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Abstrakt  
Bakgrund Evidensbaserad omvårdnad ses som användandet av bästa tillgängliga 
omvårdnadsforskning, sjuksköterskans expertkunskap samt kännedom om 
patientens behov. Vidare ska sjuksköterskor arbeta överensstämmande med 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Ny forskning visade att 40 % av 
sjuksköterskorna aldrig eller nästan aldrig använde sig av forskning i det dagliga 
arbetet. Syftet var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans tillämpning 
av forskningsresultat. Metod Databassökningen gjordes via sökmotorerna PubMed 
och Cinahl. Tolv artiklar inkluderades och sorterades, granskades och 
kvalitetsbedömdes oberoende av författarna. Vidare analyserades artiklarna 
utifrån en deduktiv innehållsanalys. Resultat Tidsbrist samt bristande stöd från 
kollegor och ledning hindrade sjuksköterskor att tillämpa forskningsresultat i 
praktiken. Sjuksköterskor uppgav att de inte hade tillräckliga kunskaper om 
forskning samt ansåg sig ha bristande inflytande. Utbildning, ålder och 
yrkesposition påverkade uppfattningen av hämmande faktorer. Diskussion Trots 
att sjuksköterskor varit yrkesverksamma i flertalet år var de inte trygga nog i sin 
yrkesroll för att ägna tid åt forskningsaktiviteter. Även forskningens presentation 
vidgade glappet mellan forskning och sjuksköterskans praktiska verksamhet. 
Slutsats För att möjliggöra implementering av forskning i evidensbaserad 
omvårdad borde sjuksköterskor samt kollegor och ledning vara medvetna och 
aktiva konsumenter av forskning. Vidare borde forskningen utvecklas till att 
studera hur forskning bäst kan tillämpas som ett steg mot evidensbaserad 
omvårdnad. 
 

Nyckelord: Evidensbaserad omvårdnad, Inflytande, Kunskap, Kvantitativ, 

Organisation, Tid. 
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BAKGRUND 

Omvårdnadsforskning är viktigt för att utveckla och förbättra sjukvårdens kvalitet 

(Hunt, 1996). Genom att ny forskning införs i sjuksköterskans dagliga rutiner 

bedrivs ett hälsofrämjande arbete för patientens bästa (Göransson, Skärsäter & 

Wijk, 2006, s. 158). I International Council of Nurses (ICN) etiska kod för 

sjuksköterskor beskrivs det att sjuksköterskan ska vara aktiv i utvecklingen av 

omvårdnad utifrån en evidensbaserad kunskapsgrund (Svensk sjuksköterske-

förening, 2006). Likaså hävdar Världshälsoorganisationen (WHO) att 

sjuksköterskan har ett ansvar att grunda arbetet på evidensbaserad kunskap (URL 

2). Detta syns även i svensk lag där det specifikt beskrivs att arbetet skall stämma 

överens med vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 1998:531, 2 kap. 1 §). 

Därtill ska hälso- och sjukvården systematiskt se till att kvaliteten fortlöpande 

utvecklas och säkras (SFS 1982:763, 31 §). Vidare skall även sjuksköterskan 

inom området hälsa och omvårdnad, bedriva, sprida och tillämpa forskning 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2006). Detta förhållningssätt grundas redan i 

sjuksköterskans utbildning då det framgår i högskolelagen (SFS 1992: 1434) att 

utbildningen skall utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och 

kritiska bedömningar samt utveckla förmågan att söka och värdera kunskap på 

vetenskaplig nivå.  

  

Omvårdnadsforskningens utveckling 

Omvårdnadsforskningen anses ha börjat i och med Florence Nightingales insatser  

i Krimkriget och omvårdnadsforskningen har sedan fortsatt utvecklas. Denna 

utveckling har gått ifrån att enbart studera sjuksköterskan och dess utbildning till 

att idag inrikta sig på patienten, hur forskning bedrivs och hur forskningsbaserad 

omvårdnad skall sättas i verk. Ytterligare inbegriper utvecklingen ett ständigt ökat 

flöde av publicerad forskning och en mängd vetenskapliga tidskrifter och 

databaser berörande omvårdnad. Detta har bidragit till ett erkännande där 

forskningen är en integrerad del av den professionella omvårdnaden, vilket lett till 

att nya frågor och problem sett dagens ljus (Polit & Beck, 2004, s. 7-10). 

  

Omvårdnaden har traditionellt framställts som en verksamhet tillhörande den 

medicinska vetenskapen, förknippad med naturvetenskap. Idag ses omvårdnaden 

som en akademisk disciplin samt ett kunskaps- och forskningsområde. I Sverige 

inleddes denna utveckling med att sjuksköterskeutbildningen år 1977 blev en 
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högskoleutbildning. Detta bidrog till att de formella möjligheterna till 

forskarutbildning för sjuksköterskor stärktes (Willman & Stoltz, 2002, s. 35-37). 

  

Begreppet evidensbaserad omvårdnad 

Evidensbaserad omvårdnad är ett ungt uttryck inom omvårdnadsforskningen 

och ses enligt många forskare som ett nytt paradigm1. Första gången begreppet 

användes som term i databasen MEDLINE var 1996 och användandet av termen 

har sedan dess kommit att öka i samma takt som uttrycket forskningsbaserad 

omvårdnad har minskat (French, 2002). Evidensbaserad omvårdnad innebär en 

integration av bästa tillgängliga omvårdnadsforskning, sjuksköterskans kliniska 

expertkunskap samt kunskapen om enskilda patienters behov och önskemål 

(Kihlgren, Johansson, Engström och Ekman, 2000, s. 68). Vidare menar Willman 

och Stoltz (2002, s. 24) att evidensbaserad omvårdnad är ett förhållningssätt där 

omvårdnadsforskningens resultat skall användas som komplement och 

kombination till andra kunskaper; klinisk erfarenhet, resurstillgångar, patienters 

önskemål och behov. Ytterligare en förklaring skildras av Boswell och Cannon 

(2007, s. 5-6) vilka illustrerar evidensbaserad omvårdnad som fyra 

sammanhängande pusselbitar: omvårdnadsforskning, beslutsfattandeprocess, 

sjuksköterskeexpertis och holistisk patientvård. De anser att var och en av dessa 

bitar är viktiga då alla omvårdnadssituationer är unika. 

 

I Sverige verkar Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) för att 

sammanställa forskning och utvärderar nytta, risker och kostnader för de metoder 

som används i vårdarbetet. De metoder som är bäst sett utifrån effekt och 

kostnadseffektivitet kommer på så sätt fram. Detta driver vården till att baseras på 

bästa möjliga vetenskapliga grund, så kallad evidensbaserad vård (SBU, 2009). 

Likaså finns det forskningscentra runt om i världen som bedriver forskning, 

genomför systematiska sammanställningar och utvärderar metoder för omvårdnad 

(Willman & Stoltz, 2002, s. 27). 

 

Problemformulering 

En stor mängd vetenskapliga artiklar publiceras ständigt och inte sällan med 

motstridiga forskningsresultat. Det innebär en omöjlighet för sjuksköterskor att 

                                                   
1 Benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande under en viss period 
(Nationalencyklopedin, 2008) 
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överblicka all denna litteratur, samtidigt som kraven ständigt ökar på att 

sjuksköterskan ska använda sig av rådande forskning (Willman & Stoltz, 2002, s. 

17). Forskning visar att sjuksköterskor har en positiv attityd till evidensbaserad 

omvårdnad (Egerod & Hansen, 2004). Vidare forskning visar dock att trots 

sjuksköterskors positiva attityd till omvårdnadsforskning använde sig enbart 1 % 

av 289 sjuksköterskor av forskning mycket ofta i det dagliga arbetet. Drygt 40 % 

av sjuksköterskorna hävdade att de aldrig eller nästan aldrig använde sig av 

forskning i det dagliga arbetet (Björkström & Hamrin, 2001).    

 

För att kunna arbeta utifrån evidensbaserad omvårdnad krävs det att 

omvårdnadsforskning ses som en naturlig del i sjuksköterskans arbete. Genom att 

beskriva faktorer som påverkar tillämpningen av forskning i sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete, kan sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter öka 

medvetenheten kring problematiken och vidare ges en möjlighet att konfrontera 

dessa. 

  

SYFTE 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans tillämpning av 

forskningsresultat. 

 

Frågeställningar 

• Vilka faktorer anser sjuksköterskor vara hämmande?  

• Vilka omständigheter kan påverka utfallet av de hämmande faktorerna?  

    

METOD 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt vilket har till syfte att beskriva 

kunskapsläget inom ett visst område eller motivera till ytterligare studier 

(Forsberg & Wengström, 2008, s. 29). 

 

Etiska överväganden 

Det är viktigt att ha ett etiskt förhållningssätt gentemot den forskning som berörs, 

likaså bör etiska överväganden göras vid urval och presentation av resultatet 

(Forsberg & Wengström, 2008, s. 77). I de artiklar där etiska aspekter ej berörts 

granskades tidskriftens etiska ställningstagande. Om tidskriften inte berörde etiska 
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ställningstaganden exkluderades artikeln. Materialet har noga bearbetats för att 

undvika språkliga missförstånd och feltolkning av artiklarna. Vidare har inga 

artiklar och resultat tagits med enbart för att gynna syftet eller uteslutits för att de 

visat oväntade resultat. För att få ett tillförlitligt material till resultatet 

inkluderades enbart artiklar av grad I.  

 

Litteratursökning   

Vetenskapliga artiklar söktes via databaserna Cinahl och PubMed. Valet föll på 

dessa databaser då Cinahl är en omfattande databas där ca 65%  av 600 tidskrifter 

handlar om omvårdnad. Databasen PubMed är den äldsta och mest kända 

databasen inom hälso- och sjukvård och innefattar runt 200 omvårdnadstidskrifter 

(Willman & Stoltz, 2002, s. 67-68). De sökord som användes i PubMed var 

nursing research, evidence-based nursing och attitude vilka samtliga var MeSH-

termer. Dessutom användes fritextsökning quantitative, barrier och utilization. I 

Cinahl användes headings såsom attitude, perception och Sweden. Fritextsökning 

var nursing research, evidence-based nursing, utilization, practice, 

implementation, facilitate, promote, research utilization och barrier. 

Avgränsningar gjordes genom att enbart inkludera artiklar med abstract, artiklar 

på engelska och artiklar från 2000 – 2010. En manuell sökning gjordes senare 

utifrån en av resultatartiklarnas referenslista, se Bilaga 1. 

 

Inklusionskriterier 

Vetenskapliga artiklar skulle vara kvantitativa, utförda i Europa, refereebedömda 

samt värderade till grad I av författarna. 

 

Exklusionskriterier 

Vetenskapliga artiklar som inte berörde sjuksköterskor, ej tillgängliga i fulltext 

samt litteraturöversikter.  

 

Sortering, granskning och värdering 

Ett systematiskt tillvägagångssätt grundlade artikelgranskningen, vilket enligt 

Willman och Stoltz (2002, s. 79) är viktigt vid kritisk värdering av insamlade 

studier. För att sortera ut artiklar lästes först rubrikerna, för att behållas eller 
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förkastas utifrån rubrikens relevans. Vidare lästes abstraktet och de som inte 

ansågs relevanta till syftet förkastades. Resterande artiklar granskades och 

kvalitetsbedömdes efter Carlsson och Eimans (2003) reviderade bedömningsmall 

för studier med kvantitativ metod. Bedömningsmallen poängsätter olika delar 

utefter artiklarnas disposition, vilket leder till gradering I, II eller III utefter de 

poäng artikeln får (se Bilaga 2). Sortering, granskning och värdering av artiklarna 

gjordes oberoende av författarna, vilket även visade på en samstämmighet mellan 

författarna. Willman och Stoltz (2002, s. 79) menar att granskningen får större 

tyngd om den genomförs oberoende av författarna. Efter granskningen gjordes en 

schematisk översikt av de artiklar som vi funnit användbara till resultatet (Bilaga 

3). Av de 128 artiklar som framkom i sökningarna valdes slutligen 12 artiklar ut, 

vilka ligger till grund för litteraturöversiktens resultat. 

 

Analys 

En strukturerad och konsekvent arbetsmetod användes vid analysen där ett 

neutralt förhållningssätt eftersträvades. Polit och Beck (2004, s. 13-14) menar att 

enligt det positivistiska paradigmet2, där kvantitativ forskning ingår, skall 

verkligheten studeras objektivt. Likaså beskriver de att forskaren skall förhålla sig 

neutral till det som studeras.  

 

Deduktiv ansats3 användes eftersom en redan utarbetad teori fanns. En teori som 

utgick från att det redan förekom hämmande faktorer till implementering av 

forskningsresultat i sjuksköterskans arbete. För att vidare analysera kvantitativ 

data användes deduktiv innehållsanalys4, vilket enligt Elo och Kyngnäs (2007) 

samt Polit och Beck (2004, s. 13-14) är en lämplig analysmetod för kvantitativ 

data. Författarna läste artiklarna, var och en för sig, upprepade gånger för att 

kunna sortera ut de centrala fynden. Därefter plockades de mest hämmande 

faktorerna ut och dessa lades in under huvudkategorier. Samband sågs mellan de 

olika hämmande faktorer som framkom under huvudkategorierna och dessa 

faktorer bildade sedan underkategorier. I dessa underkategorier redovisas även 

skillnader och olika omständigheter som påverkade utfallet av de hämmande 
                                                   
2 Norm inom vetenskapen som vill få fram det allmängiltiga och  generella där objektiv fakta visas 
som ”det är” och inte ”hur det bör vara” (Forsberg & Wengström, 2008, s. 57). 
3 Vid en deduktiv ansats utgår forskaren från en redan befintlig teori eller hypotes (Forsberg & 
Wengström, 2008, s. 56). 
4 Deduktiv innehållsanalys innebär att forskaren testar befintlig data (kategorier, hypoteser, 
begrepp och modeller) i ett nytt sammanhang (Elo & Kyngnäs, 2007). 



! 6 

faktorerna. Att sortera in materialet efter likheter och skillnader är grundat efter ett 

förslag av Friberg (2006, s. 121-122). I analysförfarandet framkom det att 

mätinstrument, the Barriers Scale (Bilaga 4), användes frekvent och kom därför 

att bli en ram för uppbyggnaden av resultatet. Detta kan ses då huvudkategorierna 

utgår från mätinstrumentets fyra delskalor: organisation, sjuksköterska, forskning 

och presentation.  

 

RESULTAT 

Resultatet grundar sig på tolv kvantitativa studier, där totalt 3794 sjuksköterskor 

medverkat. I Figur 1 presenteras huvud- och underkategorier. Vidare kan en 

sammanställning ses i Bilaga 5 som visar på de faktorer sjuksköterskor uppgett 

vara hämmande i tillämpningen av forskningsresultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Resultatöversikt 
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det att sjuksköterskor inte ansåg sig ha tid till att läsa forskningsrapporter 

(Andersson et al., 2006a; Andersson, Jylli, Nilsson Kajermo & Klang 2006b; 

Carrion et al., 2004; Closs et al., 2000; Glacken & Chaney, 2004; Oranta et al., 

2001; Veeramah, 2004; Yava, Tosun, Çiçek, Yavan, Terakye & Hatipoglu, 2007). 

Hur länge sjuksköterskor varit yrkesverksamma påverkade uppfattningen av 

tidsbrist. De som arbetat mindre än sex år angav tidsbristen som en mer 

hämmande faktor än de som arbetat i 6-10 år (p=0,028) eller mer än 21 år 

(p=0,003) (Glacken & Chaney, 2004). En statistisk signifikans visar att 52 % av 

sjuksköterskor som inte var aktiva inom forskning var ovilliga eller saknade tid att 

läsa forskningslitteratur jämfört med 17 %  av de sjuksköterskor som var aktiva 

inom forskning (p=0,001) (Adamsen, Larsen, Bjerregaard & Madsen, 2002). 

Arbetstempot påverkade i vilken utsträckning sjuksköterskor uppfattade 

hämmande faktorer till implementering av forskning. Ju högre arbetstempo desto 

mer ökade också upplevelsen av de hämmande faktorerna (p=0,000) (Nilsson 

Kajermo et al., 2007). 

 

Brist på inflytande och stöd 

Brist på inflytande till att förändra rutiner var något som sjuksköterskor återgav 

vara ett hinder i tillämpandet av forskning (Andersson et al., 2006a; Carrion, et al. 

2004; Closs et al., 2000; Gerrish et al., 2007; Oranta et al., 2001) och framkom 

som den främsta hämmande faktorn (Glacken & Chaney, 2004; Yava et al., 2007). 

Bristen på inflytande visade sig vara större bland sjuksköterskor än hos 

chefssjuksköterskor (p<0,001) (Gerrish et al., 2007). Åldern påverkade även hur 

sjuksköterskor uppfattade bristen på inflytande. Den yngre ålderskategorin, i detta 

fall 21-30 år, uppfattade detta som en signifikant mer hämmande faktor än de 

äldre kollegorna, i åldern 31-40 år (p = 0,019) (Glacken & Chaney, 2004).  

 

Otillräckligt stöd från kollegor till att använda forskning i omvårdnadsarbetet 

rapporterades av sjuksköterskor som en hämmande faktor (Carrion et al., 2004; 

Closs et al., 2000; Gerrish et al., 2007; Oranta et al., 2001). Detta syns 

uttryckligen då 78 % av tillfrågade sjuksköterskor uppfattade övrig personal som 

icke stöttande i studien av Glacken och Chaney (2004). En signifikant skillnad 

kan ses mellan olika yrkeskategorier, där sjuksköterskor uppfattade 

sjukvårdspersonal som mindre stödjande än vad chefssjuksköterskor upplevde 
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(p=0,001) (Gerrish et al., 2007).  Läkarnas brist på samarbetsvilja kunde även ses 

som en hämmande faktor i tillämpningen av forskningsresultat inom 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Skillnader kan ses i vilken utsträckning 

sjuksköterskor redogjorde detta som ett hinder. Mer än 60 % av tillfrågade 

sjuksköterskor uppfattade detta som en hämmande faktor (Closs et al., 2000; 

Oranta et al., 2001; Glacken & Chaney, 2004), jämfört med 11 % i studien av 

Andersson et al. (2006a). 

  

Fortsättningsvis ansåg upp till 70 % av sjuksköterskor att ledningen kunde 

försvåra implementeringen av forskning, då ledningen inte tillät införandet av 

forskningsresultat inom sjuksköterskans arbetsområde (Closs et al., 2000; Glacken 

& Chaney, 2004). Däremot rapporterade enbart 9 % (Andersson et al., 2006a) 

respektive 18 % (Veraamah, 2004) av sjusköterskorna detta som ett hinder. 

Signifikant var också att specialistsjuksköterskor ansåg ledningens brist på stöd 

som ett större hinder än de som saknade specialistutbildning (p<0,028) 

(Andersson et al., 2006b). Sjuksköterskor uppfattade, i större utsträckning än 

chefssjuksköterskor, att kulturen inom avdelningen inte var mottaglig för 

förändring samt att det var svårt att övervinna hämmande faktorer (p<0,001) 

(Gerrish et al., 2007). Desto mindre inflytande och stöd som kom från 

arbetsledningen, än mer ökade sjuksköterskors uppfattning av hinder till 

implementering av forskning (p=0,003). Vidare framkommer det att oklara mål på 

arbetsplatsen ökade uppfattningen av hämmande faktorer (p=0,035) (Nilsson 

Kajermo et al., 2007).  

 

Brist på resurser i verksamheten 

Bristen på resurser var en ytterligare hämmande faktor inom organisationen. Detta 

framgick i sex studier, där mer än hälften av sjuksköterskorna ansåg att resurserna 

var otillräckliga för att tillämpa forskningsresultat i praktiken (Andersson et al., 

2006a; Andersson et al., 2006b; Carrion et al., 2004; Closs et al., 2000; Glacken & 

Chaney, 2004; Yava et al., 2007). Vidare ansåg sjuksköterskor att 

forskningsresultat inte generellt kan omsättas i den egna verksamheten (Carrion et 

al., 2004; Closs et al., 2000; Glacken & Chaney, 2004; Oranta et al., 2001). 

Omständigheter som ökade uppfattningen av hämmande faktorer beträffande 

frågor som berörde organisationen var att inte ha någon akademisk examen 
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(p=0,015) samt bristande stöd från ledning (p=0,000) (Nilsson Kajermo et al., 

2007). 

 

Sjuksköterska 

Bristande kunskap 

Att sjuksköterskor inte var medvetna om den forskning som fanns var ytterligare 

en hämmande faktor i tillämpningen av omvårdnadsforskning (Carrion et al., 

2004; Closs et al., 2000; Glacken & Chaney., 2004; Oranta et al., 2001). Vidare 

ansåg sig sjuksköterskors inte kunniga i att bedöma forskningens kvalitet (Carrion 

et al., 2004; Gerrish et al., 2007; Glacken & Chaney, 2004). Däremot återgav 

nyexaminerade sjuksköterskor mindre problem med att värdera kvaliteten av 

forskning (Andersson et al., 2006a). Utbildning visade sig främja 

forskningsanvändandet, då sjuksköterskor uppgav att de fått mer självförtroende i 

att använda forskning efter genomgången utbildning. Statistisk signifikans visar 

att ju högre tjänste- och utbildningsnivå sjuksköterskor hade desto mer använde 

de sig av forskning i praktiken (p=0,02) (Veeramah, 2004). Chefsjuksköterskor 

var mer trygga i att hitta och granska olika källor till evidens än sjuksköterskor 

(p=0,000). Chefsjuksköterskor använde sig även av mer publicerad information 

som en källa till kunskap inom sitt yrkesområde jämfört med sjuksköterskor 

(p=0,042) (Gerrish et al., 2007).  

 

Sjuksköterskor som deltagit i en kort kvalitetssäkringskurs och fortsatt med 

kvalitetssäkringsarbete, var mer aktiva i att söka (p=0,005) och använda sig av 

(p=0,001) ny forskningslitteratur jämfört med de som inte fortsatt med 

kvalitetssäkringsarbete (Wallin et al., 2002). Likaså framgår det att sjuksköterskor 

som var aktiva inom forskning använde sig mer av forskningsbaserad kunskap 

samt tog del av internationella forskningsresultat i större utsträckning än de som 

inte var aktiva inom forskning (Adamsen et al., 2002). Signifikant var även att 93 

% av de sjuksköterskor som inte var aktiva inom forskning rapporterade mer 

svårigheter att bedöma forskningens kvalitet jämfört med de som var aktiva. Den 

procentuella andelen bland sjuksköterskor som var aktiva inom forskning var trots 

allt hög, där 73 % inte ansåg sig ha kompetens nog att värdera kvaliteten på 

forskning (Adamsen et al., 2002). Sjuksköterskor som tidigare forskat angav mer 

hämmande faktorer till att använda forskningsresultat, jämfört med de som inte 



! 10 

forskat (p=0,024) (Yava et al., 2007).  

 

Sjuksköterskor ansåg att de inte hade forskarutbildade kollegor med vilka de 

kunde diskutera forskning (Carrion et al., 2004; Glacken & Chaney., 2004). Detta 

uppfattades som ett större hinder bland specialistsjuksköterskor jämfört med de 

sjuksköterskor som saknade specialistutbildning (p=0,003) (Andersson et al., 

2006b). 

  

Attityd till forskning 

Ovillighet att förändra och prova nya idéer bland sjuksköterskor framkom som en 

hämmande faktor till implementering av forskning (Carrion et al., 2004; Glacken 

& Chaney., 2004). Specialistsjuksköterskor ansåg detta som en mer hämmande 

faktor än sina kollegor som saknade specialistutbildning (p<0,010) (Andersson et 

al., 2006b).  

 

Sjuksköterskor såg inte många fördelar med forskning för sin egen del (Carrion et 

al., 2004) och ansåg att det fanns få fördelar med att byta arbetssätt utifrån nya 

forskningsrön (Carrion et al., 2004; Glacken & Chaney., 2004). Statistisk 

signifikans visar att chefssjuksköterskor var mer angelägna eller visade större 

intresse till användandet av forskning än sina sjuksköterskekollegor (p=0,010) 

(Gerrsih et al., 2007). Det råder statistisk signifikant positiv korrelation mellan 

kunskap och attityd till forskning (r=0,329, p=0,01), kunskap och användning av 

forskning (r=0,424, p=0,01) samt attityd och användande av forskning (r=0,464, 

p=0,01) (Veeramah, 2004). 

 

Forskning 

Otydlighet i forskningsförfarandet 

Att forskning gav motstridiga resultat och var svår att förstå återgav 55 % av de 

sjuksköterskor som deltog i studien av Glacken och Chaney (2004). Dock ansåg 

endast 17 % av sjuksköterskorna i studien av Yava et al. (2007) att motstridiga 

resultat var ett hinder. Vidare ansåg sig sjuksköterskor osäkra på om 

forskningsresultat var tillförlitliga (Carrion et al., 2004; Glacken & Chaney., 

2004). Att forskningsresultat inte var replikerade medförde att sjuksköterskor inte 
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ansåg sig kunna använda forskning i  omvårdnadsarbetet (Glacken & Chaney., 

2004).  

 

Presentation 

Forskningens begriplighet 

Sjuksköterskor ansåg att forskning överlag var svår att förstå (Gerrish et al., 

2007). Mer specifikt ansågs statistiska analyser vara svårbegripliga (Andersson et 

al., 2006a; Carrion et al., 2004; Closs et al., 2000; Glacken & Chaney, 2004; 

Oranta et al., 2001). En signifikant skillnad ses där 60 % av de sjuksköterskor som 

aktivt bedrev kvalitetssäkring i arbetet använde sig av statistik, jämfört med 17 % 

av sina sjuksköterskekollegor som inte var aktiva (Wallin et al., 2002). 

Omständigheter som ökade uppfattningen av hämmande faktorer beträffande 

frågor som berörde forskningens presentation var att inte ha någon akademisk 

examen (p=0,000) samt bristande stöd från ledning (p=0,008) (Nilsson Kajermo et 

al., 2007). 

 

Att forskningsrapporter publiceras på engelska hindrade sjuksköterskor från att ta 

del av resultaten. Av de tillfrågade sjuksköterskorna i en finsk studie uppgav 75 % 

det engelska språket som ett hinder (Oranta et al., 2001). En signifikant skillnad 

kan ses mellan sjuksköterskor som genomgått en grundkurs inom 

forskningsmetoder och de som inte hade gjort det. Efter avslutad kurs sågs den 

engelskspråkiga litteraturen inte längre som ett hinder utan ansågs som relevant 

(p=0,003), samt att det fanns en starkare vilja (p=0,001) hos sjuksköterskorna till 

att läsa denna (Adamsen et al., 2002). Att forskningen inte rapporterades klart och 

tydligt (Closs et al., 2000; Glacken & Chaney., 2004; Oranta et al., 2001) samt 

otydlighet gällande betydelsen av forskning för den praktiska verksamheten, 

ansågs hämma tillämpningen av forskning (Glacken & Chaney., 2004; Oranta et 

al., 2001). 

 

Brist på tillgänglighet 

Att forskningsartiklar inte fanns nära till hands ansågs hämma tillämpningen av 

forskning och var en av de fem mest hämmande faktorerna (Andersson et al., 

2006a; Andersson et al., 2006b; Carrion et al., 2004; Gerrish et al., 2007). En 
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motsats till detta kan ses i studien av Closs et al. (2000) där endast 17 % av 

sjuksköterskorna ansåg detta vara ett stort hinder. Att relevant litteratur inte fanns 

samlad på ett ställe uppfattades av sjuksköterskor som ytterligare en brist (Carrion 

et al., 2004; Closs et al., 2000; Glacken & Chaney., 2004; Oranta et al., 2001). Att 

använda sig av Internet samt vetenskapliga tidskrifter som en informationskälla 

var vanligare hos chefssjuksköterskor än hos sjuksköterskor (p<0,001) (Gerrish et 

al., 2007). 

 

Mängden forskning ansågs överväldigande hos flertalet tillfrågade sjuksköterskor 

(Carrion et al., 2004; Closs et al., 2000). Detta uppfattades gemensamt av både 

forskningsaktiva och icke forskningsaktiva sjuksköterskor, där 90 % av alla 

sjuksköterskorna rapporterade den överväldigande mängd forskning som ett 

hinder (Adamsen et al., 2002). Skillnader i resultat ses då en annan studie visar att 

enbart 19 % av 631 tillfrågade sjuksköterskor ansåg mängden forskning vara 

överväldigande (Yava et al., 2007).  

 

Tabell 1 De främst rankade faktorerna som ansågs mest hämmande bland sjuksköterskor i 
tillämpningen av forskningsresultat. Detta utifrån sex olika studier som använt mätinstrumentet the 
Barriers Scale. Siffran 1 representerar den faktor som var högst rankad, 2 näst högst och 3 den 
tredje högsta. 
 
Huvud-
kategori 

Underkategori Påstående Closs 
et al., 
2000 

Oranta 
et al. 
2001 

Carrion 
et al. 
2004 

Glacken 
et al. 
2004  

Andersson 
et al. 2006a  

Yava 
et al. 
2007 

 
O 

Tidsbrist Tiden räcker inte 
till för att 
genomföra nya 
idéer. 

 

1 

 

2* 

 

 1 

 

2 

 

1 

 

 
O 

Tidsbrist Sjuksköterskan 
har inte tid att 
läsa 
forskningsrappo
rter. 

   

 2 

 

3 

 

2 

 

2 

 
O 

Brist på 
resurser i 
verksamheten 

Sjuksköterskan 
tycker inte att 
forskningsresult
aten generellt 
kan omsättas till 
den egna 
verksamheten. 

   

 3 

   

 
O 

Brist på 
resurser i 
verksamheten 

Sjuksköterskan 
känner inte att 
hon/han har 
tillräckligt med 
inflytande för att 
förändra rutiner. 

 

3 

   

1 

  

1 

 
O 

Brist på 
resurser i 
verksamheten 

Resurserna för 
att omsätta 
forskningsresult
at i praktiken är 
otillräckliga. 

     

3 

 

3 

 
P 

Forskningens 
begriplighet 

De statistiska 
analyserna är 
svåra att förstå. 

  

2* 

    

 
P 

Forskningens 
begriplighet 

Att 
forskningsrappo
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rter/artiklar är 
skrivna på 
engelska hindrar 
sjuksköterskan 
från att ta del av 
resultaten. 

1 

 
O 

Brist på 
inflytande och 
stöd 

Läkaren vill inte 
samarbeta när 
det gäller att 
införa 
forskningsresult
at inom 
sjuksköterskans 
arbetsområde. 

 

2 

     

* = Dessa två påståenden ansågs lika hämmande. 
O= Organisation S= Sjuksköterska F= Forskning P= Presentation 

 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Förutom de sökningar som gjordes i databaserna PubMed och Cinahl utfördes 

även sökningar i databasen Sve Med+. Dock redovisas inte detta i bilaga 1, då 

inga relevanta artiklar påträffades. I början av uppsatsförfarandet användes 

kvalitativa sökord så som attitude och perception men även sökorden promote och 

facilitate. Anledningen till detta var att vi till en början även ville undersöka 

främjande faktorer samt sjuksköterskans attityd till forskning. Detta anser vi inte 

påverkat resultatet eftersom alla artiklarna vi behandlat berör hämmande faktorer. 

I sökningarna användes MeSH-termer för att öka tillförlitligheten i sökningarna i 

PubMed. En brist är att liknande förfarande inte gjordes i Cinahl med tillhörande 

headings, utan tillvägagångssättet påbörjades med fritextord. Detta upptäcktes och 

vi undersökte därmed om det fanns någon skillnad mellan våra redan genomförda 

sökningar och sökningar med headings. Dock framkom ingen skillnad mellan de 

två tillvägagångssätten, utan samma och lika många artiklar påträffades. Likaså är 

vi medvetna om att andra sökord i olika kombinationer samt andra avgränsningar 

hade kunnat ge ett annat resultat. 

 

Begränsningar i sökningarna behövdes eftersom antalet träffar blev väldigt stort. 

Ett av skälen till att enbart inkludera artiklar från Europa var för att kunna jämföra 

artiklarna utifrån ett mer snarlikt hälso- och sjukvårdssystem men även ett mer 

jämlikt forskningsläge. Detta grundar sig i att forskningen kring evidensbaserad 

omvårdnad är en relativt ny företeelse, speciellt i Norden (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s. 29). Jämfört med USA som länge bedrivit forskning kring 

begreppet nursing och därmed befinner sig i ett annat forskningsläge (Svensk 
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sjuksköterskeförening, 2002). Ytterligare en anledning till att enbart välja Europa 

var för att minska de kulturella skillnader som finns. Däremot kan dessa skillnader 

inte frånses eftersom en artikel från Turkiet ingår i resultatet. Eftersom vi ville ha 

en så aktuell bild av forskningsläget som möjligt valde vi att begränsa 

sökningarna från år 2000 till idag. Anledningen till att språket engelska valdes 

som ett inklusionskriterium var för att vi anser att den främsta forskningen 

publiceras på engelska. Detta kan även vara en brist då artiklar på svenska har 

exkluderats utan att ens få möjlighet till att granskas.  

 

I resultatet används enbart artiklar som kvalitetsbedömdes till grad I. Detta ses 

som en styrka samtidigt som vi funderar på hur vår kunskap gällande forskning 

har påverkat graderingen av artiklarna. Dock fanns en samstämmighet mellan oss 

som författare, trots individuell värdering, där graderingen alltid var inom samma 

grad. Ett etiskt förhållningssätt har upprätthållits gentemot all litteratur som 

processats, för att öka tillförlitligheten. 

 

Analysarbetet påbörjades med att hämmande faktorer plockades ut och flera 

samband sågs mellan dem. Emellertid framgick inte den röda tråd som 

eftersträvades och analysarbetet gjordes om på nytt. Vi fick då fram nya 

huvudkategorier. Dessa jämfördes med the Barriers Scale och visade sig vara 

identiska. Därefter formades underkategorier av de samband som kunde ses i det 

resultat som plockats ut. 

 

En diskussion fördes ständigt hur vida resultatet kunde sammanställas på ett 

rättvist och konsekvent sätt, utan att utesluta viktig fakta, vilket kan ses som en 

styrka i litteraturöversikten. För att på ett objektivt och konsekvent sätt presentera 

hämmande faktorer i resultatet, presenteras enbart de faktorer som uppgavs vara 

mest hämmande av sjuksköterskorna. Därmed finns det vissa hämmande faktorer 

som inte tagits med i uppsatsens resultat. Detta kan ses som en brist då det 

exkluderar viss data men även som en styrka eftersom vi väljer att visa de mest 

hämmande faktorerna. För övrigt har ett neutralt förhållningssätt upprätthållits 

igenom hela litteraturöversikten, då Polit och Beck (2004, s. 14) menar att det som 

studeras i kvantitativa studier inte får påverkas av forskarna.  

 

Tabell 1 grundas på sex studier som använt sig av mätinstrumentet the Barriers 
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Scale och som presenterar resultatet på likartat sätt. Ytterligare två studier har 

använt sig av detta mätinstrument men redovisar dock ej sitt resultat likartat med 

de andra sex studierna, vilket medförde att dessa två studier inte kunde presenteras 

i tabellen.    

 

Valet att grunda litteraturöversikten på kvantitativa artiklar gör att resultatet blir 

mer generaliserbart än om kvalitativa artiklar skulle använts. Men i och med att 

olika mätinstrument använts i studierna går det inte att likställa dem med varandra 

och kan därför inte ge ett generaliserbart resultat. Dessutom är mätinstrumenten 

förtryckta formulär med färdigarbetade frågor vilket gör att sjuksköterskors 

uppfattningar redan från början är formade och generaliserade. Däremot skulle en 

metod som inkluderat kvalitativa artiklar inneburit ett mer nyanserat resultat, då 

sjuksköterskors egna ord skulle beskrivit vad de upplevde och hade på så sätt 

styrkt resultatet. Vid en innehållsanalys av kvalitativa studier skulle även den 

underliggande meningen i sjuksköterskors upplevelser åskådliggöras och belysas 

utifrån den specifika individen.  

 

Resultatdiskussion 

Fokus i denna studie var att undersöka vilka faktorer som kan hämma 

sjuksköterskan att tillämpa forskningsresultat. Sjuksköterskor uppgav mest hinder 

inom organisationen där tidsbrist visade sig vara framstående. Sjuksköterskors 

brist på inflytande och avsaknad av stöd från kollegor och ledning var avgörande 

för huruvida de kunde tillämpa forskning. Brist på resurser inom organisationen 

kan kopplas till de otydliga mål som uppfattades på arbetsplatsen, där både 

ledning och kollegor framkom vara viktiga i en förändringsprocess. Dessutom 

framkom det att sjuksköterskans bristande kunskap inom forskningsområdet var 

en hämmande faktor där bland annat statistiska analyser var svåra att förstå. 

Utbildning var en omständighet som påverkade uppfattningen och användandet av 

forskning men även ålder, antal yrkesverksamma år, arbetstempo och 

yrkeskategorier var väsentliga.  

 

Organisation 

Resultatet visar ett mönster där tidsbrist uppfattas vara en hämmande faktor bland 

flertalet sjuksköterskor. Tidsbrist har i tidigare forskning uppmärksammats som 
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en hämmande faktor i tillämpningen av forskning (Nilsson Kajermo, Nordström, 

Krusebrant & Björvell, 1997; Restas, 1999) och är en bidragande orsak till att 

sjuksköterskor sällan eller aldrig använder sina kunskaper i forskning och 

utveckling (Hallin & Danielson, 2007). Vår uppfattning är att problemet med 

tidsbrist har pågått under många år, då studier frekvent visar samstämmiga 

resultat. Handlar då tidsbrist enbart om tid? Brist på tid kan ses som en socialt 

accepterad ursäkt för dem som inte är intresserade eller som saknar kunskap inom 

området.  

 

Vidare framkommer i resultatet att sjuksköterskor som arbetat mindre än sex år 

upplevde tidsbristen som en mer hämmande faktor än de som arbetat längre. Detta 

stöds av Hallin och Danielsson (2007) som visar liknande resultat, där 

sjuksköterskor som varit yrkesverksamma i sex år ville känna sig bekväma i sin 

yrkesroll innan de ägnade tid till att söka vetenskapliga artiklar. Detta får oss att 

undra över när sjuksköterskan uppnår en trygghet i sin yrkesroll. Stämmer 

sjuksköterskans profession överens med bilden av vad som ska uppnås och 

bedrivas inom omvårdnadsarbetet? Att efter sex år inte känna sig trygg nog och 

därmed inte kunna avsätta tid till forskningsaktiviteter ger bilden av att 

sjuksköterskor inte kan arbeta efter de lagar och förordningar yrket grundas på 

och ställs till svars inför. 

 

I resultatet framkom det även att sjusköterskors brist på inflytande försvårade 

användandet av forskning. Dessutom uppfattade yngre sjusköterskor bristen av 

inflytande som större. I andra studier tydliggörs också sjusköterskors brist på 

inflytande, då detta var ett av de främsta hindren till att forskning inte användes 

(Karkos & Peters, 2006; Parahoo, 1999). Vi menar att brist på inflytande kan 

grunda sig i sjuksköterskans gamla yrkestradition, genusperspektiv samt en 

toppstyrd organisation. Ett sätt att öka inflytandet anser vi ligger i sjuksköterskors 

yrkesstolthet. Den akademiska delen i sjuksköterskans arbete borde anammas och 

ses som positiv och utvecklande del. Vi menar därmed att en yrkesstolthet med 

strävan efter kunskap, kan lyfta sjuksköterskans inflytande i arbetet.     

 

Vidare framkommer det i resultatet att sjuksköterskor inte anser sig ha stöttande 

kollegor eller arbetsledning till implementering av forskning. Det framgår att 

desto mindre inflytande och stöd som kom från arbetsledningen, än mer ökade 
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sjuksköterskors upplevelse av hinder till implementering av forskning. Annan 

forskning visar att sjuksköterskor sällan eller aldrig använde sina kunskaper i 

forskning och utveckling. En orsak till detta var för att cheferna inte efterfrågade 

evidensbaserad omvårdnad (Hallin & Danielsson, 2007). Vår uppfattning är att 

ledningen är viktig och central i rollen som vägvisare för hälso- och 

sjukvårdspersonal gällande användandet av forskning, så att evidensbaserad 

omvårdnad kan bedrivas. Att ledningen inte efterfrågar evidensbaserad 

omvårdnad tycker vi är oroväckande. Vi undrar då vad som händer med 

dynamiken i en lärande miljö när kunskap inte efterfrågas eller utnyttjas och 

intresset för evidens och utveckling är lågt? 

 

Sjuksköterskan 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskor saknar kunskap att bedöma 

forskning. Men det kan även ses att vidareutbildade sjuksköterskor hade mindre 

problem i att värdera forskning och att de använde sig av mer forskning i 

praktiken. En tidigare studie visar även att utbildning ökar förståelsen och 

förmågan till att kritiskt bedöma forskning (Mulhall, Le May & Alexander, 1997). 

Vi tror likaledes att utbildning främjar användandet av forskning i och med en 

ökad förståelse. Däremot framkommer det vidare i resultatet att de sjuksköterskor 

som forskat uppfattade mer hämmande faktorer till att använda forskningsresultat. 

En anledning till detta tror vi kan bero på att sjuksköterskor som forskat är mer 

medvetna och vana vid att använda sig av forskning i sitt dagliga arbete. Denna 

medvetenhet kanske kan bidra till att hinder i arbetet uppmärksammas på ett sätt 

som gör att bristande resurser och icke stödjande kollegor och ledning framträder 

tydligare. En ytterligare orsak till att hämmande faktorer uppmärksammas olika 

kan bero på att vi alla är unika individer och arbetar inom olika verksamheter, 

vilket i sig ger en komplex mix av förutsättningar.  

 

Resultatet visade på ett motstånd hos sjuksköterskorna som uttrycktes genom en 

negativ attityd till forskning, vilket försvårade implementeringen. Ökad kunskap 

och positiv attityd visade sig dock främja forskningsanvändandet. Annan 

forskning visar en positiv attityd överlag bland sjuksköterskor, men däremot ett 

bristfälligt användande av forskning i det dagliga arbetet (Björkström & Hamrin, 

2001). Vidare forskning visar att chefssjuksköterskor hade en positiv attityd till 
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forskning, däremot ansåg de sig inte ha tid att läsa eller diskutera 

forskningsresultat med sin personal (Johansson, Fogelberg-Dahm & Wadensten, 

2009). Vår uppfattning grundar sig i tron att en positiv attityd underlättar 

sjuksköterskans användande av forskning inom evidensbaserad omvårdnad. Dock 

visar ovanstående forskning tydligt på tvetydiga resultat. Det är ett komplext 

förhållande som verkar mellan olika faktorer, vilka är avgörande för hur 

sjuksköterskan ska kunna införa forskning i sitt dagliga arbete.  

 

Forskning 

Resultatet visar att huvudkategorin forskning innefattar få hämmande faktorer. 

Annan forskning visar sig samstämmigt med detta, då kategorin forskning 

framställs som den minst hämmande bland de fyra delskalorna (Karkos & Peters, 

2006; Nilsson Kajermo, Nordström, Krusebrant & Björvell, 1999; Parahoo, 1999). 

Detta tror vi beror på det höga bortfall som visas i studierna, där sjuksköterskor 

angett svarsalternativet ”ingen åsikt” i frågor relaterade till forskningen. Detta 

resultat blir missvisande eftersom det visar få hämmande faktorer under denna 

kategori. Ytterligare innebär det att sjuksköterskor inte känt sig förmögna att svara 

på dessa påståenden. En orsak till detta tror vi kan bero på att sjuksköterskor 

saknar kunskap att utvärdera forskningsresultat, eller kanske aldrig har gjort det. 

Vi frågar oss även om mätinstrumentet, the Barriers Scale, kanske inte fullgör sitt 

syfte. Möjligen kan det vara ett trubbigt instrument som inte ger en rättfärdigad 

bild av problemet. I en studie av Egerod och Hansen (2005) framkom det att 

chefssjuksköterskor använde sig av danska evidensbaserade tidningar som en 

källa till forskning. Vilket var anmärkningsvärt enligt Egerod och Hansen då 

dessa tidningar knappt existerar. Detta medför ytterligare reflektion om vilken 

kunskap som finns bland sjuksköterskor gällande forskning.  

 

Presentation 

Vidare ses ett samband i resultatet där forskning framställs på ett sätt som var 

svårt att förstå. Mer specifika hinder var att statistiska analyser uppfattades 

svårförstådda samt att språket ansågs hindra sjuksköterskor från att ta del av 

forskningsresultat. Ett mönster visade att utbildning och kvalitetsförbättring ökade 

förståelsen för statistik för såväl det engelska språket. Likaså visar tidigare 
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forskning att mer än hälften av tillfrågade sjuksköterskor upplevde statistik 

svårförstådd (Parahoo, 1999). Annan forskning visade även samma problematik 

och uppgavs vara en av orsakerna till att nödvändig kunskap och förmåga till att 

implementera evidensbaserad omvårdnad saknades (Hannes, Vandersmissen, De 

Blaeser, Peeters, Goedhuys & Aertgeert., 2007). Detta visar att det finns en brist i 

forskningens presentation, där bland annat språket inom forskningen framställs på 

en hög akademisk nivå som utgör ett hinder, även om forskning skrivs på det egna 

modersmålet. Vidare menar vi att resultatet visar på ett glapp mellan den praktiska 

verksamheten och omvårdnadsforskningen. Kanske är det svårt att helt sudda ut 

dess gränser. Kirkevold (2004, s. 22-23) beskriver forskningen som en brant och 

otillgänglig bergstopp. Hon menar att omvårdnadsforskningens topp inte har 

någon enig väg då varje forskare påstår att deras väg är den bästa. Vidare menar 

Kirkevold att akademiker inte presenterar forskning riktat till de som utövar det 

egentliga praktiska arbetet. Detta har medfört att sjuksköterskor mist intresset för 

forskning och skapat rädsla för att bestiga omvårdnadsforskningens topp. Vi 

menar att i takt med att fler nyexaminerade sjuksköterskor kommer ut i 

omvårdnadsarbetet kommer forskning och därmed evidensbaserad omvårdnad att 

användas i större utsträckning. I och med att omvårdnadsforskningen fortfarande 

är ganska ung, så kan det nog ta några år innan en ny disciplin når stabilitet och 

resultaten kan implementeras i den praktiska verksamheten. Men med gemensamt 

intresse och vilja från ledning, kollegor och enskild individ tror vi att 

evidensbaserad omvårdnad snart kan se ett ljus.  

  

Slutsats  

Denna litteraturöversikt visar att det finns en mängd hämmande faktorer och 

kombinationer av dessa som försvårar tillämpningen av forskningsresultat. För att 

sjuksköterskan skall kunna arbeta utefter evidensbaserad omvårdnad måste klinisk 

erfarenhet, resurstillgångar, patienters önskemål och behov samt 

omvårdnadsforskning användas. Om forskningsresultat inte kan införas i 

sjuksköterskans rutiner kan således inte evidensbaserad omvårdnad bedrivas. För 

att kunna införa forskning, krävs en ökad respekt för sjuksköterskans arbete, både 

från kollegor och ledning. Att arbeta utefter evidensbaserad omvårdnad kan inte 

göras enskilt, utan bör bedrivas tillsammans inom arbetsgruppen, där alla är 

medvetna och aktiva konsumenter av forskning. Mer konkreta förslag till hur detta 

skulle kunna förverkligas är att avsätta mer tid till forskningsaktiviteter och 
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kontinuerlig utbildning. Att ledningen tar ansvar, värdesätter och efterfrågar 

forskning samt visar stöd och uppmuntran i sjuksköterskans arbete. För att minska 

glappet mellan forskning och praktik skulle det kunna finnas tjänster som 

kombinerar sjuksköterskans arbete med forskning. Detta skulle föra forskningen 

närmare sjukvården vilket i sin tur skulle öka patientsäkerheten där ständig 

uppdatering av evidens eftersträvas. Vidare forskning inom området 

evidensbaserad omvårdnad bör utreda vad chefer och ledning konkret kan göra för 

att underlätta implementering av forskning i sjuksköterskans praktiska arbete. 

Intressant hade även varit att titta på hur sjusköterskestudenterna, redan under 

utbildningen, introduceras till evidensbaserad omvårdnad och vilken inställning 

de har till forskning i praktiken.  

 

Det framgår tydliga problem med införandet av forskning i sjuksköterskans 

praktiska arbete. Men vilka är det som har ansvar för detta? Att patienten får den 

vård som skall baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Finns det någon 

som efterfrågar detta? 
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Översikt av litteratursökningar gjorda 2010.01.21 – 2010.02.15 
Datum Databas Sökord Avgränsning Antal 

träffar 
Förkastad Anv. i resultatet 

100121 Cinahl Nursing Research 
and Evidence-Based 
Nursing and 
Utilization and 
Practice and 
Attitude* and 
Barrier* 
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evidence base 
practice and 
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2000-2010 

38 * 23 
** 4 
*** 
**** 
***** 4 

Adamsen et al., 2003 
Carrion et al., 2004;  
Glacken & Chaney, 
2004;  
Veeramah, 2004; 
Adersson et al., 2007b; 
Gerrish et al., 2008; 
Yava et al., 2009 

100125 PubMed Nursing research 
and Quantitative 
and Evidence- 
Based Nursing and 
Attitude and  
Barrier and 
Utilization 

Abstract and 
English and 
2000-present 

5 * 5 
**  
*** 
**** 
*****  

 

100125 PubMed Nursing research 
and  Evidence-
Based nursing and 
Attitude and  
Barrier 

Abstract and 
English and 
2000-present 

21 * 19 
**  
*** 2 
****  
***** 

 

100125 PubMed Nursing Research 
and Quantitative 
and Utilization and 
Evidence-Based 
Nursing  

Abstract and 
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2000-present 

12 * 12 
**  
*** 
**** 
*****  

 

100126 Cinahl Nursing Research 
and Evidence-Based 
Nursing and 
Perception and 
Implementation 

Abstract and 
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2000-2010 

8 * 7 
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*** 1 
****  
***** 

 

100126 Cinahl Nursing Research 
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Nilsson Kajermo et al., 
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* Antal förkastade artiklar efter läsning av titel eller på grund av exklusionskriterier 
** Antalet förkastade artiklar efter läsning av abstrakt  
*** Antalet förkastade artiklar på grund av dubblering 
**** Antal förkastade artiklar på grund av att de ej fanns i fulltext 
***** Antalet förkastade artiklar som ej var relevanta till syftet eller efter kvalitetsbedömning, 
grad II och grad III 
 
Manuell sökning 

  
Sökväg Utvalda till resultatet 

Referenslista: Nilsson Kajermo et al., 
2007  

Closs, S.J., Baun, G., Bryar, R.M., 
Griffiths J., och Knight, S. 2000 



!

Bilaga 2 
      Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003). 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, 
metod, resultat = 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     
Metodval adekvat till 

frågan 
Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, 
Beskrivning 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Koppling till ämnet Ej koppling Koppling   
Bortfall Ej angivet > 20% 5-20% < 5% 

Bortfall med betydelse 
för resultatet 

Analys 
saknas/ 

Ja 

 
Nej 

  

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat     

Frågeställning 
besvarad 

Nej Ja   

Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller 

etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys 
(beräkningar, metoder, 

signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   
Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 
egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till 
tidigare forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     
Överensstämmelse 

med resultat 
(resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats 
saknas 

Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 45 
p) 

P P P P 

    P 

Grad I: 80%    % 

Grad II:70%    Grad 

Grad III: 60% 

 

Titel 

Författare 
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Bilaga 3 
Översikt av analyserade artiklar. 

Författare,  Årtal, 
Land, Artikel 

Studiens syfte Design/ ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat  Kvalitet 

Adamsen, L.,  
Larsen, K., 
Bjerregaard, L., 
och Madsen, J.K. 
 
2002 
 
Danmark  
 
Danish research-
active clinical 
nurses overcome 
barriers in 
research 
utilization. 
 
 

Syftet  var att undersöka 
om det fanns en skillnad  
mellan forskningsaktiva 
sjuksköterskor  och icke- 
forskningsaktiva 
sjuksköterskor gällande 
tillämpning av forskning. 
 
- Hur skiljer sig 
forskningsaktiva 
sjuksköterskors 
synpunkter  gentemot 
icke forskningsaktiva 
sjuksköterskor gällande 
förvärvande av 
forskningskunskap? 
 
- Vilka är de mest 
uppenbara hinder till 
forskningsnyttjande, 
upplevda av en grupp 
danska sjuksköterskor? 
 

- Kvantitativ  
- Explorativt och 
deskriptivt syfte  
- Icke slumpmässigt 
urval 
- Standardiserad 
strukturerad och 
semistrukturerad       
intervju, med ett 
formulär bestående 
av 55 frågor. 
 
Bekvämlighetsurval 
av forskningsaktiva 
sjuksköterskor 
 
Snöbollsurval av icke 
forskningsaktiva 
sjuksköterskor 
 
 

- Sjuksköterskor  
 
Urval n= 82 
Deltagare n= 79 
Svarsfrekvens: 96 % 
 

- Pearsons Chi 
square test 
- Innehålls-
analys  

Det fanns en statistiskt signifikant skillnad 
mellan forskningsaktiva och icke 
forskningsaktiva sjuksköterskor när det 
gällde: 
- Ovillighet och brist på tid att läsa engelsk 
litteratur (17 % resp. 52 %,). 
- Att föredra engelska artiklar (30 % resp. 0 
%). 
- Att det inte var relevant att läsa engelsk 
litteratur  (2 % resp. 24 %). 
- Att vara intresserad av forskningsresultat 
från andra länder (96 % resp. 77 %). 
 
Studien visade att forskningsaktiva 
sjuksköterskor till större utsträckning använde 
evidensbaserad kunskap och var i allmänhet 
mer internationellt inriktade. 
De främsta hämmande faktorerna för 
tillämpning av forskning:  
- 90 % av alla sjuksköterskorna i studien 
klargjorde att mängden forskningsresultat var 
överväldigande 
- 75 %  ansåg att de inte kunde bedöma 
forskningens kvalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 poäng 
87 % 
Grad I 
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Författare,  Årtal, 
Land, Artikel 

Studiens syfte Design/ ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat  Kvalitet 

Andersson N; 
Cederfjäll C; Jylli 
L; Nilsson 
Kajermo K; 
Klang B  
 
2006 (a) 
 
Sverige 
 
Professional roles 
and research 
utilization in 
paediatric care: 
newly graduated 
nurses 
experiences 

Syftet var att beskriva 
och analysera hur 
nyexaminerade 
sjuksköterskor uppfattar 
sin professionella nivå 
och deras uppfattning av 
hinder till användning av 
forskning då de börjar 
arbeta inom pediatrisk 
vård. 

- Kvantitativ 
- Deskriptivt 
- Tvärsnittlig 
- Icke slumpmässigt 
konsekutivt urval 
- The Barriers Scale 
- The Professional 
Self-Description 
Form (PSDF) 
 

Sjuksköterskor 
 
Urval n= 61 
Deltagare n= 56 
Svarsfrekvens: 92 % 
 
 
 

- Cronbachs 
alpha 
- Pearsons 
correlation 

Vid självskattning av sin professionella nivå 
fick omtänksamhet, ambition, känslighet, 
sociala förmåga och anpassningsförmåga 
högst poäng. 
Främsta hämmande faktorerna till 
implementering av forskning ansågs 
procentuellt vara:  
- 75 % ansåg att det finns otillräckligt med tid 
i jobbet för att implementera nya idéer. 
- 67 % ansåg att sjuksköterskor inte har tid att 
läsa forskning. 
- 64 % ansåg att lokalerna är olämpliga för 
implementering 
 
Det fanns ingen signifikant korrelation mellan 
de två mätinstrumenten 
 r = 0.016, p = < 0.91.  
 
 
 

40 poäng 
89 % 
Grad I 
 

Andersson, N., 
Jylli, L., Nilsson 
Kajermo, K., och 
Klang, B. 
 
2006 (b) 
 
Sverige 
 
Nurses in 
paediatric care – 
self-reported 
professional self 
and perceived 
research 
utilization. 
 

Syftet var att beskriva 
hur sjuksköterskor inom 
barnhälsovård i olika 
professionella nivåer 
utvärderade sitt 
yrkesmässiga jag och 
deras upplevda hinder i 
nyttjandet av forskning. 
 

- Kvantitativ 
- Tvärsnittlig 
- Explorativt syfte 
- Icke slumpmässigt 
urval 
- Konsekutivt urval 
av kontroll grupp 
- Strategiskt urval av  
trainee-  och 
specialist 
sjuksköterskor. 
- The Barriers Scale  
- The Professional 
Self Description 
Form (PSDF) 

- Sjuksköterskor 
 
Deltagarna bestod av 
tre grupper:  
- kontrollgrupp  
- traineegrupp   
- specialistgrupp 
 
Urval n=141  
Deltagare n= 113 
Svarsfrekvens: 80 % 

- ANOVA 
- Cronbach ! 
coefficient 
- Pearsons 
correlation 
 

Gemensamt för alla tre grupperna gällande 
hinder var: 
- Det finns inte tid i arbetet att implementera 
nya idéer.  
- Sjuksköterskan har inte tid att läsa forskning. 
Specifikt för specialistsjuksköterskan: 
- Specialistsjuksköterskan upplevde att de inte 
kunde diskutera forskning med sina kolleger. 
- Sjuksköterskorna är ovillig att pröva nya 
idéer.  
- Administrationen tillåter inte 
implementering.    
 
Det gick inte att finna någon korrelation 
mellan PSDF och the BARRIERS Scale. 
 
 
 

39 poäng 
87 % 
Grad I 
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Författare,  Årtal, 
Land, Artikel 

Studiens syfte Design/ ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat  Kvalitet 

Carrion, M., 
Woods, P., och 
Norman, I. 
 
2004 
 
Storbritannien 
 
Barriers to 
research 
utilisation among 
forensic mental 
health nurses. 
 

Syftet var att undersöka 
hinder till 
implementering av 
forskning i ett 
kriminaltekniskt 
psykiatriskt hälso- och 
sjukvårds sammanhang. 

- Kvantitativ 
- Tvärsnittlig  
- Deskriptivt syfte 
- Icke slumpmässigt, 
bekvämlighetsurval  
- The Barriers Scale  
 

- 
Psykiatrisjukskötersk
or 
 
Urval n=88  
Deltagare n= 47 
Svarsfrekvens: 53,4% 
 

- Chi-square 
test 
- Cronbach´s 
alpha 

Främsta hämmande faktorerna till 
implementering av forskning ansågs 
procentuellt vara: 
- 84,4 % ansåg att det inte finns tid i arbetet att 
implementera nya idéer.  
- 69,6 % ansåg att sjuksköterskan inte har tid 
att läsa forskning.  
- 66,7 % ansåg att det är svårt att generalisera 
forskningen till egna verksamheten.  
- 63,0 % ansåg att sjuksköterskor inte har 
inflytande att ändra på patientens vård.  
 
Vid uträkning av medelvärdet framkom de 
främsta hämmande faktorerna vara: 
- Det finns inte tid i arbetet att implementera 
nya idéer  
- Det finns inte tid till att läsa forskning. 
- Relevant litteratur är inte samlad på ett ställe 

39 poäng 
87 % 
Grad I 

 

Closs, S. J., 
Baum, G., Bryar, 
R.M., Griffiths, J. 
Och Knight, S. 
 
2000 
 
Storbritannien 
 
Barriers to 
research 
implementation in 
two Yorkshire 
hospitals 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att ge en 
generell bild av de 
främsta hindren till 
implementering av 
forskningsresultat 
uppfattat av 
sjuksköterskor och att 
identifiera undergrupper 
för att kunna se 
skillnader och likheter 
mellan dem. 

- Kvantitativ 
- Explorativ 
- Tvärsnittlig 
- Deskriptivt syfte 
- Icke slumpmässigt 
bekvämlighetsurval 
- The Barriers Scale. 
 

- Sjuksköterskor 
 
Urval n= 1978 
Deltagare n= 712 
Svarsfrekvens: 36 % 
 

- Icke- 
parametrisk 
statistik 
- Kruskal-
Wallis test 
- Mann-
Whitney-test 

Främsta hämmande faktorerna till 
implementering av forskning ansågs 
procentuellt vara: 
- 72 % ansåg att det inte finns tid i arbetet att 
implementera nya idéer.  
- 71 % ansåg att läkare har brist på 
samarbetsvilja i sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete.  
- 70 % ansåg att sjuksköterskor inte har 
inflytande att ändra på patientens vård.  
 

38 poäng 
85 % 
Grad  I 
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Författare,  Årtal, 
Land, Artikel 
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Gerrish, K., 
Ashworth, P., 
Lacey, A., och 
Bailey, J. 
 
2007 
 
Storbritannien 
 
 
Developing 
evidence-based 
practice: 
experiences of 
senior and junior 
clinical nurses. 
 

Syftet med studien var 
att jämföra faktorer som 
påverkar utvecklingen av 
evidensbaserad praxis, 
identifierat av 
sjuksköterskor och 
avdelnings- och 
chefssjuksköterskor. 

- Kvantitativ 
- Tvärsnittlig 
- Explorativt syfte 
- Icke slumpmässigt 
bekvämlighetsurval  
- Developing 
Evidence-Based 
Practice 
Questionnaire 
(DEBP)  
 
 

Sjuksköterskor 
 
Urval n=1411  
Deltagare n= 598 
Svarsfrekvens: 42,4 
% 

- T-test 
- ANOVA 
- Cronbach ! 
coefficient 
- Pearsons 
correlation 
 
 

- En stor del av sjuksköterskorna grundade sig 
på personliga erfarenheter och kommunikation 
med kollegor snarare än formella källor till 
kunskap. 
- Avdelnings- och chefssjuksköterskor var 
säkrare i att tillgå evidens, inklusive 
publicerade källor och Internet, och ansåg sig 
kunna initiera förändring. 
- Sjuksköterskor upplevde fler hinder i 
genomförandet av förändringar, och var 
mindre säkra i att tillgå organisatorisk evidens 
 
Hinder till evidensbaserad praxis. 
1 Det finns inte tillräckligt med tid till att söka 
forskningsrapporter. 
2 Det finns inte tillräckligt med tid till att 
finna organisatorisk information.  
3 Kollegor är inte stödjande i förändring. 
4 Forskningsrapporter är inte lättillgängliga. 
5 Chefer är inte stödjande i förändring. 
 

41 poäng  
91 % 
Grad I 

Glacken, M., och 
Chaney, D. 
 
2004 
 
Irland 
 
Perceived barriers 
and facilitators to 
implementing 
research findings 
in the Irish 
practice setting 
 

Syftet var att ta reda på 
vad sjuksköterskor och 
barnmorskor uppfattar 
som hinder vid 
implementering av 
forskningsresultat i 
praktiken och undersöka 
vad de upplever skulle 
främja användandet av 
forskningsresultat i sitt 
dagliga arbete. 
 

- Kvantitativ 
- Tvärsnittlig 
- Icke slumpmässigt 
- Strategiskt urval 
- The Barriers Scale  
 
 
 
 

- Sjuksköterskor  
 
Urval n= 426 
Deltagare n= 169 
Svarsfrekvens: 39,6 
% 
 
 

- Deskriptiv 
och inferential 
statistik 
- ANOVA 

- Åtta av de tio främst rankade hindren var 
relaterade till organisationen.  
- Störst hinder fanns i uppfattningen att inte ha 
tillräckligt med auktoritet att ändra 
tillvägagångssättet i patientens vård, detta 
upplevdes som ett större hinder av de som var 
21-31 år jämfört med sina äldre 
arbetskollegor. 
- Statistisk signifikant skillnad gällande 
varaktighet som sjuksköterska och deras 
uppfattning om otillräcklig tid till att 
implementera nya idéer (p=0,021), ju längre 
man arbetat desto mindre hinder i denna fråga. 
 
Förslag till att främja implementering:  
- Avsatt tid för inhämtning och utvärdering av 
forskningsresultat.  

41 poäng 
91 % 
Grad I 
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Författare,  Årtal, 
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- Stöd/support i form av resurser och 
hjälpmedel från ledningen.  
- Möjlighet till utbildning. 
 

Nilsson Kajermo 
K., Undén M., 
Gardulf A., 
Eriksson L.E., 
Orton M.-L., 
Arnetz B.B. & 
Nordström G.  
 
2007 
 
Sverige 
 
Predictors of 
nurses perceptions 
of barriers to 
research 
utilization 

Syftet var att identifiera 
källor som förutspår 
hinder till användandet 
av forskningsresultat i 
praktiken, upplevda av 
sjuksköterskor.  

- Kvantitativ 
- Tvärsnittlig 
- Explorativ 
- Icke slumpmässigt 
Bekvämlighetsurval  
- The Barriers Scale  
- The Quality Work 
Competence 
questionnaire.   
- Huddinge 
universitets sjukhus 
frågeformulär  
 

- Sjuksköterskor  
 
Urval n= 1647 
Deltagare n= 833 
Svarsfrekvens: 51 % 

- Stegvis, 
flerfaldig, 
linjär analys. 
- Logistisk 
regression 
- Odds ratio 
- Cronbachs 
alpha 
 

Förutspådda källor till sjuksköterskors 
upplevda hinder: 
- Missnöje av stöd och support från ledningen 
gällande deltagande inom forskning och / eller 
utvecklingsprojekt.  
- Att inte ha någon akademisk examen  
- Oklara och orealistiska mål på arbetsplatsen  
Hinder ökade i takt med: 
- Högt arbetstempo 
- Äldre utbildning 
- Mindre inflytande  och feedback från chefen 
- Inte klara och realistiska mål 
 
 

40 poäng 
89 % 
Grad I 
 

Oranta, O., 
Routasalo, P., och 
Hulpi, M.  
 
2001 
 
Finland 
 
Barriers to and 
facilitators of 
research 
utilization among 
Finnish 
Registered Nurses 
 

Syftet var att identifiera 
och beskriva hinder till 
och underlättande av 
användande av forskning 
inom omvårdnad utifrån 
finska sjuksköterskors 
perspektiv.  
 

- Kvantitativ 
- Tvärsnittlig 
- Deskriptiv syfte 
- Icke slumpmässigt  
bekvämlighetsurval 
- The Barriers Scale  
 
 

Sjuksköterskor  
 
Urval n= 316 
Deltagare n= 253  
Svarsfrekvens: 80 % 
 

- Cronbach´s 
alpha 
- Mann- 
Whitney U-
test 
- Innehålls-
analys 

Främsta hämmande faktorerna till 
implementering av forskning ansågs 
procentuellt vara:  
- 75 % ansåg det vara ett hinder att forskning 
är publicerad på ett utländskt språk 
- 71 % ansåg att det finns otillräckligt med tid 
till att implementera forskning,  
- 71 % ansåg att det är svårt att förstå 
statistiska analyser.  
 
Förslag till att främja implementering:  
- En positiv attityd till forskning ansågs 
viktigt.  
- Stöttning av avdelningssjuksköterska. 
- Uppmuntran, gynnsam attityd och samarbete 
mellan all personal.  
 

39 poäng 
40 % 
Grad I 
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Veeramah, V. 
 
2004 
 
Storbritannien 
 
Utilization of 
research findings 
by graduate 
nurses and 
midwives. 
 

Syftet var att bedöma 
den inverkan 
forskningsutbildning har 
på attityder till forskning 
och användningen av 
forskningsresultat i 
praktiken hos 
registrerade 
sjuksköterskor och 
barnmorskor. 
 
 
 

- Kvantitativ 
- Tvärsnittlig 
- Explorativt syfte 
- Icke slumpmässigt 
bekvämlighetsurval 
- Eget utformat 
frågeformulär, även 
innehållande frågor 
från the Barriers 
Scale. 
 

- Sjuksköterskor 
 
Urval n= 340 
Deltagare n= 184 
Svarsfrekvens: 51,1 
% 
 
 

- Cronbach´s 
alpha 
- Spearmans 
rank order 
correlation. 
- Kruskal-
Wallis test. 
- Innehålls-
analys. 

Ett stort antal av deltagarna uppgav att deras 
förmåga till kritisk granskning (96,0 %) och 
sökande efter kunskaper (87,0 %) hade 
förbättrats efter examen och de rapporterade 
användande av forskningsresultat i praktiken 
(16,8 % alltid, 50,5 % ofta och 32,6 % ibland).  
 
Statistisk signifikans visade på en positiv 
korrelation mellan: 
kunskap och inställning till forskning 
(p<0,01), 
kunskap och användande av forskning 
(p<0,01) och  
attityder till forskning och användandet av 
forskning (p<0,01). 
 
Mest frekventa svaren angående 
hämmande faktorer till implementering av 
forskning var:  
- 72,8 % ansåg att det inte finns tid att läsa 
forskning.  
- 38,6 % ansåg att det är begränsad tillgång till 
forskning på arbetsplatsen.  
- 38,0 % ansåg att  det finns motsträvighet 
från andra till att införa nya idéer.  
- 37,0 % ansåg att det är svårt att förstå 
statistik.  
 
Förslag till att främja implementering:  
- Ökad tillgång till forskningsutbildning. 
- Mer tillgänglig tid till forskning. 
- Diskussion av forskningsresultat i praktiken. 
- Tillgänglighet till Internet och databaser på 
jobbet. 
 
 
 
 

38 poäng 
84 % 
Grad I 



!

Författare,  Årtal, 
Land, Artikel 

Studiens syfte Design/ ansats Deltagare Analysmetod Huvudresultat  Kvalitet 

Wallin, L.,  
Boström, A-M.,  
Wikblad, K.,  
och Ewald, U. 
 
2002 
 
Sverige  
 
Sustainability in 
changing clinical 
practice promotes 
evidence-based 
nursing care 

Syftet var att undersöka 
sambandet mellan 
ihållande arbete av 
kvalitets förbättring (QI) 
och faktorer relaterade 
till forsknings-
användande bland en 
grupp sjuksköterskor. 

- Kvantitativ 
- Tvärsnittligt 
- Explorativt syfte 
- Icke slumpmässigt 
strategiskt urval 
- Frågeformulär 
skapat av  Humphris 
et al. (1999) 
 

- Sjuksköterskor  
Vilka medverkat i en 
fyra dagars utbildning 
gällande metod för 
kvalitetsförbättring, 
QI. 
 
Urval n= 220 
Deltagare n= 119  
Svarsfrekvens: 54 % 
 
 

- Cronbach´s 
alpha 
- Chi-square 
test 
- T-test 
- Mann- 
Whitney U-
test 
 

- Signifikans visade att sjuksköterskor som 
använde sig av kvalitetsförbättring, QI, till 
större del använde sig av forskningsresultat, 
hade erfarenhet av att utforma 
forskningsprojekt med hjälp av en forskare 
och diskuterande forskningsresultat med andra 
kollegor, jämfört med de sjuksköterskor som 
inte arbetade med kvalitetsförbättring, QI. 
Hindrande faktorer till användande av 
forskning: 
- Tidsbrist 
- Otillräckliga personal resurser.  
- Arbetsbelastning.  
Förslag till att främja implementering:  
- Planerad arbetstid för forskningsverksamhet.  
- Frekventa utbildningstillfällen gällande 
användande av forskningsresultat. 
 

40 poäng 
89 % 
Grad I 
 

Yava, A., Tosun, 
N., Çiçek, H., 
Yavan, T., 
Terakye, G., och 
Hatipoglu, S. 
 
2007 
 
Turkiet  
 
Nurses' 
perceptions of the 
barriers to and the 
facilitators of 
research 
utilization in 
Turkey 

Syftet var att fastställa 
sjuksköterskors 
uppfattningar av 
hämmande samt 
främjande faktorer av 
forskningsanvändandet i 
Turkiet. 

- Kvantitativ 
- Tvärsnittlig  
- Deskriptivt syfte 
- Icke slumpmässigt, 
Bekvämlighetsurval 
- The Barriers Scale  
 

- Sjuksköterskor  
 
Urval n=947  
Deltagare n= 631 
Svarsfrekvens: 66,6% 
 
 

- Student t-test 
- ANOVA 
- Cronbach ! 
coefficient 

Främsta hämmande faktorerna till 
implementering av forskning ansågs 
procentuellt vara: 
- 63,6 % ansåg att sjuksköterskan inte har 
auktoritet att ändra på patientens vård.  
- 54,0 % ansåg att sjuksköterskan inte har tid 
att läsa forskningsresultat.  
- 52,8 % ansåg att lokalerna är olämpliga för 
implementering.  
Statistisk signifikans (p=0,024) visar att 
sjuksköterskor som medverkat i 
forskningssammanhang har en större 
uppfattning av hämmande faktorer till 
användande av forskningsresultat, jämfört 
med de som inte deltagit i 
forskningssammanhang. 

39 poäng 
87 % 
Grad I 
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The Barriers Scale 

1987 utvecklades the Barriers Scale, av Funk, Champagne, Tornquist och Wiese 

för att kunna bedöma uppfattningen om hinder gällande tillämpning av 

forskningsresultat i praktiken. Skalan testades första gången 1991 genom ett urval 

på 1948 heltidsanställda sjuksköterskor. Originalet av the Barriers Scale består av 

tjugoåtta5 påståenden. Påståendena berör olika hämmande faktorer och 

sjuksköterskor får svara i vilken utsträckning de anser dessa vara hämmande till 

implementering av forskning. Dessa påståenden skattas och poängsätts från 1 till 

4, där 1 står för ”instämmer inte alls”, 2 ”stämmer inte särskilt bra”, 3 ”stämmer 

ganska bra” och 4 ”stämmer precis”. Ett ytterligare alternativ kan ringas in ”ingen 

åsikt”, vilket värderas som 0. De tjugoåtta påståendena i Barriers Scale kan 

grupperas under fyra delskalor: ”Organisation” – hinder i organisation och 

arbetssituation (8 påståenden), ”Sjuksköterska” – hinder hos sjuksköterskan så 

som värderingar, medvetenhet och färdighet (8 påståenden), ”Forskning” – hinder 

på grund av forskningens kvalitet och dess relevans (6 påståenden) och 

”Presentation” – presentationen av forskningsresultat och deras tillgänglighet (6 

påståenden) (URL1). 

 

På nästkommande sida redovisas påståenden tagna ur originalformuläret the 

Barriers Scale (URL 1).

                                                   
5 I vissa studier har ett eller två extra påståenden lagts till, vilket medfört totalt 29 eller 30 
påståenden. Dessa är: ”Att forskningsrapporter/artiklar är skrivna på engelska hindrar 
sjuksköterskan från att ta del av resultaten” eller ”Mängden forskning anses överväldigande”. 
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Barriers and Facilitators to using Research in Practice 
 
Setting: 
• The nurse does not have time to read research  
• There is insufficient time on the job to implement new ideas  
• The facilities are inadequate for implementation  
• The nurse does not feel she/he has enough authority to change patient care 

procedures  
• The nurse feels results are not generalizable to own setting  
• Doctors will not cooperate with implementation  
• Other staff are not supportive of implementation  
• Administration will not allow implementation 

 
Nurse: 
• The nurse is isolated from knowledgeable colleagues with whom to discuss 

the research 
• The nurse is unaware of the research  
• The nurse sees little benefit for self  
• There is not a documented need to change practice  
• The nurse does not feel capable of evaluating the research  
• The nurse does not see the value of research for practice  
• The nurse feels the benefits of changing practice will be minimal  
• The nurse is unwilling to change/try new ideas 

 
Research: 
• The research has not been replicated  
• Research reports/articles are not published fast enough  
• The nurse is uncertain whether to believe the results of the research  
• The literature reports conflicting results  
• The research has methodological inadequacies  
• The conclusions drawn from the research are not justified 

 
Presentation: 
• Research reports/articles are not readily available  
• The relevant literature is not compiled in one place  
• Implications for practice are not made clear  
• The statistical analyses are not understandable  
• The research is not reported clearly and readably  
• The research is not relevant to the nurse's practice 

 

 (URL 1).
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Bilaga 5 
Här ses en översikt från resultatdelen vilket visar vad respektive artikel berör som hämmande faktorer placerat under resultatets huvud- och underkategorier. 

Huvud- 

kategori 

 

Underkategori 

Adamsen 
et al., 
2002 

Andersson  
et al., 
2006a 

Andersson  
et al., 
2006b 

Carrion 
et al., 
2004 

Closs et 
al., 2000 

Gerrish et 
al., 2007 

Glacken  
& Chaney, 
2004 

Nilsson 
Kajermo et 
al., 2007 

Oranta 
et al., 
2001 

Veeramah 
2004 

Wallin 
et al., 
2002 

Yava 
et al., 
2007 

O Tidsbrist X X X X X X X X X X X X 

O Brist på inflytande 
och stöd   X X X X X X X X     X 

O Brist på resurser i 
verksamheten   X X X X   X  X X     X 

S Bristande kunskap X   X X X X X  X     X 

S Attityd till forskning     X X    X           

F Otydlighet i 
forskningsförfarandet       X     X           

P Forskningens 
begriplighet  X   X X X X X  X      

P Brist på tillgänglighet X X X X X X X   X     

O= Organisation S= Sjuksköterska F= Forskning P= Presentation 


