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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund. Sjuksköterskan/specialistsjuksköterskan har som ansvar att omvårdnaden 

bygger på forskningsresultat och beprövad erfarenhet. Ett antal studier visar att det är 

gynnande för patienten när forskningsresultat används i omvårdnaden. Sjuksköterskorna 

har dock svårigheter med att använda forskningsresultat även om de inser vikten av 

användandet. Syfte. Att se vilka hinder och möjligheter det finns för sjuksköterskor, 

arbetande på särskilda boenden för äldre, att använda forskningsresultat i sitt arbete. 

Metod. Beskrivande och jämförande design med kvantitativ ansats. Huvudresultat. 

Denna studie visar att det största hindret, för sjuksköterskor arbetande på SÄBO, i 

användningen av forskningsresultat är tidsbrist. De minsta hindren var att 

sjuksköterskan anser att forskning är relevant för deras arbete och att sjuksköterskorna 

ser värdet som forskningen har för den kliniska verksamheten. En signifikant skillnad 

kan ses beroende av ålder hur stora hinder man upplever i användandet av 

forskningsresultat, där yngre sjuksköterskor skattar högre hinder. Underlättande faktorer 

var en intresserad och positiv ledning, kollegor att diskutera forskning med samt att 

forskningsartiklar ska vara tydliga och enkla att förstå. Slutsats. För att ge 

sjuksköterskor större möjlighet till att använda av forskningsresultat i sitt arbete bör det 

ges tid till dem att göra detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 

BARRIERS-scale, Forskningsresultat, Sjuksköterska, Särskilt boende för äldre.  



 

 

ABSTRACT 

 

Background. The nurse/specialist nurse has the responsibility that nursing is based on 

research results and proven experience. A number of studies show that it is beneficial 

for the patient when research results are used in nursing care. Nurses, however, have 

difficulty using research results even if they realize the importance of the use. Aim. To 

see what obstacles and opportunities there are for nurses, working in nursing homes, to 

use research results in their work. Method. Descriptive and comparative design with 

quantitative approach. Main results. This study shows that the biggest obstacle, for 

nurses working in nursing homes, in the use of research results, is the lack of time. The 

smallest obstacles were that the nurse considers that research is relevant to their work 

and that nurses see the value of research for the clinical activity. A significant difference 

can be seen depending on age how big barriers you experience in the use of research 

results, where younger nurses estimate higher barriers. Facilitating factors were an 

interested and positive management, colleagues to discuss research, and that research 

articles should be clear and easy to understand. Conclusion. In order to give nurses 

greater opportunity to use research results in their work, they should be given time to do 

this. 
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INTRODUKTION 

Sjuksköterskans/specialistsjuksköterskans ansvar 

Som sjuksköterska är man skyldig att basera sitt agerande inom sitt arbete på 

vetenskaplig kunskap (Wiklund 2003). Man måste alltså basera sina beslut på 

forskningsresultat. Som förklaras här nedan är det inte alltid en enkel process att basera 

vården på forskningsresultat (Perry et al 2011; Masso, McCarthy & Kitson 2014). Men 

det är både en skyldighet för sjuksköterskan (Altmiller, 2011) och gynnande för 

verksamheten (Teresi et al. 2013), vilket belyser vikten av detta. 

 

I International Council of Nurses [ICN] etiska riktlinjer för sjuksköterskor står det att 

man som sjuksköterska ska utveckla en kunskap grundad på forskning för att på så vis 

kunna arbeta evidensbaserat. Enligt samma skrift ska man även ha ett kontinuerligt 

lärande för att kunna upprätthålla sin kompetens (Svensk sjuksköterskeförening [SSF] 

2014). Att arbeta evidensbaserat innebär att man lägger samman sin egen kunskap med 

senaste forskningen och patientens vilja och erfarenhet (Socialstyrelsen u.å. a). Enligt 

Altmiller (2011) är det sjuksköterskans ansvar att se till att vården som bedrivs på 

särskilda boenden är baserad på forskningsresultat och beprövad erfarenhet. 

 

Enligt kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom vård av äldre så är det 

dennes ansvar att vården är baserad på evidens. Som specialistsjuksköterska har man 

själv ansvar för att hålla sig uppdaterad om nya forskningsresultat samt att kunna 

använda sig av dessa i omvårdnaden av den äldre. Man måste även förstå hur 

vetenskapen och erfarenheten hänger samman och vilken innebörd det har för praktiken 

(Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård & SSF 2017).  

 

Effekten att arbeta evidensbaserat 

Varför man ska arbeta evidensbaserat finns det flera exempel på. I Australien har en 

studie visat att ett evidensbaserat arbetssätt berörande smärta bidrog till att 

smärtbehandlingen på särskilda boenden för äldre blev bättre. Personalen kunde skatta 

smärta hos de äldre bättre och de äldre upplevde mindre smärta efter att personalen 

genomgått utbildning där evidensbaserade verktyg så som ABBEY pain scale 

presenterats och demonstrerats för personalen (Savvas, Toye, Beattie & Gibson 2014).  
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Även fall kunde motverkas med ett evidensbaserat arbetssätt. Det visade Teresi et al 

(2013) med sin studie utförd på särskilda boenden. Fallen motverkades genom att 

utbilda personal med två olika program. Det ena uppmärksammade synsvårigheter och 

vad man kan göra för att underlätta för patienten. Det andra handlade om bemötande i 

duschsituationen för att minska aggressivitet hos patienten. Genom dessa interventioner 

lyckades man minska antalet fall per år med 10-15 %. Att fallen blev färre minskade i 

sin tur kostnaden för vården (Teresi et al. 2013), vilket visar att ett evidensbaserat 

arbetssätt gynnar både patienten och organisationens ekonomi.  

 

I flera studier har man kunnat visa på att god munhälsa kan motverka infektioner i 

luftvägarna hos äldre boende på särskilt boende (Forsell, Kullberg, Hoogstraate, 

Johansson & Sjögren 2010; Sjögren, Nilsson, Forsell, Johansson & Hoogstraate 2008). 

Genom undervisning för personal på särskilt boende så fick man dem att ändra attityd 

gentemot munvård i omvårdnaden av de äldre. I undervisningen visade man 

forskningsresultat som pekade på att god munhygien kunde motverka infektioner i 

respirationssystemet, vilket fick personalen att inse vikten av att sköta de äldres 

munhälsa (Forsell et al 2010). 

 

Genom att utbilda personal har man kunnat minska användandet av 

begränsningsåtgärder (Gulpers et al 2012; Timmins 2008). Genom att observera hur 

personalen använde sig av begränsningsåtgärder i sitt arbete så identifierade man 

förbättringsområden. Förbättringsområdena blev huvudfokus i utformningen av en 

utbildning för personalen. Utbildningen baserades på evidensbaserade råd och bästa 

möjliga praktik. Efter utbildningen så blev personalen mer medvetna om sina 

handlingar och hade en bättre kunskap i ämnet vilket gjorde att begränsningsåtgärderna 

minskade (Timmins 2008). Genom utbildning så kunde även användningen av bältning 

som begränsningsåtgärd minskas (Gulpers et al 2012).  

 

Att göra förändringar i omvårdnadsarbetet baserat på forskningsresultat 

För att en förändring ska ske i rutinerna på ett särskilt boende så måste personalen se 

effekten i praktiken. Det räcker alltså inte med att visa på forskningsresultat utan man 

måste visa att de nya rutinerna ger faktiska förändringar mot det bättre (Perry et al 2011; 

Masso, McCarthy & Kitson 2014). För att få igenom en förändring måste man gå 

igenom en process med 4 olika steg, där all personal efter hand blir med i förändringen 
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(Berta et al 2010). Det är även viktigt att all personal på särskilda boenden förstår varför 

man gör en förändring och att omvårdnaden förbättras av den. För att underlätta 

förändringsprocessen i arbetet är det viktigt att man först utvärderar vilka hinder det 

finns för implementeringen av forskningsresultat i den kliniska verksamheten (Wallin 

2008). 

 

För att kunna genomföra förändring i arbetet på särskilda boenden var det viktigt att 

kommunikationen inom arbetsgruppen fungerar bra (Berta et al 2010). Det var även 

lättare att implementera nya forskningsresultat i verksamheten om hela arbetsgruppen 

kände en gemenskap, att man ”var på samma sida” (Masso, McCarthy & Kitson 2014). 

 

Sjuksköterskors användande av forskningsresultat  

Majoriteten av sjuksköterskor som vårdar äldre har som intuition att vårda på ett 

evidensbaserat sätt men de saknar stöd för att genomföra detta. Ett hinder som fanns var 

att man som sjuksköterska inte trodde på sin förmåga att kunna omsätta 

forskningsresultat i praktiken (Gustafsson, Mattsson, Dubbelman och Snöljung 2014). 

Ett annat hinder som framkommit var att sjuksköterskorna själva ibland stod i vägen för 

att nya metoder inte prövades. Den situationen kunde uppstå om det handlade om saker 

som sjuksköterskan inte ansåg vara så viktig eller om den nya uppgiften låg mer på 

avdelningspersonalen (Masso, McCarthy & Kitson 2014).   

  

För att lättare kunna använda sig av forskningsresultat i praktiken vill sjuksköterskor få 

stöd från kollegor och enhetschef samt få mer tid till att söka nya forskningsresultat och 

få möjlighet att sätta sig in i dessa (Boström et al 2008). För sjuksköterskor inom 

palliativ vård saknas det tid för att implementera forskningsresultat på arbetsplatsen 

(Klein-Fedyshin 2015), något som även upplevs av sjuksköterskor arbetande på särskilt 

boende (Boström et a 2008). Sjuksköterskor arbetande på särskilda boende upplevde att 

de inte hängde med i vetenskapens utveckling just på grund av att de arbetade inom 

kommunen och inte inom landstinget, vilket var ett hinder i deras användning av 

forksningsresultat (Gustafsson et al 2014).  

 

Det finns olika uppfattningar om hur sjuksköterskan ska få till sig ny forskning. Vissa 

sjuksköterskor anser att det är ens eget ansvar medan andra tycker det är chefens ansvar 

att förse de anställda med ny forskning. När sjuksköterskan fått till sig nya 
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forskningsresultat så var det svårt för dem att dela det med kollegor, även om viljan att 

dela fanns hos sjuksköterskan (Gustafsson et al 2014). Att diskutera kring 

forskningsresultat har visat sig vara ett bra sätt att arbeta med forskning för att på ett 

lättare sätt få in forskningen i verksamheten (Strandberg, Nilsson Kajermo & Wallin 

2008). 

 

Sjuksköterskor som är utbildade innan 1982 hade svårare att ta till sig och förstå 

forskningsresultat. Detta troligen för att vårdvetenskap och forskningsmetodik inte 

fanns med i utbildningsplanen då (Boström, Nilsson Kajermo, Nordström & Wallin 

2008). Flera äldre sjuksköterskor som gått grundutbildningen för kanske flera årtionden 

sedan ansåg sig inte kunna söka nya forskningsrön (Gustafsson et al 2014).  

 

Något som majoriteten av sjuksköterskor tycker är att ny forskning och andra evidens är 

en väldigt viktig del i deras arbete (Klein-Fedyshin 2015; Gustafsson et al. 2014). 

Sjuksköterskor arbetande på särskilda boenden upplevde att det ofta var 

organisationsfrågor som hindrade användningen av forskningsresultat (Sarabia-Cobo et 

al, 2015). Tidsbrist har också visat sig vara en del i att forskningsresultat inte används 

av sjuksköterskor på särskilda boenden (Boström et al 2008; Gustafsson et al 2014; 

Klein-Fedyshin 2015). Vissa sjuksköterskor ansåg att det var andra arbetsgrupper, 

exempelvis läkarens, ansvar att se till att de äldre behandlades utifrån evidens 

(Gustafsson et al 2014; Sarabia-Cobo et al, 2015).  

 

Även om sjuksköterskor anser att forskningsresultat är en viktig del av deras arbete så 

kände sig ungefär hälften av sjuksköterskorna osäkra när de bedömde forskningens 

tillförlitlighet (Klein-Fedyshin 2015). Det har även visat sig att sjuksköterskor inte läser 

vetenskapliga artiklar speciellt ofta, vilket kan vara en del i att de har svårt att bedöma 

kvaliteten på forskningen (Sarabia-Cobo et al, 2015). Ett samband mellan hur aktivt 

man använder sig av vetenskap och hur man upplever presentationen av 

vetenskapsresultat har funnits. Ju mer man läser forskningsresultat desto mindre 

upplevde man presentationen av forskningsresultat som ett hinder till användandet av 

dem (Boström et al 2008).  

 

I en studie gjord i Spanien visade det sig att de tre största hindren för användandet av 

forskningsresultat, enligt sjuksköterskor på särskilda boenden för äldre, var att de inte 
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hade tillräckligt med tid på jobbet för att använda forskningsresultat i praktiken, att 

forskning inom omvårdnad inte fanns tillgänglig samt att läkarna inte var med i 

användandet av forskningsresultat (Sarabia-Cobo et al 2015). En annan studie, utförd i 

Sverige, visade att de tre största hindren var att sjuksköterskorna inte hade några 

kollegor att diskutera forskning med, att det inte gick att använda sig av 

forskningsresultat på arbetsplatsen och det tredje största hindret var att relevant litteratur 

inte fanns samlad på ett ställe (Boström et al 2008).  

 

Begreppsdefinition 

Enligt Socialstyrelsen så är definitionen av särskilt boende ”boende som tillhandahåller 

bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och 

omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd” (Socialstyrelsen u.å.b). I detta 

arbete kommer benämningen särskilt boende [SÄBO] att användas.  

 

I en studie gjord av Strandberg, Nilsson Kajermo och Wallin (2010) fram kom det att 

uttrycket användning av forskningsresultat ska användas för att belysa forskningens 

betydelse inom omvårdnad. Därför kommer uttrycket användning av forskningsresultat 

att användas i föreliggande studie.  

 

Teoretisk referensram 

Katie Eriksson (1990) menar att caritasmotivet är vårdandets grundmotiv. Enligt denna 

teori så grundar sig allt vårdande på mellanmänsklig kärlek, medlidande och 

barmhärtighet. Vårdandet skulle alltså inte existera om människan inte led och andra 

försökte lindra detta lidande (Wiklund 2003). Caritasmotivet innebär att man känner 

ansvar för sina medmänniskor och vill dessa väl (Eriksson 1990). 

 

Då vårdskador ökar om man arbetar på ett icke evidensbaserat sätt (Johansson & Wallin 

2013) så ökar man även risken för lidande för patienten. Att lindra lidande är något att 

sträva mot om man arbetar utifrån caritasmotivet (Wiklund 2003). Alltså så måste man 

arbeta evidensbaserat för patientens bästa. För att kunna arbeta på ett evidensbaserat vis 

måste man kunna använda sig av forskningsresultat i omvårdnaden (Johansson & 

Wallin 2013). Att arbeta med caritasmotivet innebär även att man som sjuksköterska 

måste använda sig av bland annat forskningsresultat, sina egna kunskaper, känslor, 
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intuition och instinkt för att kunna ge personcentrerad vård med kreativa lösningar 

(Watson 2006).  

 

Problemformulering 

Sjuksköterskor ska enligt ICN:s etiska kod bedriva omvårdnad på ett evidensbaserat vis. 

Det kräver då att sjuksköterskan måste få till sig ny forskning under sitt yrkesliv. 

Evidensbaserad omvårdnad bidrar till bättre resultat av vården vilket alltid ska vara 

sjuksköterskans mål. 

 

Sjuksköterskornas inställning till användandet av forskning varierar men majoriteten 

sjuksköterskor anser användandet av forskningsresultat som en viktig del av deras 

arbete. Något som är viktigt att veta är vad som hindrar och vad som underlättar för 

användandet av forskningsresultat för att förenkla för sjuksköterskor att arbeta 

evidensbaserat. Tidigare forskning visar att tidsbrist, otillgänglighet av forskning samt 

svårigheter kring implementering i praktiken är några av hindren för användning av 

forskningsresultat.  

 

Studier som utförts på särskilda boende för äldre i Sverige berörande sjuksköterskors 

användning av forskningsresultat finns det idag inte så många av. Vad denna studie vill 

bidra med är att se vilka hinder och möjligheter det finns för sjuksköterskors 

användning av forskningsresultat inom särskilda boenden för äldre. Detta för att kunna 

underlätta för sjuksköterskor inom den sektorn att använda sig av forskningsresultat i 

praktiken. Att se om det finns samband mellan olika grupper och hur de skattar hinder i 

användandet av forskningsresultat kan ge en fingervisning om vilka som kan vara i 

behov av stöd i denna process.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att se vilka hinder och möjligheter det finns för sjuksköterskor, 

arbetande på SÄBO, att använda forskningsresultat i sitt arbete samt om det finns 

samband mellan hur man skattar hinder och ålder, utbildningsnivå och antal år i yrket. 

Studien avser svara på följande frågeställningar: 

 Vilka hinder finns det för sjuksköterskor att använda nya forskningsresultat i sitt 

arbete? 
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 Vilka möjligheter finns det för sjuksköterskor att använda nya forskningsresultat 

i sitt arbete?   

 Finns det något samband mellan sjuksköterskans skattning av hinder för att 

använda forskningsresultat i sitt arbete och deras ålder, utbildningsnivå eller 

antal år i yrket?  

 

METOD 

Design 

Beskrivande och jämförande design med kvantitativ ansats (Polit & Beck 2012). 

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Urvalet har skett genom ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck 2012). Den grupp som 

ingår i studien är sjuksköterskor arbetande på privata och kommunala SÄBO i tre län i 

Mellansverige. I de tre länen finns 25 kommuner vilket uppskattningsvis innefattar ca 

300 sjuksköterskor. Urvalet gick till så att ett mail skickades ut till sjuksköterskor som 

arbetade på SÄBO och mötte inklusionskriterierna i de tre länen. De fick en länk till 

enkäten och de som besvarade enkätens alla obligatoriska frågor blev inkluderade i 

studien.  

 

Inklusionskriterierna var att man var sjuksköterska som arbetade på ett SÄBO samt att 

man arbetade mer än 50%. Exklusionskriterierna var att man var timanställd samt om 

man arbetade mindre än 50%. Förfrågan om deltagande i studien skickades till 185 

sjuksköterskor. Av dessa var det 106 som besvarade enkäten. Det externa bortfallet var 

alltså 79. Det interna bortfallet var 18, där en inte mötte inklusionskriterierna och 

resterande hade enbart svarat på frågorna om bakgrundsdata. Alltså bestod 

undersökningsgruppen av 88 sjuksköterskor som arbetade på SÄBO. Gruppen 

presenteras i sin helhet i Tabell I.  

Tabell I  

Bakgrundsdata undersökningsgrupp, antal (%). 

 
  

Kön  

Kvinna 83 (94) 

Man 5 (6) 
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Ålder  

21-30 8 (9) 

31-40 20 (26) 

41-50 23 (26) 

51-60 23 (26) 

61- 14 (16) 

Utb. nivå  

SSK utan kandidat 33 (38) 

SSK med kandidat 32 (36) 

SSK under utb. till 

specialist-ssk 

4 (5) 

 

Specialist-SSK 9 (10) 

Annan 10 (11) 

Arbetat som 

SSK, antal år 

 

<1 2 (2) 

1-5 15 (17) 

6-10 13 (15) 

11-15 24 (27) 

16-20 11 (13) 

>20 23 (26) 

 

Datainsamlingsmetod 

Ett validerat enkätformulär har använts för att minska risken för validitets- och 

reliabilitetsproblem. Enkäten som använts i studien är Hinder och möjligheter för 

användning av forskningsresultat i klinisk verksamhet (Nordström, Nilsson Kajermo, 

Krusebrant & Björvell 1993), vilken är en svensk översättning av den engelska 

versionen Barriers and Facilitators to using research in practice (Funk, Champagne, 

Tornquist & Wiese 1991). Tillstånd från Kerstin Nilsson Kajermo har erhållits för att få 

använda enkäten. 

 

Enkäten är utformad som en likertskala (Polit & Beck 2012) och innehåller 34 

påstående berörande hinder och möjligheter för att implementera ny forskning i klinisk 

verksamhet. Till de 30 första påståenden finns fem svarsalternativ: Stämmer precis (4p), 

Stämmer ganska bra (3p), Stämmer inte särskilt bra (2p), Stämmer inte alls (1p) och 
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Ingen åsikt (0p). Poängen är utformade så att stora hinder gav höga poäng och små 

hinder gav liten poäng. Ingen åsikt genererade i noll poäng och räknades inte in i 

analysen av data. 

 

I enkäten som besvarades av deltagarna i föreliggande studie var poängen satta 1-5 där 1 

var lika med Stämmer precis och 5 Ingen åsikt, alltså tvärtemot hur poängsättningen sett 

ut i andra studier. För att kunna gör jämförelser med andra studier som använt samma 

enkät så kodades poängen om vid införandet av data i analysprogrammet för att 

poängsättning skulle vara lika som i de andra studierna.  

 

28 av enkätens påståenden är, i den engelska versionen, indelad i fyra olika kategorier. 

Sjuksköterskan, med 8 påståenden, Organisationen med 8 påståenden, Forskningen med 

6 påstående samt Presentation med 6 påståenden. Dessa kategorier är alla validerade 

och har fått mellan 0,65 – 0,8 enligt Cronbachs alfa (Nilsson Kajermo, Nordström, 

Krusebrant & Björvell, 1997). Valideringen gjordes av den svenska versionen genom en 

pilotstudie av den översatta enkäten. Det tillkom då ett påstående berörande det 

engelska språket som ett hinder (ibid). De resterande två påståendena är okategoriserade 

och användes som extra påståenden.  

 

 Efter påståendena kommer fyra rader där sjuksköterskan själv får lista vilka hen anser 

vara de största hindren för användning av forskningsresultat. Sista frågan är en öppen 

sådan där sjuksköterskan får skriva vilka faktorer som underlättar för denne i 

användandet av forskningsresultat. Frågorna i enkäten var alla obligatoriska förutom de 

fem sista öppna frågorna.  

 

Variablerna kön, ålder, utbildningsnivå, hur länge man arbetat som sjuksköterska samt 

vilken tjänstgöringsgrad man har efterfrågades i enkäten. Detta för att kunna jämföra 

om det fanns någon skillnad mellan de olika grupperna. Utbildningsnivån Annan fanns 

som svarsalternativ om ingen av de andra alternativen passade, om man exempelvis 

hade en äldre utbildning.  

 

Enkäten har fyllts i online av de som valt att delta i undersökningen. Den portal som 

användes för att skapa enkätundersökningen var www.webbenkater.com då 

studentbehörighet fanns genom Högskolan i Gävle.  
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Tillvägagångssätt 

En skriftlig ansökan skickades ut via mail till 36 enhetschefer för sjuksköterskor 

arbetande inom särskilt boende i Mellansverige. I mailet tillfrågades det om tillåtelse att 

genomföra studien inom deras enhet. Enhetscheferna jobbade inom 25 olika kommuner 

inom Mellansverige och representerade både kommunala och privata aktörer. Utöver 

ansökan om godkännande så skickades det även med ett informationsbrev om studien. I 

informationsbrevet stod det varför studien genomförs, att data kommer hanteras 

konfidentiellt vilket innebär att författaren inte kommer kunna se vem som svarat vad på 

enkäten, att medverkan är frivillig samt vem som utför studien och vid vilken 

institution.  

 

I det första mailet till enhetscheferna så efterfrågades även mailadresser till 

sjuksköterskorna inom deras enhet som arbetade på särskilda boenden för äldre. Den 

mailadress som efterfrågades var deras jobbmail. Totalt var det 11 enhetschefer som 

godkände genomförandet av studien inom deras enhet. Av enhetscheferna erhölls 185 

mailadresser till sjuksköterskor arbetande på särskilda boenden.  

 

Ett mail skickades till dessa 185 sjuksköterskor med förfrågan om att ingå i studien. 

Bifogat med mailet fanns informationsbrevet samt en internetlänk som ledde till 

enkäten. Enkäten fanns online och deltagarna kunde där fylla i sina svar genom att tryck 

i de olika svarsrutorna och på de fem sista frågorna skriva svaren själva. Efter att det 

första mailet med all information skickats ut så skickades det, med sju dagars 

mellanrum, två påminnelser om undersökningen. 

 

Alla besvarade enkäten fick automatiskt ett eget nummer av hemsidan där enkäten 

fanns. Numret kunde inte kopplas till vem som hade svarat på enkäten. Eftersom att 

författaren ej kunnat se vem som besvarat enkäten skickades påminnelser till alla 

sjuksköterskorna. 

 

En vecka efter att den sista påminnelsen skickats ut stängdes enkäten för deltagande. 

Detta för att inte fler svar skulle komma in under analysen av data. Alla svar som kom 

in behandlades konfidentiellt.  
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Dataanalys 

Resultatet presenteras i form av beskrivande statistik med antal, procent, medelvärde 

och standardavvikelse. Medelvärdet av svaren är uträknat genom att lägga ihop poängen 

för varje fråga från de som gett en åsikt, där poängen varierade mellan 1-4 per person, 

och sedan dela det med antalet som gett en åsikt på påståendet. En hög poäng betyder 

att påståendet är ett stort hinder och med lågt poäng menas att det är ett litet hinder. 

Hinder där 50 % eller fler av deltagarna svarat Stämmer precis eller Stämmer ganska 

bra har klassats som höga hinder.  

 

 Linjär regressionsanalys användes för att undersöka samband mellan skattning av 

hinder och åldersgrupp, utbildningsnivå eller antal år i yrket. Som beroende variabel 

användes totalsumman av skattningen och som oberoende variabler användes 

åldersgrupp, utbildningsnivå och antal år i yrket justerat för kön. Sambanden 

analyserades först var för sig och sedan i samma modell. Signifikansnivån sattes till p≤ 

0,05%. Data bearbetades i statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) 22. (SPSS Inc.,Chicago,IL).   

 

Där sjuksköterskorna själva fick rangordna vilket som var största hindret så 

analyserades data manuellt, alltså att enkäterna gicks igenom en och en och det skrevs 

upp hur deltagarna hade rankat hindren. På den öppna frågan så analyserades innehållet 

i förslaget/förslagen och gemensamma nämnare hittades och utifrån dessa så bildades 

olika kategorier.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Då ämnet inte anses som känsligt har det inte ansökts om tillåtelse från etiskt råd att 

genomföra studien. All data som kommer in ämnas raderas efter genomförd studie och 

godkänd uppsats. Studien genomfördes efter godkännande av berörda enhetschefer. I 

enlighet med Helsingforsdeklarationen (World Medical Association (WMA) 2013) har 

deltagarnas personliga information skyddats. Mailadresserna som erhållits har enbart 

författaren haft tillgång till. Någon annan personlig information som kunde kopplas till 

specifika personer har inte varit tillgänglig för någon.  

 

Resultatet presenteras på gruppnivå vilket gör att man inte kan utläsa hur en viss 

deltagare har svarat. Data har behandlats konfidentiellt, vilket innebär att det inte gick 
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att utläsa vem som svarat vad på enkäten. Undersökningsgruppen har genom ett 

informationsbrev och via mail fått information om studiens syfte och tillvägagångssätt. 

Sjuksköterskorna som tillfrågades om deltagande fick även via informationsbrevet och 

mailet information om att deltagandet var frivilligt och att man när som helst kunde 

avbryta sin medverkan.  

 

RESULTAT 

Resultatet kommer att redovisas genom löpande text och tabeller.  

 

Skattning av hinder och möjligheter i användandet av forskningsresultat 

De hinder som anses vara de största, där mer än 50% av deltagarna svarat Stämmer 

precis eller Stämmer ganska bra, är att det inte finns tid till att läsa forskningsartiklar 

(85,2%), att det inte finns tid till att genomföra nya idéer (71,5%), att forskningen inte 

finns nära till hands (62,5%), att det statistiska analyserna är svåra att förstå (60,2%) 

samt att litteraturen inte är samlad på ett ställe (56,8%). Andra hinder är att 

sjuksköterska inte vet om hon har tillräckligt med inflytande för att ändra rutiner 

(54,5%), att litteraturen ofta är skriven på engelska (52,3) och att det inte finns kollegor 

att diskutera forskning med (50%).   

 

På vissa påståenden har många svarat Ingen åsikt. Det gäller påståendena att 

forskningsrapporter inte publiceras tillräckligt snabbt., där 62,5% av deltagarna svarade 

Ingen åsikt, att studier inte upprepats för att säkerställa resultatet (58%), på frågan att 

litteraturen rapporterar motstridiga beslut (51,1%), att forskningsmetoderna som 

används inte är bra (48,9%) samt att läkare inte vill samarbeta vid införandet av 

forskningsresultat (46,6%). Av de som besvarat dessa påståenden med Ingen åsikt så 

fanns det inget samband mellan ålder, utbildningsnivå eller anställningstid. 

 

Hur undersökningsgruppen svarat på enkätens obligatoriska frågor i sin helhet 

presenteras i tabell II.  
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Tabell II 

Samtliga svar på enkäten. Svarsfrekvensen anges i antal och (%) 

 
 

 

 

Påstående 

4 

Stämmer 

precis 

3 

Stämmer 

ganska 

bra 

2 

Stämmer 

inte 

särskilt 

bra 

1 

Stämmer 

inte alls 

0 

Ingen 

åsikt 

1. Forskningsrapporter/artiklar 
finns inte nära till hands 

 

23 (26,1) 32 (36,4) 16 (18,2) 13 (14,8) 4 (4,5) 

2. Betydelsen av forskning för 
praktisk verksamhet är inte 

tydlig 

5 (5,7) 34 (38,6) 18 (20,5) 24 (27,3) 7 (8,0) 

3. De statistiska analyserna är 

svåra att förstå 
12 (13,6) 41 (46,6) 11 (12,5) 12 (13,6) 12 (13,6) 

4. Forskningen är inte relevant 

för sjuksköterskans arbete 
0 (0) 2 (2,3) 18 (20,5) 63 (71,6) 5 (5,7) 

5. Sjuksköterskan är inte 

medveten om forskningen 
2 (2,3) 15 (17,0) 24 (27,3) 43 (48,9) 4 (4,5) 

6. Resurserna för att omsätta 

forskningsresultat i praktiken 

är otillräckliga 

19 (21,6) 42 (47,7) 16 (18,2) 4 (4,5) 7 (8,0) 

7. Sjuksköterskan har inte tid att 

läsa forskningsrapporter 
31 (35,2) 44 (50,0) 7 (8,0) 3 (3,4) 3 (3,4) 

8. Forskningen har inte 

upprepats för att säkerställa 
resultaten 

3 (3,4) 14 (15,9) 14 (15,9)  6 (6,8) 51 (58,0) 

9. Sjuksköterskan tycker att 

fördelarna med att byta 
arbetssätt utifrån nya 

forskningsrön är minimala 

3 (3,4) 11 (12,5) 28 (31,8) 22 (25,0) 24 (27,3) 

10. Sjuksköterskan är osäker på 

om hon/han kan lite på 
forskningsresultaten 

1 (1,1) 14 (15,9) 38 (43,2) 24 (27,3) 11 (12,5) 

11. Forskningsmetoderna som 

används är inte bra 
0 (0,0) 4 (4,5) 21 (23,9) 20 (22,7) 43 (48,9) 

12. Den relevanta litteraturen 
finns inte samlad på ett ställe 

17 (19,3) 33 (37,5) 11 (12,5) 4 (4,5) 23 (26,1) 

13. Sjuksköterskan vet inte om 

hon/han har tillräckligt med 
inflytande för att förändra 

rutiner 

14 (15,9) 34 (38,6) 21 (23,9) 12 (13,6) 7 (8,0) 

14. Sjuksköterskan tycker inte att 

forskningsresultaten generellt 
kan omsättas i den egna 

verksamheten   

4 (4,5) 30 (34,1) 24 (27,3) 17 (19,3) 13 (14,8) 

15. Sjuksköterskan har inte 
forskarutbildade kollegor med 

vilka hon kan diskutera 

forskning 

22 (25,0) 22 (25,0) 18 (20,5) 15 (17,0) 11 (12,5) 

16. För sin egen del ser 

sjuksköterskan små fördelar 

med forskning 

1 (1,1) 11 (12,5) 36 (40,9) 32 (36,4) 8 (9,1) 

17. Forskningsrapporter 

publiceras inte tillräckligt 

snabbt 

2 (2,3) 12 (13,6) 15 (17,0) 4 (4,5) 55 (62,5) 

18. Läkare vill inte samarbeta när 
det gäller att införa 

forskningsresultat 

2 (2,3) 12 (13,6) 13 (14,8) 20(22,7) 41 (46,6) 

19. Ledningen tillåter inte 

införande av 
forskningsresultat 

1 (1,1) 12 (13,6) 20 (22,7) 24 (27,3) 31 (35,2) 

20. Sjuksköterskan ser inte värdet 

av forskningsresultat för den 
praktiska verksamheten 

2 (2,3) 7 (8,0) 29 (33,0) 44 (50,0) 6 (6,8) 

21. Det finns inget dokumenterat 

behov av att förändra den 

praktiska verksamheten 

8 (9,1) 13 (14,8) 22 (25,0) 24 (27,3) 21 (23,9) 

22. Slutsatserna som dras utifrån 

forskning är inte försvarbara 
0 (0,0) 6 (6,8) 24 (27,3) 29 (33,0) 29 (33,0) 
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23. Litteraturen rapporterar 

motstridiga beslut 
2 (2,3) 14 (15,9) 23 (26,1) 4 (4,5) 45 (51,1) 

24. Forskningen rapporteras inte 

klart och tydligt 
2 (2,3) 31 (35,2) 21 (23,9) 8 (9,1) 26 (29,5) 

25. Övrig personal stödjer inte 

nyttjandet av 
forskningsresultat 

9 (10,2) 25 (28,4) 19 (21,6) 9 (10,2) 26 (29,5) 

26. Sjuksköterskan är ovillig att 

förändra/prova nya idéer 
3 (3,4) 8 (9,1) 25 (28,4) 43 (48,9) 9 (10,2) 

27. Mängden 
forskningsresultat/information 

är överväldigande 

13 (14,8) 25 (28,4) 17 (19,3) 10 (11,4) 23 (26,1) 

28. Sjuksköterskan är inte kunnig 
i att bedöma forskningens 

kvalitet 

3 (3,4) 21 (23,9) 21 (23,9) 30 (34,1) 13 (14,8) 

29. Tiden räcker inte till för att 

genomföra nya idéer 
26 (29,5) 37 (42,0) 15 (17,0) 5 (5,7) 5 (5,7) 

30. Att 

forskningsrapporter/artiklar 

är skrivna på engelska 
hindrar sjuksköterskan från 

att ta del av resultatet 

16 (18,2) 30 (34,1) 15 (17,0) 24 (27,3) 3 (3,4) 

 

 

Uppdelat i kategorierna så utgjorde Organisationen det största hindret med ett 

medelvärde på 2.51±0.54. Sjuksköterskan skattades som det minsta hindret (1.97±0.58). 

Kategorierna Presentationen och Forskningen fick ett medelvärde på 2.41±0.46 

respektive 2.17±0.42.    

 

Medelvärdet för svaren på påståendena varierar mellan 1.27 till 3.21. Det påståendet 

med lägst värde, att forskning inte skulle vara relevant för sjuksköterskans arbete, finns 

i kategorin Presentation. Andra frågor som gett lågt poäng är att sjuksköterskan inte ser 

värdet i forskningen för den praktiska verksamheten och att slutsatserna som dras 

utifrån forskningen inte är försvarbar. Dessa frågor kategoriseras i Sjuksköterskan 

respektive Forskningen.  

 

De påståenden som fick höga poäng är att sjuksköterskan inte har tid att läsa 

forskningsrapporter och att det inte finns tid till att genomföra nya idéer. Både dessa 

frågor hör till kategorin Organisationen. I kategorin Presentationen fick påståendet att 

relevant litteratur inte finns samlad på ett ställe en hög poäng.   

Tabell III 

Medelvärde med standardavvikelse (SD) för kategorierna. 

 Medelvärde ± 

SD 

Sjuksköterskan  

Sjuksköterskan är inte medveten om forskningen 

(n=84) 

1.71 ± 0.84 
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Sjuksköterskan tycker att fördelarna med att byta 

arbetssätt utifrån nya forskningsrön blir minimala 

(n=64)  

1.92 ± 0.84 

Sjuksköterskan har inte forskarutbildade kollegor med 

vilka hon kan diskutera forskning (n=77) 

2.66 ± 1.10 

För sin egen del ser sjuksköterskan små fördelar med 

forskning (n=80) 

1.76 ± 0.73 

Sjuksköterskan ser inte värdet av forskning för den 

praktiska verksamheten (n=82) 

1.60 ± 0.75 

Det finns inget dokumenterat behov att förändra den 

praktiska verksamheten (n=67) 

2.07 ± 1.02 

Sjuksköterskan är ovillig att förändra/prova nya idéer 

(n=79) 

1.63 ± 0.82 

Sjuksköterskan är inte kunnig i att bedöma 

forskningens kvalitet (n=75) 

1.96 ± 0.92 

Organisationen  

Resurserna för att omsätta forskningsresultat i 

praktiken är otillräckliga (n=81) 

2.94 ± 0.80 

Sjuksköterskan har inte tid att läsa 

forskningsrapporter (n=85) 

3.21 ± 0.74 

Sjuksköterskan känner inte att hon/han har tillräckligt 

med inflytande för att förändra rutiner (n=81) 

2.62 ± 0.94 

Sjuksköterskan tycker inte att forskningsresultaten 

generellt kan omsättas i den egna verksamheten 

(n=75) 

2.28 ± 0.88 

Läkare vill inte samarbeta när det gäller att införa 

forskningsresultat (n=47) 

1.91 ± 0,93 

Ledningen tillåter inte införande av forskningsresultat 

(n=57) 

1.82 ± 0.83 

Övrig personal stödjer inte nyttjandet av 

forskningsresultat 

(n=62) 

2.55 ± 0.92 

Tiden räcker inte till för att genomföra nya idéer 

(n=83) 

3.01 ± 0.86 

Forskningen  

Forskningen har inte upprepats för att säkerställa 

resultaten (n=37) 

2.38 ± 0.86 

Sjuksköterskan är osäker på om hon/han kan lita på 

forskningsresultaten (n=77) 

1.90 ± 0.74 

Forskningsmetoderna som används är inte bra (n=45) 1.64 ± 0.64 

Forskningsrapporter publiceras inte tillräckligt 

snabbt (n=33) 

2.36 ± 0.78 

Slutsatserna som dras utifrån forskning är inte 

försvarbara (n=59) 

1.61 ± 0.67 

Litteraturen rapporterar motstridiga resultat (n=43) 2.33 ± 0.71 

Presentationen  
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Forskningsrapporter/artiklar finns inte nära till hands 

(n=84) 

2.77 ± 1.02 

Betydelsen av forskning för praktisk verksamhet är 

inte tydlig (n=81) 

2.25 ± 0.96 

De statiska analyserna är svåra att förstå (n=76) 2.70 ± 0.92 

Forskningen är inte relevant för sjuksköterskans 

arbete (n=83) 

1.27 ± 0.50 

Den relevanta litteraturen finns inte samlad på ett 

ställe (n=65) 

2.97 ± 0.83 

Forskningen rapporteras inte klart och tydligt (n=62) 2.44 ± 0.76 

Extra påståenden  

Mängden forskningsresultat/information är 

överväldigande (n=65) 

2.63 ± 0.98 

Att forskningsrapporter/artiklar är skrivna på 

engelska hindrar sjuksköterskan från att ta del av 

resultatet (n=85) 

2.45 ± 1.10 

 

Samband mellan skattning och ålder/utbildningsnivå/antal år i yrket 

Linjär regressionsanalys användes för att undersöka om det fanns ett samband mellan 

skattning av hinder i användandet av forskningsresultat och ålder, utbildningsnivå eller 

antal år i yrket. Tabell IV visar att det finns en signifikant skillnad hur man skattar 

hindren och ålder (p= 0.01%). Den yngsta ålderskategorin, 20-30 år, skattade högre 

hinder än de övriga åldersgrupperna och sedan skattades mindre hinder ju äldre 

sjuksköterskan var. 

 

Vid uppdelning av påståendena enligt kategorierna kunde signifikant skillnad endast ses 

i kategorierna Sjuksköterskan (p=0,01%) och Presentationen (p=0,03%). Det fanns 

ingen signifikant skillnad mellan skattning av hinder och åldersgrupperna i de andra 

kategorierna. Regressionsanalysen visade inget samband mellan skattning av hinder och 

utbildningsnivå eller anställningstid, se tabell IV.  

Tabell IV 

Samband mellan skattning av hinder och de olika grupperna. 

 B – koefficient 
 (justerat för kön) 

P-värde 95% CI 

Åldersgrupp -5.75 0.01 -10.29 - -1.21 

Utbildningsnivå 0.76 0.52 -1.58 - 3.09 

Anställningstid 

som SSK 

2.48 0.20 -1.3 - 6.27 
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Största hindren för användandet av forskningsresultat 

Av de 88 som svarade på studien var det 35, 28 respektive 26 sjuksköterskor som angav 

vad de ansåg vara det största hindret, det näst största hindret samt det tredje största 

hindret för användning av forskningsresultat i praktiken. Av de som angav vilket som 

de ansåg vara det största hindret var det tre som angav sitt eget påstående på fråga 31 

som det största hindret. De hinder som dessa angett var att tiden inte räcker till, att det 

inte finns inloggningsuppgifter till databaser samt att det inte finns något bra forum där 

man kan diskutera forskningsresultat.  

 

Enligt denna skattning var det största hindret inom Organisationen och att 

sjuksköterskan inte har tid att läsa forskningsartiklar. För svaren i sin helhet se tabell V. 

 

Tabell V 

Skattning av största, näst största samt tredje största hindret. 

Påstående-

nummer 

Det största hindret  

(n=35) 

Kategori Antal (%) 

7 Sjuksköterskan har inte tid att läsa 
forskningsrapporter 

Organisationen 10 (29) 

29 Tiden räcker inte till för att genomföra 

nya idéer 
Organisationen 8 (23) 

1 Forskningsrapporter/artiklar finns inte 

nära till hands 
Presentationen 8 (23) 

2 Betydelsen av forskning för praktisk 
verksamhet är inte tydlig 

Presentation 1 (3) 

4 Forskningen är inte relevant för 

sjuksköterskans arbete 
Presentation 1 (3) 

5 Sjuksköterskan är inte medveten om 
forskningen 

Sjuksköterskan 1 (3) 

24 Forskningen rapporteras inte klart och 

tydligt 
Presentation 1 (3) 

26 Sjuksköterskan är ovillig att 

förändra/prova nya idéer 
Sjuksköterskan 1 (3) 

28 Sjuksköterskan är inte kunnig i att 

bedöma forskningens kvalitet 
Sjuksköterskan 1 (3) 

30 Att forskningsrapporter /artiklar är 

skrivna på engelska hindrar 

sjuksköterskan från att ta del av resultatet 

Extra fråga 1 (3) 

Påstående- 

nummer 

Det näst största hindret 

 (n=28) 

Kategori Antal (%)  

 

1 Forskningsrapporter/artiklar finns inte 

nära till hands 
Presentationen 6 (21.4) 

30 Att forskningsrapporter /artiklar är 
skrivna på engelska hindrar 

sjuksköterskan från att ta del av resultatet 

Extra fråga 5 (17.9) 

2 Betydelsen av forskning för praktisk 

verksamhet är inte tydlig 
Presentationen 2 (7.1) 

7 Sjuksköterskan har inte tid att läsa 

forskningsrapporter 
Organisationen 2 (7.1) 

13 Sjuksköterskan vet inte om hon/han har 
tillräckligt med inflytande för att förändra 

rutiner 

Organisationen 2 (7.1) 

19 Ledningen tillåter inte införande av 
forskningsresultat 

Organisationen 2 (7.1) 

29 Tiden räcker inte till för att genomföra 

nya idéer 
Organisationen 2 (7.1) 

3 De statistiska analyserna är svåra att 
förstå 

Presentation 1 (3.6) 



 

18 

 

5 Sjuksköterskan är inte medveten om 

forskningen 
Sjuksköterskan 1 (3.6) 

6 Resurserna för att omsätta 

forskningsresultat i praktiken är 

otillräckliga 

Organisationen 1 (3.6) 

14 Sjuksköterskan tycker inte att 

forskningsresultaten generellt kan 

omsättas i den egna verksamheten   

Organisationen 1 (3.6) 

15 Sjuksköterskan har inte forskarutbildade 

kollegor med vilka hon kan diskutera 

forskning 

Sjuksköterskan 1 (3.6) 

21 Det finns inget dokumenterat behov av att 
förändra den praktiska verksamheten 

Sjuksköterskan 1 (3.6) 

25 Övrig personal stödjer inte nyttjandet av 

forskningsresultat 
Organisationen 1 (3.6) 

Påstående- 

nummer 

Det tredje största hindret 

(n=26) 

Kategori Antal (%)  

6 Resurserna för att omsätta 

forskningsresultat i praktiken är 

otillräckliga 

Organisationen 5 (19,2) 

1 Forskningsrapporter/artiklar finns inte 

nära till hands 
Presentationen 3 (11,5) 

7 Sjuksköterskan har inte tid att läsa 

forskningsrapporter 
Organisationen 3 (11,5) 

2 Betydelsen av forskning för praktisk 

verksamhet är inte tydlig 
Presentation 2 (7.7) 

29 Tiden räcker inte till för att genomföra 
nya idéer 

Organisationen 2 (7.7) 

30 Att forskningsrapporter /artiklar är 

skrivna på engelska hindrar 
sjuksköterskan från att ta del av resultatet 

Extra fråga 2 (7.7) 

3 De statistiska analyserna är svåra att 

förstå 
Presentation 1 (3.8) 

10 Sjuksköterskan är osäker på om hon/han 
kan lite på forskningsresultaten 

Forskningen 1 (3.8) 

12 Den relevanta litteraturen finns inte 

samlad på ett ställe 
Presentationen 1 (3.8) 

13 Sjuksköterskan vet inte om hon/han har 

tillräckligt med inflytande för att förändra 

rutiner 

Organisationen 1 (3.8) 

15 Sjuksköterskan har inte forskarutbildade 

kollegor med vilka hon kan diskutera 

forskning 

Sjuksköterskan 1 (3.8) 

21 Det finns inget dokumenterat behov av att 

förändra den praktiska verksamheten 
Sjuksköterskan 1 (3.8) 

24 Forskningen rapporteras inte klart och 

tydligt 
Presentation 1 (3.8) 

25 Övrig personal stödjer inte nyttjandet av 

forskningsresultat 
Organisationen 1 (3.8) 

27 Mängden forskningsresultat/information 
är överväldigande 

Extra fråga 1 (3.8) 

 

Underlättande faktorer för användandet av forskningsresultat 

På den sista öppna frågan där sjuksköterskan ombads att ge förslag på faktorer som 

underlättar användningen av forskningsresultat var det 35 stycken som svarade. Att en 

positiv och intresserad ledning underlättade arbetet kring forskning var det 14 

sjuksköterskor som tyckte.  Att man kan diskutera med kollegor och att de är 

intresserade tyckte 11 stycken var viktigt för användandet av forskningsresultat.  

 

Det var även 11 sjuksköterskor som la fram förslag berörande forskningen, t.ex. att 

forskningsartiklar ska vara tydliga och enkla att förstå, fler artiklar skrivna på svenska 

samt att tillgång till aktuella inloggningsuppgifter behövs för sökning av artiklar. Att gå 
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på fortbildning för att lära sig söka artiklar, hitta sökord, använda olika databaser var det 

fyra stycken som gav som förslag för att underlätta användandet av forskningsresultat.  

 

Att man ska få tid på jobbet, både för att söka och införa åtgärder enligt 

forskningsresultat, tyckte 12 av sjuksköterskorna skulle underlätta deras användning av 

forskningsresultat. Tre av sjuksköterskorna ansåg att man skulle utse en ansvarig 

sjuksköterska som hade som uppgift att söka nya forskningsresultat och förmedlade 

dessa vidare till sina kollegor.  

 

DISKUSSION 

Huvudresultat 

Denna studie visar att det största hindret, för sjuksköterskor arbetande på SÄBO, i 

användningen av forskningsresultat är tidsbrist, både gällande att läsa nya 

forskningsresultat och att implementera dessa i verksamheten. De minsta hindren som 

hittades var att sjuksköterskan inte anser att forskningen skulle vara relevant för dennes 

arbete och att sjuksköterskan inte skulle se värdet med forskningen för den kliniska 

verksamheten. Att sjuksköterskan anser att forskningen är viktig ses som en möjlighet i 

användandet av forskningsresultat. 

 

En signifikant skillnad kan ses beroende av ålder hur stora hinder man upplever i 

användandet av forskningsresultat. Ju yngre sjuksköterskan var desto högre poäng 

skattade hen, alltså att man såg högre hinder. Några förslag som sjuksköterskorna själva 

la fram som underlättande för användningen av forskningsresultat var att en intresserad 

och positiv ledning var viktig, att man hade kollegor att diskutera forskning med och att 

forskningsartiklar ska vara tydliga och enkla att förstå.  

 

Resultatdiskussion 

Hinder för sjuksköterskors användning av forskningsresultat 

Vad denna studie visar är att tiden är det absolut största hindret för sjuksköterskor i 

användandet av forskningsresultat. Att man inte har tid till att läsa eller att implementera 

nya rutiner utifrån forskningsresultat, även det ett stort hinder i denna studie, är ett 

problem då sjuksköterskor ska baserad sina handlingar på evidens (SSF 2014; 

Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård & SSF 2017).  
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Båda dessa påståenden om tiden återfinns i kategorin Organisationen vilket tyder på att 

det är arbetssituationen för sjuksköterskor arbetande på SÄBO som hindrar 

användningen av forskningsresultat i den kliniska verksamheten.  

 

Denna studie visar alltså att det största hindret är att det inte finns tid att läsa nya 

forskningsresultat. Tidigare forskning visar att detta hinder skattades som det femte 

största hindret (Boström et al 2008). Alltså ett resultat som skiljer sig från föreliggande 

studie. Andra studier har visat att det största hindret varit att man inte har kollegor att 

diskutera forskningsresultat med (Boström et al 2008) och att det inte finns tid till att 

genomföra nya idéer på arbetsplatsen (Sarabia-Cobo et al 2015).  

 

I föreliggande studie skattades hindret att man som sjuksköterska inte upplever att man 

har tillräckligt med inflytande för att ändra rutiner som ett medelstort sådant. I flertalet 

studier gjorde i andra olika länder har detta hinder klassats bland de största hindren för 

sjuksköterskans användning av forskningsresultat (Chen Chang, Russell & Jones 2010; 

Schoonover 2009; Tan, Akgün Sahin & Kardas Özdemir 2012). Att det skiljer sig kan 

bero på att länderna där studierna har genomförts inte är det samma och att 

sjuksköterskans roll ser olika ut i olika länder. Att sjuksköterskorna i denna studie ändå 

klassar hindret gällande inflytande som ett medelstort sådant anses som förvånande. 

Sjuksköterskan är ledare för omvårdnaden och hen borde då ha kunskap om att det är 

denne som har del i ansvaret för de omvårdnadsrutiner som finns på SÄBO 

(Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård & SSF 2017). 

 

Att tiden är knapp för sjuksköterskor i deras arbete är något som ständigt diskuteras. 

Man måste som sjuksköterska få tid för att kunna vårda enligt caritasmotivet, både för 

att kunna ge den bästa tillgängliga vården och kunna möta patienten. I föreliggande 

studie var det tiden som var det största hindret, något som också stöds i resultatet av 

andra studier (Timmins, McCabe & McSherry 2012). Om man som sjuksköterska ska 

arbeta för att minska patienters lidande och kunna erbjuda mellanmänsklig kärlek anses 

det att tiden är en väldigt viktig del. För att kunna se hela patienten och erbjuda bästa 

möjliga vård måste sjuksköterskan ha tid till att göra detta.  

 

I denna studie var hindret att forskningsrapporter inte finns nära till hands det femte 

största, ett stort hinder men inte det största I en studie gjord på sjukhus i Sverige så var 
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dock det hindret skattat som det största hindret i användning av forskningsresultat 

(Nilsson Kajermo et al 1998). Att skillnad finns mellan dessa två studier kan bero på att 

det skiljer nästan 10 år mellan när studierna genomfördes. Troligen har det skett en 

utveckling kring tillgängligheten av forskningsresultat. På senare år verkar tillgången 

till forskningsresultat förbättrats (Kuuppelomäki & Tuomi, 2003). Om man ska bedriva 

omvårdnad enligt caritasmotivet måste man grunda sina beslut på forskningsresultat 

(Watson 2006). För att kunna göra det måste forskningsresultaten finns tillgängliga för 

sjuksköterskor. Att tillgängligheten verkar ha blivit bättre ses där för som något positivt.  

 

Resultatet i denna studie stämmer bra överens med resultatet från en litteraturöversikt 

där samma skattningsskala använts. I litteraturöversikten har 63 studier granskats där 

alla använt sig av BARRIERS-scale för att undersöka sjuksköterskors 

forskningsanvändning. Det var fem påståenden som oftast skattades som topp-tio största 

hindren. Dessa var att det inte finns tid till att införa nya idéer, att det inte finns tid att 

läsa forskningsrapporter, sjuksköterskan vet inte om hen har tillräckligt med inflytande 

för att ändra rutiner, det är svårt att förstå de statistiska analyserna samt att litteraturen 

inte finns samlad på ett ställe (Nilsson Kajermo et el 2010). Fyra av de mest vanliga 

stora hindren översikten klassades som några av de största hindren även i föreliggande 

studie.   

 

I den här studien var det kategorierna Organisationen och Presentationen som utgjorde 

de största hindren. Andra studier har också visat på detta resultat (Boström et al 2008; 

Nilsson Kajermo et al 2010). Även i en studie utförd i USA skattades dessa kategorier 

som de största hindren (Schoonover 2009).  I Sarabia-Cobo et als (2015) studie var de 

kategorier som utgjorde störst hinder Organisationen och Sjuksköterskan. De två första 

studierna (Boström et al, 2008; Nilsson Kajermo et al, 2010) och föreliggande studie är 

alla utförda i Sverige medan Sarabia-Cobo et al (2010) har genomfört sin studie i 

Spanien. Det skulle kunna vara en bidragande orsak till att studieresultaten skiljer sig åt. 

Kanske ser sjuksköterskans roll och utbildning olika ut i de olika länderna och att det är 

därför resultateten skiljer sig åt. Samtidigt så stämmer ju de svenska resultaten överens 

med de från Schoonovers (2009) studie.  

 

I Sverige är det vedertaget att arbeta utifrån caritasmotivet (Wiklund 2003). Även i USA 

verkar det vara en grundpelare i omvårdnaden (Watson 2006). Hur det ser ut i Spanien 
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är oklart. Men att studiernas (Boström et al 2008; Nilsson Kajermo et al 2010; Sarabia-

Cobo et al 2010; Schoonover 2009) resultat skiljer sig åt kanske beror på att grundsynen 

på omvårdnad ser olika ut i de olika länderna. Att Sjuksköterskan utgör ett stort hinder i 

Spanien kan bero på att deras syn på sjuksköterskans roll och betydelse i omvårdnaden 

skiljer sig från hur sjuksköterskan ser på sig i Sverige och USA.   

 

Underlättande faktorer 

Den här studien visar att det är påståendet att forskningen inte skulle vara relevant för 

sjuksköterskans arbete som är det minsta hindret för användningen av 

forskningsresultat. Andra studier visar också att detta hinder anses som ett litet sådant 

(Boström et al 2008; Griffiths et al 2001). Det betyder alltså att sjuksköterskorna ser 

värdet med forskning. Nilsson Kajermo et al (1998) visade att det minsta hindret var att 

slutsatserna som dras av forskningresultat inte var försvarbara. Vad detta visar är att 

sjuksköterskor inser att det är viktigt med forskningsresultat i den kliniska 

verksamheten.  

 

Att sjuksköterskorna anser att forskningsresultat är viktigt för verksamheten tyder på att 

sjuksköterskorna vill kunna ge den bästa möjliga vården till de äldre. De arbetar enligt 

caritasmotivet eftersom att de med nya forskningsresultat kan prova nya idéer och på så 

sätt kanske lindra lidandet för den äldre. Även i Chen Chang et als (2010) studie så 

framkommer det att sjuksköterskor vill arbeta enligt forskningsresultat. Sjuksköterskans 

motiv att arbeta med caritas i åtanke tyder på att man vill lindra lidande genom 

användningen av forskningsresultat och på så sätt hitta behandlingar som passar för 

varje individ. Att försöka hitta behandlingar som kan lindra lidande för en specifik 

person tyder på mellanmänsklig kärlek och medlidande, vilket stämmer överens med att 

arbeta utifrån caritasmotivet.  

 

I denna studien är det kategorin Sjuksköterskan som skattades som det minsta hindret. I 

andra studier har det varit kategorin Forskningen som fått lägst poäng (Boström et al 

2008; Nilsson Kajermo et al 1998; Nilsson Kajermo et al 2010; Sarabia-Cobo et al 

2015). Alltså har den här studien kommit fram till ett annat resultat gällande vilken 

kategori som är det minsta hindret jämfört med andra studier. Det kan ligga olika 

orsaker bakom, exempelvis att de andra studierna (Boström et al 2008; Nilsson Kajermo 

et al 1998; Nilsson Kajermo et al 2010; Sarabia-Cobo et al 2015) har ett högre 
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deltagande än föreliggande studie eller att de helt eller delvis utförts på andra 

arbetsplatser än SÄBO (Nilsson Kajermo et al 1998; Nilsson Kajermo et al 2010). 

Undersökningsgrupperna i alla studier är likartade. 

 

Samband mellan skattning av hinder och ålder/utbildningsnivå/antal år i yrket 

I denna studie kunde ett samband ses mellan ålder och hur man skattade hinder, ju 

yngre man var desto högre skattade man hindren. I andra studier har det funnits ett 

samband mellan utbildning och skattningen (Nilsson Kajermo et al 1998; Sarabia- Cobo 

et al 2015). Dessa studier visade att om man hade en nyare utbildning så ingick det mer 

vetenskaplig teori gentemot om man hade en äldre utbildning. Då en yngre människa 

troligen har en nyare utbildning än en äldre kan en anledning till att de yngre 

sjuksköterskorna i denna studie skattade högre hinder vara att man som yngre är mer 

medveten om forskningen då det, genom utbildning, har blivit en naturlig del av ens 

yrkesliv. Eftersom att man är mer medveten om forskningen så ser man även fler hinder 

för att kunna använda den i verksamheten. I en studie har man även kunnat se att 

sjuksköterskestudenters inställning till användningen av forskningsresultat i 

verksamheten är positiv (Ryan 2016). Detta är något som de troligen tar med sig ut i 

arbetslivet och som kan kopplas samman med resultatet att yngre sjuksköterskor skattat 

större hinder i användandet av forskningsresultat. 

 

I föreliggande studie kunde man alltså se att man skattade högre hinder ju yngre man 

var. I andra studier har man kunnat se ett samband mellan vilken utbildningsnivå man 

hade och hur man skattade hinder inom användandet av forskningsresultat. Ju högre 

utbildningsnivå man hade desto mindre skattade man hindren (McCloskey 2008; 

Nillson Kajermo et al 1998; Sarabia-Cobo et al 2015). Det finns alltså en skillnad i 

resultatet mellan denna studie och andra. Kanske beror det på att majoriteten av 

sjuksköterskorna i föreliggande studie enbart var grundutbildade eller att 

undersökningsgrupperna var större i de andra studierna. 

 

I en studie utförd inom primärvården kunde man hitta ett samband mellan om man gått 

sin sjuksköterskeutbildning före eller efter 1993 och hur man skattade sin förmåga att 

använda forskningsresultat. Hade man gått utbildningen innan 1993 så ansåg man sig 

mindre kunnig att analysera forskningsartiklar. Om man gått utbildningen efter 1993 så 

skattade man sig bättre på att analysera forskningsartiklar och dessa använde sig i större 
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utsträckning av forskningsresultat i sitt arbete (Nilsson Kajermo, Alinaghizadeh, Falk, 

Wändell & Törnkvist 2014). Det kan jämföras med resultatet från McCloskeys (2008) 

studie som visade att högre utbildningsnivå gjorde att man såg mindre hinder i 

användandet av forskningsresultat. Eftersom att man 1993 gjorde om 

sjuksköterskeutbildningen i Sverige och det då blev integrerat mer vetenskaplig teori i 

utbildningen.  

 

Metoddiskussion 

Designen som valdes för studien gjordes utifrån att studien skulle omfatta en stor 

undersökningsgrupp för att kunna generalisera resultatet av studien. Att då använda sig 

av en kvantitativ design är då att rekommendera (Polit & Beck 2012). 

Enkätundersökningar kan användas för att få ett generaliserbart resultat. Det är även 

fördelaktigt att använda enkäter om man vill undersöka en stor grupp. Att använda sig 

av en redan färdig enkät är även det bra eftersom att dessa troligen redan har validerats 

(Olsson & Sörensen 2011). I denna studie användes en validerad enkät för att få en 

bättre trovärdighet av resultatet. Enkäten som använts i studien har även blivit använd i 

flera andra studier vilket gjort att resultatet kunde jämföras och på så sätt visa om 

samma resultat visats i fler studier eller om resultaten skiljer sig.   

 

Undersökningsgruppen som ingått i studien är en varierad grupp där olika åldrar, olika 

utbildningsnivå och olika anställningstid finns representerade. Att ha en varierad 

undersökningsgrupp kan vara en nackdel om det inte finns tillräckligt med personer i 

varje undergrupp men det kan även leda till ett mer rättvist resultat (Polit & Beck 2012). 

Det anses som en styrka då gruppen blev väldigt varierad och anses representera 

gruppen sjuksköterskor som arbetar på SÄBO på ett bra sätt, även om det enbart var 

fem män som deltog och andelen specialistutbildade sjuksköterskor var låg. Att dela in 

ålder och tid man arbetat som sjuksköterska i kategorier istället för att låta deltagaren 

själv skriva en siffra gjordes för att lättare kunna jämföra olika grupper med varandra 

(Polit & Beck 2012).  

 

Under studien har författaren fått till sig att vissa formuleringar i påståendena i enkäten 

gjorde det svårt att förstå vad som menades med påståendet. Att det var svårförståeligt 

kan vara en anledning till att det interna bortfallet blev 18, var av det var 17 stycken 

som enbart besvarade frågorna om bakgrundsdata och inget av påståendena i enkäten. 
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Att det externa bortfallet uppgick till 79 kan bero på att de inte var intresserade av 

studien eller att de inte hade tid till att besvara enkäten. Det externa bortfallet kanske 

hade minskats om en personlig kontakts skapats genom exempelvis ett besök på 

arbetsplatsen, då detta gör att deltagandet i studier ökar (Funkhouser et al 2016). 

Kontakten med tänkta enhetschefer för sjuksköterskorna i kommunerna skedde enbart 

via mail. Det var få som svarade och därför blev det även färre sjuksköterskor som 

kunde bli tillfrågade om deltagande i studien. Om personlig kontakt hade etablerats 

kanske fler enhetschefer hade gett sin godkännande att genomföra studien i deras 

kommun (Funkhouser et al 2016). 

 

Att deltagarna fick fylla enkäten via internet kan ha haft både sina för- och nackdelar. 

Eftersom att de fick länken via mail kunde de själva välja när dem hade tid att besvara 

enkäten. De kunde även avbryta enkäten och sedan återuppta ifyllningen vid ett annat 

tillfälle. De behövde inte skicka enkäten med post någonstans utan resultatet 

registrerades automatiskt via hemsidan. Nackdelarna var att deltagandet blev lågt bland 

de tillfrågade sjuksköterskorna, något som är vanligt för undersökningar online 

(Funkhouser et al 2016). Kanske hade fler besvarat enkäten om man haft en personlig 

kontakt och då kunnat hjälpa deltagarna vid frågor kring enkäten.  

 

Att det inte söktes om tillstånd från etisk nämnd att genomföra studien grundar sig på att 

studien inte ansågs behandla frågor som påverkade deltagaren fysiskt eller psykiskt, och 

därför behövdes inget godkännande (Codex 2017). Att deltagarna var medvetna om att 

deltagandet var helt frivilligt och att de när som helst kunde avsluta sin medverkan 

ansågs som viktigt och det är dessutom ett krav för att få genomföra en studie (ibid). 

Resultatet av studien anses kunna användas för förbättring av vården. Resultatet har 

alltså ett värde både för sjuksköterskan som individ men även för samhället i stort vilket 

gör att det var etiskt korrekt att genomföra studien (WMA 2015).  

 

Kliniska implikationer för omvårdnad  

För att kunna bedriva en omvårdnad och vård baserad på kunskap på SÄBO i Sverige 

behöver sjuksköterskorna få tid till att få till sig nya forskningsresultat. Att basera 

vården på forskningsresultat har visat sig förbättra utgången av vården. Sjuksköterskor 

bör därför få tid till att använda sig av forskningsresultat och till att implementera nya 

rutiner på SÄBO. Som denna studie visar så saknas idag tiden för att söka nya 
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forskningsresultat. Om sjuksköterskorna får tiden till att söka forskning så kan vården 

på SÄBO komma att bli mer effektiv och bättre genom evidensbaserad omvårdnad. 

Man gör genom detta att den äldre får en bättre omvårdnad och det kan även minska 

kostnaden för vården då mindre skador uppstår vid evidensbaserad vård. Det innebär 

även att sjuksköterskornas arbetssituation måste ses över för att man ska kunna få tid till 

att söka nya forskningsresultat och kunna använda dessa i verksamheten, något som 

sjuksköterskor i denna studie inte anser sig ha. 

 

Denna studie visar att sjuksköterskor idag anser att de saknar kunskapen för att kunna 

tolka forskningsresultat. Sjuksköterskorna måste därför få hjälp och utbildning i att lära 

sig hur man tolkar forskningen då många anser att det är svårt att tolka statistiska 

analyser. Ett forum där sjuksköterskorna kan föra en diskussion kring 

forskningsresultats bör upprättas, då många i föreliggande studie idag upplever att det 

saknas. Om detta görs så kan vården av de äldre bli till det bättre och de äldres 

livskvalité kommer troligen förbättras.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det den här studien visar är att sjuksköterskorna anser forskning som en viktig del i 

deras arbete men att de saknar möjligheterna till att använda sig av forskningsresultats 

fullt ut. För att säkerställa resultatet av denna studie bör fler studier inom området 

utföras. När man fastställt vad som hindrar och vad som gynnar sjuksköterskans 

användning av forskningsresultat i praktiken vore det intressant att göra studier på hur 

man kan förändra användningen till det bättre. Det kan vara exempelvis att göra en 

interventionsstudie där sjuksköterskor får utbildning i hur man söker, tolkar och 

använder sig av forskningsresultat i den kliniska verksamheten. Att göra en 

intervjustudie för att se hur sjuksköterskor arbetande på SÄBO idag använder sig av 

forskningsresultat kan vara bra att göra för att se vilka områden som kan förbättras i 

användningen. 

 

Att göra kvalitativa intervjustudier inom ämnet vore även det intressant, för att på så sätt 

få en djupare bild av vad sjuksköterskan ser som hinder i användandet av 

forskningsresultat. Man kan på detta sätt även få en bättre bild av hur sjuksköterskan 

arbetar med forskning och vilken bild hen har av forskningen. Att försöka se vilken 
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slags forskning som väcker intresset hos sjuksköterskor vore även det intressant, för att 

se om hur man presenterar forskningen kan avgöra hur sjuksköterskan använder den.  

 

 

Slutsats 

 

Eftersom att det är sjuksköterskans ansvar att omvårdnaden bedrivs grundad på 

forskningsresultat måste denna process få ta plats i sjuksköterskans dagliga arbete. 

Denna studie visar att sjuksköterskorna inser vikten av användningen av 

forskningsresultat i den kliniska verksamheten. Men som resultatet även visar så är det 

tidsbristen som är det största hindret för sjuksköterskans användande av 

forskningsresultat i praktiken. Man bör därför komma fram till ett arbetssätt och/eller en 

arbetsfördelning där sjuksköterskan får tid och möjlighet att kunna ta till sig nya 

forskningsresultat. I användandet av forskningsresultat har specialistsjuksköterskan en 

viktig roll att spela eftersom att hen besitter djupare kunskaper inom forskningsområdet 

än grundutbildade sjuksköterskor.  
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