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ABSTRACT 

Förnamn efternamn 

Malin Axelsson 

Titel på svenska 
Vårdchefers uppfattningar av vårdvetenskaplig forskning 

Titel på engelska 

Care Managers' perceptions of health science research 

Antal sidor: 28 

Aim :  The aim was to describe care managers' perceptions of health science research. 
Method: An empirical study was conducted. Five care managers, four women and one man, 
were interviewed and the data was analyzed using phenomenography. 
Result: The result showed that the care managers´ perceptions of health science research 
comprised five qualitatively different categories. Health science research was regarded as an 
umbrella term that covered the software in nursing but that also could lead to an inner conflict as 
it was perceived as an insufficiently used resource. The last decades’ growing research in health 
science was perceived as important for the professional status of nurses. Health science research 
was used both as tool to organize the caring and as an inspiration for care development. Visions 
of an increased cooperation with the university were expressed.   
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Inledning 
Vårdvetenskaplig forskning anses nödvändig för att såväl utveckla som 
tillämpa evidensbaserad omvårdnad. Litteraturgenomgång visar att 
sjuksköterskors användning av nya forskningsrön i klinisk praktik är 
otillfredsställande. En förklaring är organisatoriska hinder. Det framhålls att 
chefer spelar en betydande roll när det gäller kunskapsutveckling på 
arbetsplatsen. Föreliggande studie avser att studera fenomenet 
vårdvetenskaplig forskning. Syftet är att beskriva vårdchefers uppfattningar 
av vårdvetenskaplig forskning.  
 

 
 
Bakgrund 
En yrkesgrupp vars yrkesetiska riktlinjer inkluderar ett livslångt lärande är 
sjuksköterskor. Riktlinjerna stipulerar att den enskilda sjuksköterskan ”har 
ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket och för att genom livslångt 
lärande behålla sin yrkeskompetens” (Socialstyrelsen, 2005) s.17). I 
kompetensbeskrivningen rekommenderad av Socialstyrelsen innebär detta  
bl. a. att implementera ny kunskap och bedriva omvårdnad i enlighet med 
vetenskap och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2005).  
 
Sjuksköterskor och vårdvetenskaplig forskning 
Forskning visar att sjuksköterskor generellt sett har en positiv inställning till 
professionell utveckling (Hughes, 2005; Pallen & Timmins, 2002). 
Framförallt för att förbättra vården, utveckla färdigheter men även ur ett 
karriärperspektiv. Det anses även angeläget att förkovra sig för att dela med 
sig till kollegor eller som ett sätt att undervisa kollegor med mindre kunskap 
men även för att hålla sig själv uppdaterad inom området (Pallen & Timmins, 
2002). Alla sjuksköterskor är dock inte lika positiva. De som ter sig mest 
negativa verkar vara de sjuksköterskor som själva inte har bedrivet forskning 
medan det omvända förhållandet råder bland de som har forskat (Hughes, 
2005).  
 
Forskning visar att kliniskt verksamma sjuksköterskor använder sig av 
vårdvetenskaplig forskning i relativt ringa utsträckning i sitt dagliga arbete, 
generellt sett (Forsman, Gustavsson, Ehrenberg, Rudman, & Wallin, 2009; 
Pallen & Timmins, 2002). Dessutom tenderar användandet att minska med 
antalet färdiga år i yrket (Forsman, et al., 2009). Sjuksköterskors attityder i 
kombination med stöd och tillgänglighet beskrivs som faktorer som påverkar 
tillämpning av forskning i kliniskt vårdarbete. Visa faktorer kan hänföras 
organisatoriska orsaker, så som brist på tid, befogenhet och/eller samarbete 
kollegor emellan (Pallen & Timmins, 2002). Just brist på tid framhåller 
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sjuksköterskor som en betydelsefull faktor när det gäller möjligheten att ta 
del av forskning och tillämpa nya forskningsrön. Forskningens 
kommunicerbarhet är en annan faktor (Nilsson-Kajermo, 2004) och här 
framförs hinder som att det var svårt att förstå statistiska metoder eller att inte 
ha tillgång till vetenskapliga artiklar. Sedan finns faktorer som kan härröras 
till sjuksköterskorna själva, så som brist på förmåga att kritiskt värdera 
forskningsresultaten, akademiska kvalifikationer och medvetenhet (Pallen & 
Timmins, 2002). 
 
Vårdorganisation och lärande 
Chefen på arbetsplatsen framhålls som en nyckelperson när det gäller lärande 
på arbetsplatsen. Särskilt betydelsefulla är chefer som befinner sig i direkt 
position mellan arbetstagare och den högsta ledningen. Chefer på denna nivå 
ansvarar såväl för det lärande klimatet på arbetsplatsen som för hur anställda 
organiseras i förhållande till olika arbetsuppgifter (Unwin, 2003). Chefens 
betydelse omnämndes även i en studie av Hughes och kollegor (2005) där 
sjuksköterskor förklarade att brist på såväl tid som stöd från chefer medförde 
svårigheter att implementera förändringar, som föreslogs till följd av att ny 
kunskap inhämtats. De fick höra att vissa saker alltid gjorts på ett visst sätt 
och eftersom detta sätt fungerade fanns inget motiv till en förändring 
(Hughes, 2005). Att chefer har en avgörande betydelse när det gäller lärande 
på arbetsplatsen framgår även i en studie där såväl chefer, mentorer från 
vårdverksamheter som akademiker från ett universitet intervjuades. Vissa 
chefer menade att de kunde möjliggöra lärande på arbetsplatsen genom att 
tillåta sjuksköterskor att studera vissa frågor som dyker upp i vårdarbetet och 
på så sätt hitta lösningar. Det fanns dock chefer som distanserade sig och inte 
såg denna typ av utveckling, som ett sätt att förbättra patientvården (Moore, 
2010).  
 
För att förstå att lärande fungerar mer eller mindre bra på olika arbetsplatser 
kan krävas en förståelse för hur interaktionen mellan arbetsplatsens kontext, 
lärande miljö och individer förhåller sig. En modell kan här underlätta 
förståelsen för varför lärandet ter sig olika på olika arbetsplatser. Lärande på 
arbetsplatsen kan ses som en slags bipolär dimension mellan polerna 
expansiv och restriktiv. Med expansiv menas att kunskap är till för alla och 
inte begränsad till en viss grupp och där chefer möjliggör lärande istället för 
att kontrollera lärandet. Med restriktiv avses en mer trångsynt inställning till 
lärande. En organisation är inte antingen eller utan befinner sig utmed denna 
bipolära dimension beroende på organisationens struktur och kultur (Unwin, 
2003). De chefer, som har en positiv inställning till lärande kanske härrör 
från en expansiv arbetsplats medan de chefer som har en mer negativ 
inställning kanske tillhör en restriktiv (Moore, 2010). 
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Organisationens betydelse för lärandet framhålls även av Eriksson-
Zetterquist, Kalling & Styhre (2005), vilka beskriver två olika teorier: teorin 
om ”organisatoriskt lärande” och teorin om ”knowledge management”. Den 
förra fokuserar övergripande organisatoriska processer och är till sin natur 
mer teoretisk i jämförelse med den senare som är mer koncentrerad till empiri 
och praxis med fokus på kunskapens karaktär och egenskaper. I förhållande 
till organisatoriskt lärande beskrivs exempelvis lärande som singel- eller 
dubbellooplärande. Ett tydligt exempel på singellooplärande är: så här har vi 
alltid gjort … och det fungerar bra. Jag ser ingen anledning att ändra.” (a.a. 
sid. 248). Denna motivering var precis den som sjuksköterskorna i Hughes 
studie (2005) ovan mötte när de lärt eller ville lära något nytt och på så sätt 
åstadkomma en förändring på arbetsplatsen. Eriksson-Zetterquist och 
kollegor (2005) förklarar att detta är ett tydligt exempel på lärande som bara 
följer en loop över handling-reflektion-handling. Dubbellooplärande däremot 
innebär att ytterligare en loop görs – en reflektion som leder till ett vidare 
tänkande efter andra potentiella lösningar, vilket innefattar en 
förändringsvilja (a.a.).  
 
Inom ”knowledge management” betraktas lärande antingen som deduktivt, 
baserad på teoretisk kunskap, eller induktivt baserad på praktiska erfarenheter 
som tyst kunskap. Kunskap kan ses som individuell eller organisatorisk där 
organisatorisk kunskap inbegriper rutiner, dokumentation och processer d.v.s. 
den kunskap som inte kan knytas till individer. Inom organisationen ses det 
som angeläget att dela kunskapen, vilket kan möta vissa hinder såsom 
individers kognitiva förmåga, den organisatoriska kontexten och individers 
motivation till lärande (Eriksson-Zetterquist, et al 2005). Vissa chefer 
framhåller att sjuksköterskorna gärna uttalar sig positivt om lärande på 
arbetsplatsen men när det väl kommer till kritan att sätta igång kan det vara 
svårt att motivera dem. Andra chefer menar att det är chefens uppgift att 
verka som igångsättare och strukturera lärandet (Moore, 2010).  
 
Organisationskultur innefattar normer och värderingar, som deltagarna i en 
kultur omges av. Det hävdas att kulturen har en avgörande betydelse för 
deltagarnas lärande och vad de förkovrar sig i. Här råder dock ett ömsesidigt 
förhållande då kulturen påverkas av inkommande erfarenheter och kunskap 
(Eriksson-Zetterquist, et al 2005). För att knyta an till organisationens 
betydelse för sjuksköterskors lärande, framkom det i en översiktsartikel 
(Gifford, Davies, Edwards, Griffin, & Lybanon, 2007), att den spelade en stor 
roll när det gällde att tillämpa ny forskning i sin yrkesutövning. 
Sjuksköterskorna efterfrågade bl.a. administrativt stöd och att få åka på 
konferenser för att ta del av senaste rönen inom ett område. De uttryckte en 
vilja att skapa en organisationskultur med en tillåtande inställning visavi 
forskning (a.a.). 
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Ytterligare en påverkansfaktor för lärande är organisationens strategi d.v.s. 
policydokument och målformulering. Strategin styr även lärande över tid, 
vilket innebär händelser inom organisationen men även utanför (Eriksson-
Zetterquist, et al 2005). Sjuksköterskorna menar att ett sätt att använda 
forskning var i samband med revidering av policydokument. Detta ansågs 
främja organisationens kapacitet att tillämpa forskningsrön (Gifford, et al., 
2007). Organisationens struktur är också av betydelse för lärande men kan 
även ses som resultatet av lärande. Det hävdas att hierarkiska och 
centraliserade organisationer har svårare att lära nytt i jämförelse med 
decentraliserade organisationer, som är mer heterogena (Eriksson-Zetterquist, 
et al 2005). I en studie av Gifford och medarbetare (2007), framkommer det 
just att organisationens struktur inverkar på lärandet på arbetsplatsen. 
Exempelvis beskrevs det att i organisationer, där chefer med starkare klinisk 
identitet och mindre hierarkiskt tänkande arbetade, användes forskning i 
större utsträckning. 
 
Intressentmodellen 
Alla typer av organisationer har intressenter d.v.s. grupper eller individer som 
endera påverkar eller påverkas av organisationens verksamhet. Den s.k. 
intressentmodell kan användas för att bättre förstå vilka individer eller 
grupper, som kan påverkas av eller påverka verksamhetens syften. En 
utgångspunkt är att intressenterna i en organisation identifieras och att 
organisationen på ett praktiskt plan besitter en förmåga till samverkan.  
Genom en dylik modell kan en tydligare bild av den externa miljön runt en 
organisation erhållas. Intressenter runt en verksamhet kan vara av olika 
dimensioner: ekonomiska, tekniska, sociala, politiska men även 
ledarskapsmässiga. Dessa dimensioner kan sägas vara ömsesidiga, vilket 
innebär att en intressent kan ha en ekonomisk påverkan på verksamheten 
medan verksamheten kan påverka en annan intressent ekonomiskt.  
Ledarskapet beskrivs vara av stor betydelse för förståelsen mellan en 
verksamhet och dess intressenter. Intressentmodellen kan bidra till förståelse 
för förhållandet mellan orsak och verkan mellan en verksamhet och dess 
intressenter. Med hjälp av intressentmodellen kan en bild av olika individer 
eller grupper som har ett intresse av en specifik verksamhet erhållas. 
(Freeman, 2010). När det gäller intressenter i förhållande till 
sjukvårdsorganisation anges ett flertal: patienter, olika vårdprofessioner, 
chefer, skattebetalare, politiker och staten. Mängden olika intressenter kan 
innebära att ansvarsfördelningen blir otydlig när det gäller ledning, styrning 
och utveckling av vården. Det hävdas att ansvarfördelningen är extra otydlig 
inom sjukvårdsorganisationer eftersom det inte finns någon tydlig överordnad 
intressent. I andra samhällsorganisation finns ofta specifika 
ägandeförhållanden som bidrar till ökad tydlighet. I sjukvårdorganisationer är 
första linjens chefer ofta sjuksköterskor och de är ansvariga för vårdpersonal, 
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budget och vårdenhetens verksamhet (Tengelin, Kihlman, Eklöf & Dellve, 
2011). 
 

 
 
Problemformulering 
Vårdvetenskaplig forskning är nödvändig för att utveckla det praktiska 
omvårdnadsarbetet men kliniskt verksamma sjuksköterskor använder 
forskningsbaserad kunskap i för liten utsträckning. Chefer beskrivs som 
nyckelpersoner när det gäller lärande på arbetsplatsen men kunskap om 
vårdchefers syn på vårdvetenskaplig forskning är liten. Ökad kunskap om 
vårdchefers syn på fenomenet vårdvetenskaplig forskning kan bidra till 
förståelse för hur användningen av dylik kunskap kan förbättras. 
 
 
 

 
Syfte 
Syftet var att beskriva vårdchefers uppfattningar av vårdvetenskaplig 
forskning.  
 

 
 
Metod 
Design 
En fenomenografisk metod (Marton & Booth, 2000) användes för att besvara 
studiens syfte.  
 
Informanter 
Sex vårdchefer (avdelningschefer, enhetschefer eller motsvarande) inom 
somatisk sjukhusvård inbjöds till att deltaga i den planerade studien. 
Vårdcheferna, fem kvinnor och en man, arbetade som vårdchefer på tre olika 
sjukhus i södra Sverige och hade varit vårdchefer från tre år och uppåt. Fem 
var sjuksköterskor och en var sjukgymnast. Samtliga hade arbetat inom 
vården sedan 1970-1980-talet. Ett strategiskt urval tillämpades då tänkta 
informanter i egenskap av deras position som vårdchefer antogs kunna 
bidraga med kunskap om uppfattningar av vårdvetenskaplig forskning 
(Denscombe, 2009). De kontaktades via telefon och de vårdchefer som var 
intresserade av att deltaga tillsändes skriftlig information om 
undersökningens syfte och användning (Bilaga 1). 
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Datainsamling 
Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer, vilka genomfördes med 
utgångspunkt i en intervjuguide med olika frågeområden (Bilaga 2). 
Användningen av öppna frågor eftersträvades för att möjliggöra för 
informanterna att tala så fritt som möjligt om sina uppfattningar av 
vårdvetenskaplig forskning. Intervjuaren följde upp med klargörande, 
exemplifierande och kontrollerande frågor. Så fort som möjligt efter 
genomförd intervju gjordes en ordagrann transkribering (Denscombe, 2009). 
Nvivo, som är ett databaserat kvalitativt analysprogram, användes för att 
lagra och bearbeta data (Edhlund, 2007). Datainsamling och analys skedde 
synkront eftersom analysarbetet enligt Marton och Booth (2000) startar redan 
under intervjuandet, vilket innebar att ursprunglig intervjuguide modererades 
i takt med analysens fortskridande.   
 
Genomförande 
Informanterna valde själva tid och en avskild plats för intervjun. Detta för att 
möjliggöra en så lugn och trygg intervjumiljö som möjligt. 
Intervjusituationen inleddes med en kort presentation av forskaren och varför 
denna är intresserad av forskningsområdet. Intervjuaren förvissade sig om att 
informanten hade fått erforderlig information om undersökningen, om 
vederbörande hade några frågor och om informanten samtyckte till att 
intervjun spelas in digitalt. Innan intervjuerna genomfördes undertecknades 
ett informerat samtycke (Bilaga 3). Intervjuerna varade mellan 40-67 minuter 
(Denscombe, 2009).  
 
Analys 
Datamaterialet d.v.s. de transkriberade intervjuerna genomlästes upprepade 
gånger under analysprocessen för att förnimma olika aspekter i data som 
enligt Marton och Booth (2000) medvetandegörs efterhand som analysen 
fortgår. Datamaterialet exporterades till Nvivo (Edhlund, 2007) där de 
innebörder som informanterna uttryckt (Marton & Booth, 2000) gällande 
uppfattningar av vårdvetenskaplig forskning kodades. Först studerades 
koderna enskilt i varje intervju och allteftersom fler intervjuer genomfördes 
jämfördes koderna mellan intervjuerna. Marton och Booth (2000) beskriver 
att datautdrag med samma innebörd med fokus på syftet ska ställas i relation 
till såväl den enskilda intervjun som till övriga intervjuer. Ett exempel från 
analysen var att alla vårdchefer gav sin syn på innebörden av 
vårdvetenskaplig forskning. Först studeras dessa innebörder inom varje 
intervju och jämfördes sedan med övriga intervjuer för att fånga variationer 
av hur vårdvetenskaplig forskning beskrevs. Detta resulterade 
huvudkategorin ”Ett paraplybegrepp” som innehåller ett sätt att uppfatta 
vårdvetenskaplig forskning men också en variation bland uppfattningar. 
Benämningen ”Ett paraplybegrepp” kom sig av att det framkom att 
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vårdvetenskaplig forskning spände över mycket och innebörden i begreppet 
varierade från att vara mjukvaran i omvårdnaden till att skapa en inre 
konflikt. På detta sätt plockades datamaterialet itu i koder för att syntetiseras i 
en huvudkategori och fyra subkategorier eller som Marton och Booth (2000) 
beskriver passa ihop bitarna i ett flerdimensionellt pussel.   
 
Etiska överväganden 
Informanterna erhöll såväl muntlig som skriftlig information om 
undersökningens syfte och användning (Bilaga 1). Vidare informerades de 
om att deras deltagande var frivilligt och att de när de önskade kunde avbryta 
sitt deltagande utan att ange skäl. Datamaterialet förvarades utan tillgång för 
obehöriga och hanterades så att ingen enskild informant ska kunna härledas 
till lämnade uppgifter. Informanterna undertecknade ett informerat samtycke. 
Enligt en ändring i Etikprövningslagen 2008 behöver inte utvecklingsarbete 
på vetenskaplig grund som utförs på grund- och avancerad nivå inom 
högskoleutbildning etikprövas (Codex).  Denscombe (2009) framhåller att i 
fall där undersökningspersoner i sitt arbete är ”ansvariga inför andra högre 
upp i beslutshierarkin” (s 142) krävs ett medgivande från överordnade (a.a). 
Av den anledningen informerades verksamhetscheferna på de enheter där 
tänkta vårdchefer arbetade om föreliggande studie och de tillfrågades om de 
hade något emot att vårdenheterna kontaktades.  

 
 
 
Resultat 
Resultatet utgörs av en huvudkategori och fyra subkategorier, som beskriver 
vårdchefers kvalitativt skilda uppfattningar av vårdvetenskaplig forskning.  
 
 

   
   
     
     
 
 
 
 
 

Figur 1. Empiriskt grundad teoretisk modell över vårdchefers 
kvalitativt skilda uppfattningar av vårdvetenskaplig forskning  

Ett paraplygrepp 
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Ett paraplybegrepp  
Fenomenet vårdvetenskaplig forskning uppfattades som ett brett begrepp, 
som innehållsmässigt spände över mycket. Någon samstämmig definition 
framkom inte.  
 
”Nä, men jag tänker väl lite grand att man tar till vara universitetets … 
akademins resultat.”(2) 
 
”Då tänker jag utvecklingsområdet som rör ... mitt ansvarsfält: omvårdnad.” 
(3) 
 
”Vet vi vad vårdvetenskaplig forskning är? För jag är inte 100 på att jag vet 
om någon skulle be mig identifiera det för jag … omvårdnad dit och lite sånt 
hit och så.. för vårdvetenskaplig forskning … egentligen är vårdvetenskap 
allt som rör vården. Det är inte bara sjuksköterskor omvårdnad utan det är 
vårdvetenskap .. det måste även vara läkarforskning” (6) 
 
Det beskrevs att vårdvetenskaplig forskning kunde innefatta flera olika 
yrkesgrupper. De exempel som gavs var sjuksköterskor, undersköterskor och 
paramedicinare som sjukgymnaster och arbetsterapeuter. 
 
När det gällde innehållet, framkom att vårdvetenskap var att betrakta som 
mjukvaran i förhållande till framförallt den medicinska vetenskapen.  
 
”alltså det är ju inte hårdvaran i det vi håller på med i första hand som jag 
tänker på utan det är mer hur vi gör det. Hur vi använder oss av oss själva 
kanske som enskilda individer eller som grupp. Men ändå att det är 
någonting som är vetenskapligt förankrat.”(4) 
 
Med mjukvara avsågs ett förhållningssätt som visades sig i hur 
vårdhandlingar utfördes, vilket kunde förstås som hur vårdpersonal använde 
sig själva som ett slags redskap antingen som grupp eller som enskild 
personal. Dessutom ansågs att vårdvetenskapen behövdes som en mjukvara, 
som beaktar hela människan i kontrast till hårdvara som medicinsk vetenskap 
och ekonomiska kalkyler. Vidare framkom att vårdvetenskaplig forskning 
avgjorde om vårdhandlingar var vetenskapligt förankrade, hade evidens. 
Detta förhållningssätt genomsyrade vårdarbetet och bidrog till att avgöra 
vilka omvårdnadsåtgärder, som var av patientnytta och patientvärde.  
 
Det framfördes att vårdvetenskaplig forskning var en ej tillfyllest utnyttjad 
resurs. Vårdcheferna hade en ambition att tillvarata kunskap från aktuell 
forskning för att anamma i det praktiska vårdarbetet. Informationen om nya 
forskningsrön kom inte per automatik till den kliniska verkligheten utan den 
måste sökas aktivt. Det framhölls att sjuksköterskor var fostrade till att hålla 
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sig à jour med vetenskap och beprövad erfarenhet men den kliniska vardagen 
gav inte tillräckligt med utrymme i detta avseende. Detta födde en slags inre 
konfliktsituation att vara oförmögen att efterleva sin fostran.  
 
”Det är väl den konflikten och den tror jag många med mig känner att man 
har … jag tror … synsättet finns och kulturen finns men det finns inte 
ekonomi.”  (2) 
 
Vårdvetenskaplig forskning kunde därför uppfattas som en slags 
eftersträvansvärd norm som inte kunde levas upp till som önskat. Bristande 
ekonomiska och personalmässiga resurser samt avsaknad av samarbete med 
vårdvetenskapliga institutioner på högskola/universitet skapade hinder för ett 
tillfredsställande inhämtande och flöde av kunskap. Trots detta uppfattades 
vårdvetenskapen prägla omvårdnaden mycket tydligare idag jämfört med för 
30 år sedan.  
 
Professionsstatus 
Genom vårdvetenskaplig forskning ansågs statusen ha höjts för 
sjuksköterskor eftersom den medverkat till att höja deras kompetens och de 
fick utföra alltmer avancerade arbetsuppgifter.  
 
”Ja, det är att professionen höjer sin status. Absolut … alltså både status och 
så att man höjer kompetensen hela tiden.” (1) 
 

Någon vårdchef framhöll att erfarenheten av att vårda också är av betydelse 
då denna också gynnar sjuksköterskornas status.  
 
”Det finns ju säkert forskat på hur mycket som helst. Frågan är om det är det 
som ligger till grund eller om det är erfarenheten av att vårda dom här 
patienterna.” (5) 
 

Det betonades dock att denna statushöjning inte avspeglades i 
löneutvecklingen. Ett par vårdchefer var tydliga med att lönen kopplades till 
hur den enskilde medarbetaren hade utfört vissa uppdrag. Några vårdchefer 
beskrev vården som alltmer avancerad och strävade därför efter att öka 
sjuksköterskebemanning på bekostnad av undersköterskor. Någon vårdchef 
var tveksam till om undersköterskor skulle finnas kvar i framtiden i den 
alltmer avancerade vården och jämförde med vårdbiträden som inte längre 
fanns.  Det betonades att vårdvetenskapen måste finnas i förgrunden för att 
inte tappa bort människan i takt med att arbetsuppgifterna blev alltmer 
avancerade.  
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”Ju mer avancerad sjukvården blir rent tekniskt desto lättare är det att missa 
eller glömma det här andra. Men desto viktigare är det. Annars är det väldigt 
lätt att man går vilse. Alltså då tappar man en väsentlig del som kommer 
patienterna till gagn.” (4) 
  
Sjuksköterskor ansågs ambitiösa och positiva till kompetensutveckling men 
lusten att själva söka kunskap varierade. Några vårdchefer uppfattade att 
personalen gärna ville bli serverade kunskap. Det framhölls att det märktes 
tydligt att nyutexaminerade sjuksköterskor gått en akademisk utbildning som 
visade sig både i förhållande till de som examinerades för 20-25 år sedan och 
undersköterskor. Det visades sig genom att nyfärdiga sjuksköterskor var 
orienterade i att söka kunskap och aktuell forskning men till deras nackdel 
kom bristande vårderfarenhet.  
 
”Det är otroligt mycket lättare och sätta igång en nyfärdig sjuksköterska som 
har kommit ut nyligen i tankesättet. För dom är väldigt bekanta med metod .. 
metodiken. Problemet med det är att de har väldigt lite skinn på näsan. Dom 
har ingen erfarenhet. Så det blir ganska värdelöst för dom att forska på ett 
sätt.” (3) 
 
Det beskrevs att många sjuksköterskor som arbetat länge i vården och inte 
hade den akademiska utbildningen kunde ha svårt att förstå evidens. De var 
istället mer fokuserade på den kliniska erfarenheten. Det uppfattades som 
positivt att behörighet krävdes för att komma in på dagens 
sjuksköterskeutbildning och att de som inte klarade utbildningens mål inte 
kunde examineras. De som examinerades ansågs därför vara de som var 
dedikerade eftersom lönen inte ansågs lockande.  
 
Det framfördes att sjuksköterskor skulle vara stolta över vårdvetenskapen och 
dess utveckling för det är ingen annan som kan vara det. Med hjälp av 
vårdvetenskapen kunde sjuksköterskorna känna trygghet i sin profession, 
vilket kunde visa sig genom ifrågasättande eller kritik i förhållande till vård 
och behandling.   
 
Vårdstyrare  
Vårdvetenskaplig forskning bidrog till att styra vårdenheten mot ett satt mål 
genom att fungera som ett slags redskap. På så sätt kunde evidensbaserad 
kunskap inhämtas, vilket kunde innebära att vårdenheten undslapp att göra 
alla erfarenheter själva. Genom vårdvetenskaplig forskning kunde 
exempelvis avgöras vilken vårdfilosofi som skulle styra vårdenheten. Med 
vårdfilosofi avsågs en gemensam hållning som genomsyrande vårdenheten 
och tydliggjorde att personalen på vårdenheten hade ett gemensamt 
förhållningssätt som styrde hur vården för patienterna planerades. 
Vårdfilosofin visade sig även i möten och samarbete med anhöriga och vid 
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kontakter med andra vårdnivåer. Detta sätt att styra vården beskrevs som 
uppskattat av såväl personal som patienter och anhöriga. 
 
Vidare beskrevs att vårdvetenskapen bidrog till att styra vården genom 
användning av evidensbaserad kunskap istället för erfarenhet och intuition, 
som förr var rådande.  
 
”Alltså vetenskap och beprövad erfarenhet ska sjukvården vila på. 
Sjukvården alltså vårdvetenskapen har ju oftast vilat på intuition och 
erfarenhet eller rättare sagt den ordningen erfarenhet och intuition. Inte 
alltså beprövad vetenskap. För att den har gott i arv och man har lärt sig en 
teknik och ett mönster att arbeta men man har inte belagt det. Det är ju först 
nu som det har börjat läggas på hyllan teoretiskt också va. Men tankesättet 
måste ju genomsyra vardagen att du … vad finns det för evidens för det här? 
Är det en bra metod?” (3) 
 
Detta kunde innebära att synliggöra olika mål för vårdenheten som 
exempelvis att vara följsamma med hygienrutiner. Med ett vårdvetenskapligt 
perspektiv kunde också vårdcheferna få ett redskap att styra mot andra mål 
som att exempelvis öka patientgenomströmningen.  
 
”Sen ligger det i resurser. Ekonomin har ju massa med detta att göra. Hur 
får vi det bästa ut av dom pengarna vi har. Det är ju den krassa verkligheten, 
så är det. Vi är piskade annars kan vi inte hålla … alltså gör vi rätt saker? 
Hur mycket kan vi lägga tillbaka … över på patienten? … Alltså lite det här 
att vi prioriterar rätt. Vi har minskade resurser och det kommer att bli ännu 
värre. Det ser man ju rent krasst men sen är det ju vad gör av det sen på 
golvet. Det här vad man gör av det sen på golvet, tror jag är mycket tankarna 
som vilar i att vi ändå har en akademisk utbildning. Det kan säkert vara bra 
annars att göra det på det sättet men jag tror ändå att det kan bidra att man 
är fostrad in i dom spåren. … Att det ligger ett ansvar på patienten men det 
ligger även ett ansvar på oss. Kan vi flöda bättre så kan vi också tillgodose 
mer vård till fler människor om man säger så va.” (2) 

Det var uppenbart att inte vården kunde se lika ut för alla patienter utan måste 
individanpassas. Här kunde forskningen ge stöd att identifiera behov och 
resurser, vilka sedan styrde planeringen av vården. Det poängterades att 
patienten skulle vara i centrum och aktivt deltaga i planering av vård och 
behandling. 
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Vårdutvecklare 
Utveckling av vården uppfattades som en självklarhet, vilket framkom hos 
alla intervjuade vårdchefer. Det gällde att som chef entusiasmera och stödja 
medarbetarnas idéer så långt det var möjligt, men även att sträva mot 
vetenskaplig förankring av vårdarbetet. Syftet var att skapa bättre 
vårdkvalitet och en högre patientsäkerhet. 
 
”Och vi tittar på bilindustrin … det är ju en helt annan sak så men de är 
stenhårda alltså på kvaliteten. Du får inte jobba kvar om du tar egna skruvar 
och sätter i bilarna utan det är det, det ska vara. Det handlar om bilsäkerhet 
.. trafiksäkerhet men idag pratar vi äntligen patientsäkerhet.” (1) 
 
Det som tydligt framkom var att vården utvecklades mot ett patientcentrerat 
vårdande där patienten och/eller anhöriga skulle vara medaktörer och ta ett 
större ansvar för sin vård och behandling.  
 
”Det är spännande. Jag tror man kommer långt med omvårdnad. ... 
Egentligen så skulle man samlas runt patienten och säga att det finns olika 
sätt att lösa det här på men du får ta beslutet men dom här möjligheterna har 
vi. Och vår erfarenhet säger att det här går lika bra som det här eller det här 
är bättre för det har vi tittat på både vårdvetenskapligt och medicinskt kanske 
tillsammans men det beror på hur du är som person …” (6) 
 
Här fungerade vårdvetenskapen som ett redskap då olika metoder och 
vårdprogram fanns tillgängliga, vilket innebar att vårdcheferna inte behövde 
börja från scratch. En vårdchef poängterade dock att det gällde att inte förlora 
sin intuition, d.v.s. det som ibland hänförs till konsten i omvårdnad, när 
standardiserade mått användes i allt större utsträckning.  
 
Olika sätt att hålla sig à jour med aktuellt forskning och kunskap, som kunde 
användas för att utveckla och förbättra, beskrevs. Förutom egna uppföljningar 
och utvärderingar av den egna vårdenheten, som användes till att identifiera 
vad som kunde förbättrats och vad som fungerade, fanns bl. a. 
interutbildningar, föreläsningar, seminarier eller nätutbildningar. 
Avvikelserapportering var ytterligare ett sätt som möjliggjorde att lära av 
begångna fel och utveckla rutiner för att minimera risken för upprepning. 
Dessutom förekom olika typer av utvecklingsarbete som utfördes av eldsjälar 
på den egna vårdenheten eller av strukturerade grupper som leddes av 
sjuksköterskor. Specialistutbildade sjuksköterskor med särskilt uppdrag att 
utveckla den specifika omvårdnaden för olika diagnosgrupper ansågs vara 
mycket betydelsefullt. Kunskapen kunde sedan anammas i det praktiska 
vårdabetet för att utveckla den. Särskilt gynnsamt var om sjuksköterskor läste 
kandidat- eller magisterutbildning och då tog med sig forskningsfrågan från 
vårdenheten och efter avslutad utbildning återförde svaret till vårdenheten. 
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Det uttrycktes bestämda önskemål om kliniknära forskning gärna sprungen ur 
aktuell vårdenhet. 
 
”Det kommer inte inifrån som en naturlig del utan det kommer i sidled från 
dom som jobbar med forskningsbiten. Alltså forskningen och utbildningen då 
va. Och det tycker jag är hemskt synd för att ingen klinik ingen forskning, 
ingen forskning ingen bra klinik. I min värld. Det är ett symbiotiskt 
förhållande som skulle vara mer självskrivet.” (3) 
 
Framtidsvision 
Vårdcheferna delade gärna med sig av sina visioner av hur en vårdenhet 
skulle kunna fungera om de fick fria händer. Vad som tydligt framkom var en 
önskan om ett närmare samarbete mellan vårdvetenskapliga institutioner på 
högskola/universitet och vårdenheten.  
 
”Du skulle bara ha ett hus. Ett hus. Ett sjukhus. En akademi. I samma 
lokaler. Där vi sitter nu rent geografiskt är en förbaskat lång avdelning. Den 
är över 100 meter lång. Här skulle allt rymmas. Man kunde självklart bygga 
bättre lokaler men här skulle allt rymmas. Föreläsningar för studenterna. Du 
skulle ha forskarna som går ronden och som handleder i klinisk vardag. Här 
skulle du på arbetsplatsträffen lyfta fram den senaste doktoranden eller 
disputationen eller ja vad det än är. Du skulle ha tvärvetenskaplig forskning 
där du har såna som du som läser arbetslivspedagogik skulle vara här och 
titta på samband. Alltså det skulle ske i vardagen fysiskt. Du skulle inte ha 
föreläsningssal eller konferensrum utan det skulle delas av bägge va. Du 
skulle sy ihop detta istället för att bryta isär det.”  (3) 
 
Flera vårdchefer föreslog en fysisk gemensam miljö där kunskapen kunde 
flöda mellan klinik och akademi. Vårdpersonal kunde få möjlighet att ta del 
av intressanta föreläsningar och studenterna skulle ha nära till patienterna. 
Det skulle finnas ett välutrustat bibliotek med arbetsrum där vårdpersonal 
kunde få möjlighet att bedriva utvecklingsarbete och få hjälp med att söka 
kunskap. Forskare kunde vara aktivt deltagande på vårdenheterna och 
understödja kliniskt nära forskning. Det var med stor entusiasm en sådan 
vision beskrevs. 
 
”Vi hade fått vårt utrymme! Åh vad kul det hade varit! Åh bygga en sån!” (4) 
 
Betydelsen av den fysiska miljön lyftes också fram och det gavs exempel på 
forskning som visade hur den kunde påverka patienter.  
 
”för det första skulle jag vilja ha ett tänk i måleriet eller färgsättningen på 
avdelningen. Det är också viktigt för patienterna.” (5) 
 



14 
  

Denna kunskap skulle på ett bättre sätt kunna tillvaratas och inspirera 
färgsättning och informationsskyltar på vårdenheten. Det framhölls också att 
nuvarande miljö inte var anpassad för hur vården bedrevs, varför renovering 
och nybyggnation var en önskan.  
 
En annan vision var att ny teknik som läsplattor, som personalen loggar in på, 
skulle kunna användas mer och kanske eliminera de livsfarliga 
papperslapparna som var brukligt bland vårdpersonal. Bättre utnyttjande av 
den s.k. överlappningstiden då två arbetslag går omlott framfördes i det 
närmaste unisont av vårdcheferna. Det ansågs att denna tid på ett mer 
strukturerat sätt skulle kunna utnyttjas till såväl utvecklingsarbete som 
främjande av den psykosociala arbetsmiljön.  
 
”Jo, jag skulle nog använda den … alltså vi har ju tider när vi har för mycket 
personal inne kan man säga och dom tiderna skulle jag vilja använda till 
nätbaserade utbildningar. Så läser man .. vi har ju överlappningar för att få 
våra scheman att gå ihop .. tisdag varje vecka så har du 11/2 timmas 
utbildningstid .. utvecklingstid och hur ska vi implementera den  och använda 
den .. mycket sån här reflektion och nätbaserad utbildning. Det skulle jag 
vilja ha i min verksamhet. Istället blir det att man sitter och pratar, man sitter 
och väntar, man vet inte vad man ska göra riktigt effektivt och visst behöver 
man sån tid också men i vår tid idag så är ju alla så kunskapshungriga. Vi 
skulle kunna använda den på ett mycket bra sätt. Jag tror att det skulle 
minska .. på dom arbetsplatser där det finns mobbing och osämja att man 
skulle fokusera kring vårdvetenskap då istället för att fokusera på hur 
personer är.” (1)  
 

 
 
Diskussion 
Metoddiskussion 
Valet av fenomenografi som metod ansågs lämpligt med utgångspunkt i 
forskningsfrågan att söka fördjupad förståelse för vårdchefernas 
uppfattningar av vårdvetenskaplig forskning, d.v.s. om vårdvetenskap som 
fenomen. Antalet informanter var förhållandevis litet men datamaterialet 
bedömdes mättat efter genomförda intervjuer då inget nytt framkom. Därav 
ansågs resultatet bidraga till en fördjupad kunskap om vårdvetenskaplig 
forskning som fenomen (Marton & Booth, 2000), vilken i ett vidare 
perspektiv skulle kunna bilda underlag för utvecklandet av en enkät 
(Denscombe, 2009), för användning i en potentiell studie på avancerad nivå.  
 
Ett alternativ till vald studiedesign skulle kunna ha varit att samla in data 
genom frågeformulär, vilket skulle ha tarvat en urvalsgrupp om minst 100 
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vårdchefer för att få någon styrka i statistiska analyser. Med tanke på risk för 
låg svarsfrekvens kunde ett ännu större urval ha behövts. Det bör också 
beaktas att det kan vara kostsamt att samla in data via frågeformulär. 
Förmodligen skulle ett utskick inte ha varit tillräckligt utan minst en kanske 
två omgångar med påminnelser skulle ha behövts för att få en hyfsad 
svarsfrekvens (Denscombe, 2009). Med denna beskrivning ansågs vald 
studiedesign motiverad då den har generarat kunskap som kan användas för 
utformandet till en enkät för användning i en framtida studie. Med en 
välgrundad enkät kan det vara värt kostnaderna för en sådan datainsamling.  
 
Ett annat metodval skulle kunna ha varit att göra en litteraturöversikt istället 
för en empirisk studie. En risk med denna metod kan vara att den forskning 
som kommer att ligga till grund för resultatet i en dylik översikt kommer att 
vara baserad på studier utanför Sverige där vårdorganisationen kan ha en 
annan struktur. Därmed bedömdes överförbarheten äventyras. Dessutom hade 
syftet inte kunnat vara detsamma som i föreliggande studie. Till föreliggande 
studie har systematiska sökningar efter vetenskapliga artiklar gjorts i 
databaserna Eric och Cinahl. I dessa sökningar har sökord kombinerats med 
de booleska sökoperatörerna AND och OR. Dessutom har kedjesökningar i 
referenslistor gjorts (Friberg, 2006).  

 
Validiteten i intervjudata kan äventyras av sanningshalten i den information 
som intervjupersonen delger (Denscombe, 2009). Emellertid är validitet att 
beakta under samtliga steg i en undersökning d.v.s. om det som avsågs att 
studeras verkligen studerats (Kvale, 2008). När det gäller validiteten i 
föreliggande studie har den beaktats genom att flera vårdchefer har 
intervjuats och att datamaterialet ansågs mättat. Rimligheten i deras utsagor 
stämmer i stort med de studier som beskriver området i bakgrunden. 
Dessutom har varje steg genomförts med fokus på syftet från datainsamling 
till analys, vilken styrkts med ordagranna citat. När det gäller reliabilitet eller 
tillförlitlighet kan den påverkas av själva intervjusituationen, såväl av kontext 
som av intervjuaren. För att visa på studiens reliabilitet har de olika stegen i 
metoden noggrant beskrivits, vilket möjliggör för andra forskare att kunna ta 
ställning till de slutsatser som dragits (Denscombe, 2009).  
 
Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att beskriva vårdchefers uppfattningar av 
vårdvetenskaplig forskning. Resultatet visade att vårdvetenskaplig forskning 
uppfattades som ett brett begrepp utan entydig definition. Vårdvetenskapen 
ansågs såväl styra som utveckla vården samtidigt som den tack vare sin 
framväxt de senaste decennierna, har bidragit till att stärka framförallt 
sjuksköterskeprofessionen. Den vårdvetenskapliga forskningen betraktades 
som en otillräckligt utnyttjad tillgång, men genom framtidsvisioner delade 
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vårdcheferna med sig av hur denna tillgång skulle kunna handhas på ett mer 
optimalt sätt.  
 
Inom sjuksköterskeprofessionen finns ett uttalat behov av att definiera den 
vetenskapliga grunden för yrket och utbildningen. Det råder inte någon 
enighet om en gemensam benämning på huvudämnet och dess innehåll 
(Östlinder, Söderberg, & Öhlén, 2009). Denna situation avspeglade sig i 
föreliggande studie, i vilken det heller inte gavs någon entydig tydlig 
definition av vårdvetenskap. Omvårdnad beskrivs som huvudområdet i 
sjuksköterskeutbildningen, men omvårdnad får olika benämningar vid olika 
lärosäten: omvårdnad, omvårdnadsvetenskap och vårdvetenskap exempelvis. 
Vårdvetenskap anses vila på humanvetenskapliga rötter och är vetenskapen 
om människan i förhållande till hälsa, lidande och vårdande (Östlinder, 
Söderberg, & Öhlén, 2009). Dessa aspekter framkom i de beskrivningar som 
vårdcheferna delgav som att vårdvetenskap är mjukvaran och berör 
patientvärde och patientnytta.  
 
Med utgångspunkt i intressentmodellen (Freeman, 2010) visade resultat att 
vårdvetenskaplig forskning ansågs påverka flera olika grupper inte minst 
vårdcheferna själva. De fann stöd i vårdvetenskap för att kunna avgöra om 
evidens fanns för omvårdnadsåtgärder. Vidare kunde mjukvaran användas 
som en kontrast till hårdvaran som medicinsk vetenskap och ekonomiska 
resurser med syfte att värna patientvärde och patientnytta. Det blir här tydligt 
att patienterna utgör en intressentgrupp (Freeman, 2010), som påverkas av 
den vårdvetenskapliga forskningen och hur den tillämpas i det kliniska 
arbetet. Som vårdcheferna påtalade kunde vårdvetenskapen också ha 
betydelse för vårdpersonalens förhållningssätt när de utförde 
omvårdnadshandlingar. Sannolikt måste förhållningssättet ha betydelse för 
patienterna huruvida de blir bemötta som en unik person med egna behov och 
resurser eller som en patient vilken som helst.  
 
Trots att samtliga vårdchefer hade en mycket positiv inställning till 
vårdvetenskaplig forskning framkom ett dåligt samvete eftersom denna resurs 
inte utnyttjades som önskat. Som skäl angavs bl.a. en ansträngd tillgång till 
ekonomiska och personalmässiga resurser men också avsaknad av samarbete 
med vårdvetenskapliga institutioner på högskola/universitet. Dessa 
uppfattningar överensstämmer med de som Pallen och Timmins beskriver 
(2002) som de hinder som sjuksköterskor upplever för att ge sig i kast med 
forskningsbaserad kunskap. Med hänvisning till intressentmodellen 
(Freeman, 2010) tyder dessa uppfattningar på att orsaken finns utom räckhåll 
för den enskilde vårdchefen att påverka. De ekonomiska ramarna för en 
specifik vårdenhet anges sannolikt av intressenter i form av chefer högre upp 
i hälso- och sjukvårdhierarkin men även av politiska intressenter. Tengelin 
och kollegor (2011) framhåller att det finns många intressenter i 
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sjukvårdsorganisationer och en otydlig ledning. Vårdcheferna i föreliggande 
studie hade ansvaret för personal, ekonomi och verksamheten på vårdenheten 
och gav uttryck för resursbrist. Det hävdas att när chefer tvingas agera mot 
sina egna etiska normer till förmån för organisationens intresse kan det leda 
till ohälsa (Tengelin et al, 2011). Vårdcheferna framhöll ett starkt intresse av 
att hålla sig à jour med aktuell vårdvetenskapling forskning för att kunna 
utveckla och förbättra vården men också för kompetensutveckling hos 
personalen. Enligt Socialstyrelsen (2005) åligger det sjuksköterskor att 
kontinuerligt aktualisera sina kunskaper, vilket det enligt vårdcheferna inte 
fanns tillräckligt utrymme för. Denna situation skulle kunna uppfattas som att 
ekonomiskt ansvariga intressenter i organisationen prioriterar 
erfarenhetsbaserad omvårdnad framför vetenskapligt förankrad.  
 
När det gäller förhållandet mellan klinik och högskola/universitet verkade det 
från vårdchefernas sida finnas ett starkt intresse av att finna former för 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Intressentmodellen stipulerar att 
organisationer måste vara aktiva i att samverka med intressenter (Freeman, 
2010). Sannolikt är relationen till vårdvetenskapliga institutioner en intressent 
till vilken en mer aktiv samverkan behövs. Det vore av den anledningen av 
stort värde att studera huruvida detta intresse är ömsesidigt. Med tanke på att 
vårdvetenskapliga forskare sannolikt är lokaliserade till högskola/universitet 
skulle det ligga nära till hands att tro att de är intresserade av kliniska 
forskningsarenor. 
 
Den framväxt som ansågs ha skett inom vårdvetenskapen de senaste 
decennierna menades ha haft en gynnsam inverkan på sjuksköterske-
professionen om än inte yrket ansågs värderas lönemässigt adekvat. Med 
denna utveckling verkade alltmer avancerade vårduppgifter följa, vilket kan 
indikera att vårdverksamheterna som intressent tillsåg att använda denna 
kompetensresurs. Föreliggande resultat visade att det verkade finnas 
tendenser till att öka sjuksköterskebemanningen på bekostnad av 
undersköterskor. Vidare framkom att vårdvetenskapens utveckling främjade 
sjuksköterskors trygghet i sin yrkesroll, vilket kunde innebära att de kunde 
ifrågasätta vård och behandling och på så sätt komplementera den medicinska 
vetenskapen. Det är möjligt att detta skulle kunna uppfattas som ett hot mot 
den medicinska vetenskapen att bli ifrågasatt eller kritiserad och därmed 
inverka negativt på relationen med läkarintressenter. Men med patienten som 
intressent (Freeman, 2010) i blickfånget kanske det också kan vara gynnsamt 
eftersom det ansågs ligga i vårdvetenskapen att se till hela människan.  
 
Ledarskapet anses spela en betydande roll för förståelsen mellan en 
verksamhet och dess intressenter (Freeman, 2010). Det framkom också i 
föreliggande resultat genom att vårdcheferna med stöd från vetenskaplig 
forskning anammat redskap för att styra vårdenheten mot uppsatta mål. 
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Genom att åberopa vetenskapligt underlag för vikten av följsamhet till 
hygienrutiner blev det sannolikt uppenbart för vårdpersonalen vad som gällde 
för att uppnå detta mål. En annan aspekt som framkom var att en inarbetad 
vårdfilosofi som tillämpades av samtliga inblandade i vården runt patienten 
gjorde vårdenhetens förhållningssätt tydligt för externa intressenter som 
andra vårdnivå som den kommunala hälso- och sjukvården. Enligt 
vårdcheferna uppskattades detta även av personalen runt patienten.  
 
I linje med tidigare studier (Hughes, 2005; Pallen & Timmins, 2002) 
framkom det att vårdcheferna hade en positiv inställning till vårdvetenskaplig 
forskning men att den samtidigt som den uppfattades som värdefull och 
användbar kunde leda till dåligt samvete.  Detta eftersom det var en resurs 
som inte utnyttjades på ett tillfredsställande sätt. Det som inte alls framkom 
var en ovilja till att stödja sjuksköterskor eller undersköterskor i deras vilja 
att utveckla vården, vilket har beskrivits i tidigare studier (Hughes, 2005; 
Moore, 2010). Istället framhölls sjuksköterskor som viktiga intressenter i 
detta arbete antingen genom att leda utvecklingsgrupper på vårdenheten eller 
genom att vidareutbilda sig och på så sätt kunna bidra till vårdenhetens 
utveckling. Med hänvisning till intressentmodellen (Freeman, 2010) skulle 
detta förhållande kunna betraktas som ömsesidigt genom att sjuksköterskorna 
bidrog till vårdutveckling och i utbyte erhöll kompetensutveckling. Eftersom 
några vårdchefer menade att det inte var lönen de kunde locka med utan 
kompentensutveckling kan en retorisk fråga vara: Om nu ekonomiska 
intressenter hämmar möjligheten till utveckling vad ska då vårdchefer locka 
med?  
 
Då syftet med utvecklingen, enligt vårdcheferna, främst var att förbättra 
vårdkvaliteten och öka patientsäkerheten bör patienter och anhöriga utgöra 
viktiga intressenter i detta avseende. En vårdchef hade en intention att fråga 
patienter hur de upplevde erhållen vård med hade inte funnit utrymme för 
detta ännu. Patientupplevelser måste ju betraktas som oerhört värdefulla här 
för att kunna utvärdera och fortsätta utvecklingen av vårdenheten. Det kan 
inte hållas för osannolikt att vårdvetenskapliga institutioner också kan vara en 
viktig intressent här och förslagsvis kunna bistå med forskningskompentens. 
Om det funnits ett samarbete dessa båda förmodade patientintressenter 
emellan.  
 
Att vårdchefer inte saknade framtidsvisioner framkom tydligt i resultatet. 
Vad som befanns mest angeläget var ett intimare samarbete med 
högskola/universitet gärna under samma tak där kunskapen skulle kunna 
flöda mellan patientintressenter. Att organisationens struktur generellt sett har 
betydelse för lärande framhålls av Eriksson-Zetterquist et al (2005) som 
menar att hierarkiska och centraliserade organisationer har svårare att lära 
nytt i jämförelse med decentraliserade organisationer eftersom dessa är mer 
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heterogena. Vårdcheferna verkade uppfatta klinik och praktik som två 
parallella spår inom vårdvetenskapen som saknade beröringspunkter. Gifford 
och medarbetare (2007), menar också att organisationens struktur inverkar på 
lärandet på arbetsplatsen och att chefer med stark klinisk identitet och mindre 
hierarkiskt tänkande tenderar att använda forskning i större utsträckning. 
Vårdcheferna i föreliggande studie verkade mycket positivt inställda till att 
använda sig av vårdvetenskaplig forskning och resultatet visade också att den 
både styrde och utvecklade vården. Emellertid framkom också att de 
efterfrågade just mer kliniknära forskning som kunde omsättas direkt i klinisk 
praktik. Då såväl hälso-och sjukvården som högskolan/universitet möjligen 
kan beskrivas som hierarkiska och centraliserade organisationer och mot 
bakgrund av Eriksson-Zetterquists et al (2005) uppfattning om denna typ av 
organisation i förhållande till lärande så kanske det kan förklara varför ett 
ömsesidigt kunskapsutbyte verkade utebli.  
 
Resultatet visade att vårdcheferna gav uttryck för en positiv inställning till 
vårdvetenskaplig forskning och de betonade att de som chefer här hade ett 
ansvar att entusiasmera personalen. Deras förhållningssätt liknar det som 
beskrivs som ett expansivt förhållande till lärande (Unwin, 2003). Samtidigt 
gav de också uttryck för ett restriktivt förhållningssätt (Unwin, 2003) som 
verkade ha sin orsak i andra intressenters påverkan (Freeman, 2010) på 
vårdenhetens ekonomiska och personalmässiga utrymme, vilket fick sin 
återverkan på begränsade möjligheter att hålla sig och vårdpersonalen à jour 
med aktuell vårdvetenskaplig forskning.   
 
Konklusion 
Resultatet visade på kvalitativt skilda uppfattningar om fenomenet 
vårdvetenskaplig forskning, av vilka det framkom att vårdvetenskaplig 
forskning uppfattades som ett paraplybegrepp med bred spännvidd. 
Utvecklingen inom området beskrevs som gynnsam för 
sjuksköterskeprofessionen. Vårdvetenskaplig forskning användes som ett 
redskap för att styra vården och som en källa till inspiration för att utveckla 
vården. En uttalad vision att utveckla samarbetet med vårdvetenskapliga 
institutioner på högskola/universitet framkom.  
 
Förslag till fortsatt forskning 
Då studien baserades på en liten urvalsgrupp rekommenderas ytterligare 
studier med en större grupp vårdchefer. Resultatet i föreliggande studie skulle 
kunna ligga till grund för utformandet av en enkät som skulle kunna skickas 
ut till en större urvalsgrupp.  
 
Ytterligare förslag till framtida forskning inom området är att studera 
uppfattningar hos chefer på vårdvetenskapliga institutioner på 
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högskola/universitet för att få en förståelse av hur de ser på ett mer kliniknära 
samarbete.  
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Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap  
Campus Växjö 
 
 
 
INFORMATIONSBREV OCH FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE I 
INTERVJUSTUDIE OM VÅRDCHEFERS SYN PÅ VÅRDVETENSKAPL IG 
FORSKNING 
 
Detta brev skickas till dig med anledning av vårt telefonsamtal för några dagar sedan. Vid 
samtalet framkom det att Du kunde tänka dig att medverka i vår studie som syftar till att 
generera kunskap om vårdchefers syn på vårdvetenskaplig forskning. Chefer beskrivs som 
nyckelpersoner när det gäller arbetsintegrerat lärande där forskningsbaserad kunskap kan 
utgöra en del. Litteraturgenomgång visar att det finns ett behov av kunskap om vårdchefers 
uppfattningar av vårdvetenskaplig forskning.  
 
Deltagande i studien innebär att Du blir intervjuad i ca 30-45 minuter. Insamlad information 
kommer enbart att användas i forskningsändamål, vilket innebär att resultatet av studien 
kommer att redovisas som ett examensarbete på kandidatnivå i arbetslivspedagogik samt 
eventuellt publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Hanteringen av intervjumaterialet kommer att 
ske konfidentiellt, vilket betyder att ingen obehörig kommer att ha tillgång till materialet. 
Namn kommer att ersättas med en kod så att en enskild individ inte kan identifieras.  
 
Ditt deltagande är självklart frivilligt. Du har full rätt att inte delta utan att ange skäl och kan 
avbryta ditt deltagande när Du vill.   
 
 
Vid vårt tidigare samtal bestämde vi tid och plats för intervju: kl. 00.00 den 0 månad.  
 
Tack för att Du tog dig tid att läsa igenom detta brev. 
 
Om ytterligare information önskas är Du välkommen att ringa eller maila! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Malin Axelsson Ingeborg Moqvist-Lindberg 

Studerande  Universitetslektor 
Tel.nr: 0761-74 05 08 Tel.nr: 070-333 12 59; 0470-70 89 58,  
E-mail: ma2ppr@student.lnu.se   E-mail: Ingeborg.Moqvist-Lindberg@lnu.se 
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Intervjuguide  

Om jag säger vårdvetenskaplig forskning – vad tänker du då? 
 

• Uppfattning (hinder/möjligheter) 

• Tillämpning (omfattning, à jour med aktuell forskning, stöd till sjuksköterskor) 
 

• Intressenter (sjuksköterskor, patienter, vårdchef, ekonomiska aspekter, organisatoriska 
aspekter) 
 
 
 

 
 
Vilken roll spelar vårdvetenskaplig forskning på din avdelning? 
 

• Verkligheten (Vilken roll har forskningen i klinisk praktik idag?) 
 

• Utopi (Om vi tänker oss en vårdenhet där du helt har fria händer?) 
 

• Realistiskt (Vad är realistiskt i dagens läge?) 
 

 

 

 

Följdfrågor 

Kan Du berätta lite mer om?               Du menar alltså? 

Hur tänker Du då?   Hur menar Du? 

Förklara närmare?   Kan Du ge ett exempel? 

Hur känner Du inför det?    På vilket sätt? 

Hur upplever Du….?   Berätta? 

 
 
Jag har inga fler frågor. Är det något Du vill ta upp eller fråga om innan vi avslutar intervjun? 
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Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap  
Campus Växjö 
 
 
 
MEDGIVANDE TILL ATT DELTA I INTERVJUSTUDIE OM VÅRDC HEFERS SYN 

PÅ VÅRDVETENSKAPLIG FORSKNING 

 

 

Jag ger härmed mitt skriftliga medgivande till att delta i en intervjustudie vars syfte är att 

undersöka vårdchefers syn på vårdvetenskaplig forskning och att intervjun spelas in. Jag har 

fått såväl skriftlig som muntlig information som jag tagit del av. Jag har också delgivits 

telefonnummer som jag kan ringa för att ställa frågor om sådant som är oklart. Jag vet att 

deltagandet är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande när jag vill utan att ange 

orsak. 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

Ort    Datum 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

Deltagare    Namnförtydligande 

 

 

Jag har informerat om undersökningens upplägg och syfte. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

Ort    Datum 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

Ansvarig för studien   Namnförtydligande 

 


