersöka arbetsklimat användes GEFA (Ekvall, 1996). Detta 

instrument har använts i flera svenska och internationella studier till exempel 

inom omvårdnad (Isaksson et al., 2009; Norbergh et al., 2002). 

Reliabilitetsbedömning visade att den interna konsistensen, Cronbachs 

alfavärdena, (Hair et al., 2006) varierade mellan acceptabel och utmärkt (0.72-

0.95) (George och Mallery, 2003) (II).  

De statistiska metoder som användes i delstudierna och ramberättelsen var 

parametriska (II, IV, ramberättelsen) och icke-parametriska (I) (Hair et al. 

2006). Svarsskalan i APAS-AMIA kan anses vara en approximativ intervallskala 

(Bu & Wu, 2008) och därför användes parametriska statistiska tester (II, IV). 

Skillnaden i gruppstorlek (sjuksköterskor och chefer) medförde att icke-

parametriska tester ansågs vara lämpliga att utföra (II) (Polit & Beck, 2012). 

 

 

Kvalitativ metod (III) 

 

Enligt Lincoln och Guba (1985) åstadkoms tillförlitlighet/giltighet genom att en 

erkänd metod, fenomenografi, användes. Om deltagarnas uppfattningar inte 

framkom tydligt i intervjuerna ställdes klargörande frågor för att stärka 

tillförlitligheten. Dessutom gjordes en omedelbar variant av deltagarvalidering 

(Horsburgh, 2003) om något var otydligt, genom att intervjuaren kort 

sammanfattade deltagarens svar och frågade om det var korrekt uppfattat. 

Analysen inleddes med att utskrifterna av intervjuerna analyserades av 

författarna, både var och en för sig och tillsammans. Beskrivningskategorier 

som framkom diskuterades i författargruppen och först vid konsensus om 

deras giltighet och hur de skiljde sig kvalitativt från andra 

beskrivningskategorier ansågs de vara giltiga.   

 

Studiens pålitlighet (Lincoln & Guba, 1985), stärktes genom att samma 

intervjufrågor användes i samtliga intervjuer, genom att intervjuerna 

transkriberades och analyserades ordagrant och att genom att en övergripande 

granskningskedja (audit trail) (Polit & Beck, 2012) etablerades. Därutöver 

granskades hela forskningsprocessen (planering, datainsamling, analys och 

rapportering) kritiskt i författargruppen. Bekräftelsebarheten (Lincoln & Guba, 

1985) stärktes genom att författarna kontinuerligt medvetandegjorde sig själva 
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och varandra om sin förförståelse och sökte åsidosätta den i så stor 

utsträckning som möjligt. Därtill genomfördes ständig granskning i 

författargruppen om vad som var deltagarnas uppfattningar av fenomenet. För 

att förstärka bekräftelsebarheten användes citat från deltagarna i 

resultatredovisningen (Sjöström & Dahlgren, 2002). Möjligheten till överförbarhet 

(Lincoln & Guba, 1985), skapades genom att deltagarna och den kontext de 

verkar inom beskrevs noggrant. Citaten och fylliga beskrivningar av resultatet 

bör också stärka möjligheten till överförbarhet.  

 

 

Triangulering 

 

Genom att använda såväl kvantitativa som kvalitativa metoder skapas möjlighet 

att studera faktorer relaterade med attityder till företrädarskap mer fullödigt än 

om endast en metod skulle ha använts (Burke Johnson & Onwuegbuzie, 2004). 

Resultaten av den kvantitativa (II) och den kvalitativa studien (III) gav en 

bredare och djupare bild av faktorer som är relaterade med företrädarskap.  

 

Forskningsetiska reflektioner (I-IV) 

 

I den kvantitativa studien (I, II, IV) uppfattades det som viktigt att samla in 

data i den utsträckning som behövdes för delstudierna, inte mer och inte 

mindre. Det var därför betydelsefullt att utforma frågeformuläret med så få 

frågor som möjligt och ändå uppnå syftet med undersökningen (Pruitt & 

Privette, 2001).  

 

I samband med intervjuerna i den kvalitativa studien (III) gjordes reflektioner 

att dessa kunde initiera reflektioner hos deltagaren som kunde påverka dennes 

syn på sig själv som sjuksköterska. Intervjuerna skapade reflektioner hos 

sjuksköterskorna om att de företräder och hur de gör det. Som följd av detta 

satte de ord på företrädarskap som de kanske inte tidigare gjort. För att inte 

lämna deltagarna i en utsatt situation efter intervjun, tillfrågades 

sjuksköterskorna om de var tillfreds med situationen och sina svar. De erbjöds 

också att ta kontakt med intervjuaren om de ville fråga eller klargöra något 

(Kvale, 1997). Reflektionen om att sjuksköterskorna skulle kunna komma att 

berätta om situationer där de inte hållit sig inom lagens råmärken gjordes 

också. För att hantera detta intog intervjuaren ett empatiskt förhållningssätt 

(Kvale, 1997) och visade respekt för deltagarens berättelse oavsett om den 

innehöll delar som inte var författningsenliga.    
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Slutsatser och implikationer från avhandlingen 

 

 Såväl sjuksköterskor som chefer har positiva attityder till företrädarskap, 

speciellt för oförmögna patienter.  

 

 Ju mer kompetenta sjuksköterskor skattar sig vara, desto mer positiva 

attityder har de till företrädarskap. Sjuksköterskor uppfattar att de behöver 

kunskap och erfarenhet för att känna sig trygga att företräda patienter. Detta 

visar att det är betydelsefullt att upprätthålla och vidareutveckla 

sjuksköterskors yrkeskompetens för att de ska kunna företräda patienter. 

 

 Ju större betydelse sjuksköterskor tillskriver betydelsen av kvalitet i vården 

av äldre, desto mer positiva attityder har de till företrädarskap. Detta 

indikerar att sjuksköterskor verkar för god vårdkvalitet genom 

företrädarskap.  

 

 Sjuksköterskor uppfattar att de behöver känna patienter och deras behov 

och önskemål för att de ska känna sig rustade att företräda dem. Detta visar 

att det är viktigt att skapa organisatoriska förutsättningar för att 

sjuksköterskor och patienter ska kunna etablera en relation. 

 

 Organisationen påverkar sjuksköterskors attityder till företrädarskap. Detta 

visar på betydelsen av en välfungerande organisation för att sjuksköterskor 

ska känna sig säkra att företräda patienter.  

 

 Instrumentet APAS-AMIA/SE kan anses vara reliabelt och valitt samt 

användbart inom svensk kommunal hälso- och sjukvård av äldre patienter.  
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Framtida forskning 
 

Fortsatt forskning av intresse inom området företrädarskap för patienter är att: 

 

 Studera patienters och närståendes uppfattningar av företrädarskap.  

 

 Studera om sjuksköterskors etiska medvetenhet och värderingar påverkar 

deras attityder till företrädarskap och företrädarskapshandlingar.  

 

 Psykometriskt testa instrumentet APAS/AMIA-SE inom andra svenska 

vårdkontext.  

 

 Psykometriskt testa instrumentet APAS/AMIA-SE med konfirmatorisk 

faktoranalys, konvergenta och divergenta korrelationer med andra 

instrument som avser att mäta företrädarskap. 

 

 Studera om APAS-AMIA/SE är användbart inom klinisk verksamhet t.ex. 

för att studera attityder till företrädarskap på arbetsplatser som ett led i 

kompetens- och kvalitetsutveckling.  

 

 Undersöka om företrädarskap, vårdkvalitet och patientsäkerhetskultur 

påverkas av utbildningsinterventioner som syftar till att öka personalens 

kompetens.  

 

 Undersöka om företrädarskap påverkas av interventioner på 

vårdorganisationsnivå, exempelvis gällande schemastruktur, kontinuitet, 

och reducerade geografiska avstånd, som syftar till förbättrad kontakt 

mellan sjuksköterskor och patienter.  
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Bilaga 1.  

 

APAS-AMIA1: Sektioner och påståenden (i förkortad form) 
Sektion: Påståenden:  

Uppfattningar om att 
värna patienternas 
autonomi i situationer där 
de är självständiga och 
önskar vara delaktiga i sin 
vård 
(SPA2) 

Undersöka i vilken utsträckning patienter vill medverka i planeringen av vården 

Bedöma patienternas förmåga att fatta beslut 

Bedöma kontinuerligt patienternas uppfattningar och önskemål 

Vara lyhörd för och visa respekt för patienternas egna uppfattningar 

Gå igenom deras rättigheter med patienterna 

Hjälpa patienterna att skaffa information. 

Påminna personal om att patienterna har rätt till informationen. 

Ge patienterna information kontinuerligt 

Förvissa mig om att patienterna förstår vad som skall göras i samband med vårdhandlingar 

Hjälpa patienterna att väga för- och nackdelar med olika behandlingsalternativ 

Förvissa mig om att patienternas beslut är enligt deras egna önskemål. 

Påminna patienterna om att de har rätt att fatta egna beslut 

Hjälpa patienterna att klargöra sina värderingar 

Hjälpa patienterna att få önskemål dokumenterade. 

Hjälpa patienterna att kommunicera sina önskemål 

Stödja patienternas beslut före närståendes önskemål 

Diskutera konsekvenserna av patienternas beslut med dem 

Stödja patienterna i deras beslut före läkarens planering 

Respektera patienternas önskemål att inte veta 

Respektera patienternas önskemål att inte fatta beslut 

Respektera patienternas önskemål att de vill att andra personer skall fatta beslut 

Stödja patienternas önskan att få kontroll över vården 

Stödja patienternas försök att hantera sin hälsosituation på ett kompetent sätt. 

Uppmuntra patienterna att delta i beslut 

Hjälpa patienterna att ta kontroll 

Uppfattningar om att 
företräda patienter i 
situationer där de är 
oförmögna, av olika skäl, 
att tala för sig själva eller 
att välja sjuksköterskor 
som kan företräda dem 
(ABP3) 

Ifrågasätta medicinska ordinationer som kan orsaka skada 

Granska varje beslut om att avsluta medicinsk behandling 

Ingripa vid olämpliga behandlingar 

Hjälpa patienterna komma i kontakt med den hälso- och sjukvård de behöver 

Ifrågasätta oetiska handlingar 

Rådfråga andra om patienternas ordinerade behandling inte är för patienternas bästa 

Använda de resurser som finns inom organisationen för att stödja patienterna 

Ifrågasätta inkompetenta behandlingar 

Föra patienternas talan 

Påminna läkare om medvetslösa patienters önskemål 

Påminna personalen patienternas behov 

Ifrågasätta personalens beslut 

Samarbeta med deras närstående och annan personal angående medvetslösa patienter 

Underlätta kommunikation och samarbete 

1 Attitudes towards Patient Advocacy Scale- Attitudes towards MIcrosocial Advocacy ( Bu & Wu, 2008).  
Översatt och modifierad svensk version med 39 påståenden i två sektioner (I, II)  
2 Safeguard Patients’ Autonomy 
3 Acting on Behalf of Patients 
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Bilaga 2.  

 

AssCE1: Områden och faktorer (i förkortad form) 

Områden: Faktorer:  

Kommunikation och 

undervisning 

Kommunicera med och bemöta patienter 

Kommunicera med och bemöta familj och närstående 

Samverka med olika instanser inom vård och omsorg 
Informera och undervisa patienter och närstående 

Informera och undervisa medarbetare och studenter 

Att utföra 

omvårdnadsprocessen 

Bedöma patienters behov av omvårdnad 

Planera och prioritera omvårdnadsåtgärder 

Utföra omvårdnadsåtgärder 

Följa upp behov/problem och omvårdnadsåtgärder 

Rapportera, dokumentera och föra journal 

Undersökningar och 

behandlingar  

Medverka vid och genomföra undersökningar och behandlingar 

Handha läkemedel 

Arbetsledning och 

samarbete 

Planera, organisera och fördela arbetsuppgifter 
Samarbeta 
Handlingsberedskap 
Säkerhetsmedvetande 

Professionellt 

förhållningssätt 

Vetenskaplig medvetenhet 
Etisk medvetenhet 
Självkännedom 
Noggrannhet, pålitlighet och omdöme 
Självständighet 

1Assessment of Clinical Education.  

Modifierat för att användas av sjuksköterskor för att självskatta yrkeskompetens.  

Återges med tillstånd av Löfmark och Thorell-Ekstrand. 
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Bilaga 3.  

 

APAS-AMIA/SE1: Faktorer och påståenden (i förkortad form) 

Faktor: Påståenden:  

Stödja patienternas 

önskemål och 

beslutsfattande 

Undersöka i vilken utsträckning patienter vill medverka i planeringen av vården 
Bedöma patienternas förmåga att fatta beslut 
Bedöma kontinuerligt patienternas uppfattningar och önskemål  
Vara lyhörd för och visa respekt för patienternas egna uppfattningar  
Gå igenom deras rättigheter med patienterna 
Hjälpa patienterna att skaffa information. 
Ge patienterna information kontinuerligt  
Förvissa mig om att patienterna förstår vad som skall göras i samband med vårdhandlingar 
Hjälpa patienterna att väga för- och nackdelar med olika behandlingsalternativ  
Förvissa mig om att patienternas beslut är enligt deras egna önskemål.   
Stödja patienternas önskan att få kontroll över vården  
Stödja patienternas försök att hantera sin hälsosituation på ett kompetent sätt.   

Värna om 

patienternas vård   

Ifrågasätta medicinska ordinationer som kan orsaka skada 
Ingripa vid olämpliga behandlingar 
Hjälpa patienterna komma i kontakt med den hälso- och sjukvård de behöver 
Ifrågasätta oetiska handlingar   
Använda de resurser som finns inom organisationen för att stödja patienterna 
Ifrågasätta inkompetenta behandlingar  
Påminna läkare om medvetslösa patienters önskemål 
Påminna personalen patienternas behov 
Ifrågasätta personalens beslut 
Samarbeta med deras närstående och annan personal angående medvetslösa patienter   

Stödja patienterna att 

kommunicera sina 

önskemål  

Hjälpa patienterna att klargöra sina värderingar  
Hjälpa patienterna att få önskemål dokumenterade. 
Hjälpa patienterna att kommunicera sina önskemål  
Stödja patienternas beslut före närståendes önskemål 
Stödja patienterna i deras beslut före läkarens planering 
Granska varje beslut om att avsluta medicinsk behandling 
Föra patienternas talan 
Underlätta kommunikation och samarbete  
 

Respektera 

patienternas 

önskemål om att inte 

delta i beslut  

Respektera patienternas önskemål att inte veta 
Respektera patienternas önskemål att inte fatta beslut 
Respektera patienternas önskemål att de vill att andra personer skall fatta beslut 

1 Den svenska Attitude toward Patient Advocacy Scale- Attitude toward MIcrosocial Advocacy med  
  33 påståenden i en fyrfaktorstruktur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Sjuksköterskor som patienters företrädare

Äldre personer i behov av omvårdnad kan vara speciellt utsatta och sårbara då de 
på grund av långvarig sjukdom och nedsatt kognitiv förmåga kan ha svårigheter 
att kommunicera sina behov och önskemål. De kan därmed vara i behov av 
en person som företräder dem. Det övergripande syftet med avhandlingen var 
att studera sjuksköterskors och chefers attityder till företrädarskap för patienter, 
faktorer relaterade med företrädarskap med huvudsakligt fokus på företrädarskap 
inom vården av äldre patienter inom kommunal hälso- och sjukvård och att  
psykometriskt testa instrumentet Attitudes toward Patient Advocacy Scale 
(APAS). Avhandlingens resultat visar att sjuksköterskor och chefer har positiva 
attityder till företrädarskap, framför allt för patienter som är oförmögna att tala 
för sig själva. Sjuksköterskors yrkeskompetens och karaktärsdrag, kontakt med 
patienter och organisatoriska faktorer är relaterade med företrädarskap. Den  
psykometriska testningen av APAS resulterade i en svensk version med 33  
påståenden i en fyrfaktorstruktur. Praktiska implikationer kan vara att sjuk- 
sköterskors yrkeskompetens bör upprätthållas och organisatoriska möjligheter 
måste skapas för att sjuksköterskor ska ha förutsättningar att företräda patienter.
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