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Enheten för vårdvetenskap vid Åbo Akademi har i 30 år skapat kunskap om caritativt 
vårdande och bidragit till att teori blir praxis. Syftet med den här studien är att nå 
förståelse om vårdledarnas syn på evidensbaserat vårdande i praxis och hur vårdledare 
kan motivera vårdare till ett evidensbaserat vårdande. Målsättningen är att erhålla 
kunskap om hur vårdarnas motivation om det evidensbaserade vårdandet gestaltas i 
praxis och hur det går att stödja och stärka. Studien har ett vårdvetenskapligt caring 
science-perspektiv och studiens teoretiska utgångspunkter formas av fem centrala 
begrepp: vårdande, evidens, praxis, motivation och vårdledarskap. Den här studien har 
ett hermeneutiskt vårdvetenskapligt kunskapsintresse. Studien söker genom en 
elektronisk delfimetod svar på forskningens frågor: 1) Vad är evidensbaserat vårdande i 
praxis ur vårdledarnas synvinkel? 2) Hur gestaltas motivationen för evidensbaserat 
vårdande i praxis? 3) Hur kan vårdledare motivera vårdare till ett evidensbaserat 
vårdande?  
 
Evidensbaserat vårdande har i praxis en koppling till vårdandets ethos. I praxis handlar 
evidensbaserat vårdande om att handla vårdande, sätta sig in i patientens situation, 
verkligen vilja något gott för patienten och bidra med kunskap, förståelse och 
möjligheter att påverka sin egen vård. Motivationen för evidensbaserat vårdande 
gestaltas som ett förhållningsätt, något naturligt i den kultur som råder och i de 
möjligheter som vårdarna har. Vårdarnas motivation till evidensbaserat vårdande stöds 
av att vårdledaren skapar en kultur kring evidensbaserat vårdande och förmedlar sin 
kunskap åt vårdarna i praxis. Dessutom stöds motivationen av att vårdledaren utmanar 
vårdarna att begrunda enligt vems värderingar de vårdar. Vårdledaren har ansvar i att 
motivera till evidensbaserat vårdande och det viktigaste är att vårdledaren genom sitt 
eget exempel agerar evidensbaserat och bemöter vårdarna med en vårdande hållning. 
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The Department of Caring Sciences at Åbo Akademi University in Vaasa has a 30-year 
experience in caring research and theory building that has provided nursing praxis with 
caring theory framework and foundation. The aim of this study is to gather 
understanding of nurse leaders views on evidence-based caring praxis and how nurse 
leaders can motivate nurses to evidence-based caring praxis. The overall aim is to 
illustrate the characteristics of nurse’s motivation to evidence-based caring praxis and 
how this motivation can be supported and strengthened by the nurse leaders. This study 
is based on the caring science tradition developed at the Department of Caring Sciences 
at Åbo Akademi University. The theory framework consists of five main concepts: 
caring, evidence, praxis, motivation and nurse leadership. This study has a hermeneutic 
approach, where the interest of knowledge lies on understanding. The study uses an 
electronic Delphi method. The study questions are: 1) What is nurse leaders view on the 
evidence-based caring praxis? 2) What characterizes nurses motivation to evidence-
based praxis? 3) How can this motivation to evidence-based praxis be supported? 
 
Evidence-based caring has a link to the caring ethos. Evidence-based praxis is about 
caring for the unique patient and the will to really do good for the patient, and help the 
patient with knowledge, understanding and opportunities to influence their own care. 
The motivation for evidence-based caring is described as an approach, something 
natural in the exists culture, and in the opportunities, nurses have. Nurses motivation for 
evidence-based caring is supported by nurse leaders who create a culture of evidence-
based caring and convey their knowledge to the nurses in praxis. The motivation is also 
supported by nurse leaders challenging nurses to reflect whose values they follow in 
caring. The nurse leader is responsible for motivating to evidence-based caring and the 
most important thing is that the nurse leader, through his own example, acts evidence-
based and meets nurses with a caring attitude. 
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1 Inledning 

 

Forskning kring hälsa, vårdarbete och vårdande har ökat exponentiellt under de senaste 

åren. Datorer och elektroniska databaser har möjliggjort att kunskap sprids allt lättare 

och allt snabbare. I dag är aktuell kunskap inte en lyxvara utan något ganska vardagligt. 

Därför är det skäl att forska kring hur vårdvetenskaplig kunskap blir praxis. Den här 

typen av forskning utgår ofta ifrån tanken att det finns ett gap mellan det man vet i 

teorin och det som görs i praxis, samt att ”det man vet i teorin” borde grunda sig på 

mätbara bevis. Världshälsoorganisationen, WHO (2005) anser att gapet mellan teori och 

praktik har varit och är ett av de största utmaningarna för hälsovården framöver. Det är 

13 år sedan WHO utmanade att i praktiken använda den kunskap som skapats genom 

forskning. Strävan efter evidensbaserad vård har pågått redan långt före det här. Enheten 

för vårdvetenskap vid Åbo Akademi har i 30 år skapat kunskap om caritativt vårdande. 

Utöver de mätbara, naturvenskapliga bevisen har enheten lyft fram de 

humanvetenskapliga vittnesbörden, som perspektiv på evidens, och bidragit till ökad 

förståelse om vårdande. Enheten har under dessa 30 år utbildat vårdvetare. De senaste 

åren har fokus, också vid enheten för vårdvetenskap, skiftat till att allt starkare nå ut i 

praxis med klinisk forskning, samt vårdvetenskap. Det här arbetet har bidragit till att det 

utöver förståelse om evidensbaserad vård också finns förståelse om evidensbaserat 

vårdande.  

 

Det är en frambrytande tid att forska kring vårdvetenskap, då det också ute på fältet sker 

nytänkande och stora omorganiseringar.  Det är också en tid då vårdpersonalen allt 

oftare bidrar till att praxis utvecklas evidensbaserat. I Helsingfors och Nylands 

sjukvårdsdistrikts (HNS) utredning om hur evidensbaserade rekommendationer 

tillämpas i sjukvårdsdistriktet, konstateras att användningen av vårdvetenskapliga 

rekommendationer varierar mellan enheterna och att det här beror på arbetskulturen i 

enheterna samt på vårdpersonalens attityder. (HNS, 2013.) Det har alltså i praxis 

konstaterats att till exempel sjukskötarnas attityder och den kultur som råder, har en 

inverkan på hur evidens blir praxis.  

 

Finlands sjuksköterskeförbund (2016) rapporterar att sjukskötarnas arbetsbild i 

framtiden kommer att bli allt mer självständig och konsultativ, i och med att egen- och 

distansvården blir allt vanligare. De så kallade avancerade kliniska sjukskötarna borde 
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öka i antal för att till exempel social- och hälsovårdsreformen, den så kallade Sote-

reformen, skall bli så lyckad som möjlig. I framtiden kommer vårdarna, som kliniska 

experter, dels ta mera ansvar i patientvården, men också mer självständigt bidra till att 

gapet mellan forskning och praxis minskar. Det verkar alltså som om vårdarnas 

handlande och förståelse allt starkare kommer kunna bidra till att också 

vårdvetenskaplig kunskap blir praxis. Vårdarna behöver få stöd och vara motiverade för 

att deras attityder skall bli eller förbli positiva. Dessutom måste kulturen stöda det här 

tänkandet och bidra till utveckling. 

 

Tidigare forskning (jfr. Finlands sjuksköterskeförbund, 2016; Willman, Bahtsevani, 

Nilsson & Sandström, 2016; Wallinvirta, 2011) visar att vårdledarna är i 

nyckelpositioner att motivera och stöda vårdarnas arbete, då arbetet blir mer 

självständigt och då stora förändringar ändå kräver att man arbetar tillsammans för 

dessa mål. Vårdledaren bidrar också till den kultur som råder och till att evidens blir 

praxis på arbetsplatserna. Genom att vårdledarna i 30 år haft möjligheten att utbilda sig 

till vårdvetare finns det allt fler vårdvetare ute på fältet. De här personerna är experter 

med både vårdvetenskaplig kunskap och expertis om praxis. Vårdledarna är allt oftare 

experter på fältet, med förståelse om vad som får vårdvetenskaplig kunskap att bli 

praxis. Det är skäl att i forskning vända sig till de här experterna för att skapa nya 

insikter om praxis och bidra till kunskap som åter går att utnyttja i praxis. 

 

Idag står den kliniska vårdvetenskapen som disciplin på en så stadig grund att det väl 

går att, utöver vad-frågor, gå ut i praxis och ställa hur-frågor, samt spegla de här svaren 

mot tidigare forskning och ett vårdande vårdvetenskapligt, så kallat caring science-

perspektiv. Det här bidrar till att syftet för den här studien inte skall handla om 

vårdarnas motivation eller sätt att förhålla sig till vårdvetenskap som akademisk 

disciplin. Disciplinen arbetar inte för att berättiga sin existens. Vårdarnas motivation 

och attityderna påverkar vården i sig, inte disciplinen. Klinisk vårdvetenskap arbetar 

som disciplin för att synliggöra det vårdande i vården som lindrar mänskligt lidande: det 

yttersta syftet i all vårdvetenskaplig forskning. Den här studien försöker för sin del bidra 

till förståelse om evidensbaserat vårdande i praxis. (Eriksson & Lindström, 2003.) 

 

Den här studien söker kunskap om vårdledarnas syn på evidensbaserat vårdande i 

praxis. Syftet för den här studien är att söka förståelse om hur vårdledare motiverar 

vårdare till evidensbaserat vårdande ur ett vårdvetenskapligt caring science-perspektiv. 
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Målsättningen är att erhålla kunskap om hur motivationen gestaltas i praxis, för att nå 

ökad förståelse om det som motiverar vårdarna till det evidensbaserade arbetet, samt 

således kunna stödja och stärka vårdares motivation till ett evidensbaserat vårdande. 

Studien använder delfimetoden, en expertpanel, för att nå syftet och besvara 

forskningsfrågorna. Studien har ett hermeneutiskt kunskapsintresse och hemvist i den 

vetenskapsteoretiska traditionen som utvecklats vid enheten för vårdvetenskap vid Åbo 

Akademi.   
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2 Tidigare forskning 

 

Den tidigare forskningen bildar siktet för den här studien. Siktet kommer att fungera 

som studiens utgångspunkt och visa på de förståelsehorisonter som finns och bör 

utforskas om ämnet. Det här siktet grundar sig på en litteratursökning som gjordes för 

att hitta kunskap kring ämnet som redan finns och sedan känna igen det som bör 

studeras vidare. Målet var att hitta den kunskap som finns om vårdarnas förhållningssätt 

till forskning och se på hur vårdarnas uppfattningar kring forskningsbaserad kunskap 

har studerats tidigare. Siktet bidrar till studiens slutliga syfte samt målsättning.  

 

En preliminär litteratursökning gjordes i början på november 2016 inför planskedet i 

studien och en kompletterande sökning gjordes i slutet av juli 2017 via de elektroniska 

artikeldatabaserna Journals@Ovid, Ebook Central (sökning som användes gjordes i 

november 2016), Academic Search Premier, CINAHL, PubMed, Medic, Medline, 

ScienceDirect, SpringerLink och Social Sciences Citation Index – Web of Science. I 

den preliminära litteratursökningen kombinerades termen ”nurses” med termerna ” 

attitudes” (attityder) och ”research” (forskning) för att få en överblick om hur termerna 

används. I PubMed användes MeSH -termer för att begränsa antalet träffar. Dessa 

MeSH -termer fungerade inte i de andra databaserna och gav i allmänhet få träffar. Flera 

av databaserna kände inte igen kombinationen ”research and development” och därför 

lämnades ordet ”development” automatiskt bort. Termen ”attitudes” kombinerades 

också med sökord beskrivande forskningsfälten, ”nursing research” och ”caring 

research”. Dessutom kombinerades termen ”motivation” med ”nursing research” och 

”caring research”. Kombinationen med ”caring research” gav dåligt med resultat. 

Termen ”nurs*” (vårdar*) kombinerades i den slutliga litteratursökningen med termerna 

”attitud*” (attityd*) ”preception*” (uppfattning*), ”view*” (syn på), ”belief*” 

(övertygelse) och stödande utryck som ”implement*” (implementera), ”evidenc-based 

practice” (evidensbaserad). De här termerna valdes för att de i Saunders och 

Vehviläinen-Julkunen (2015) studie visat bära på kunskap om vårdarnas attityder om 

forskning. Sökningen gjordes också kring närliggande begrepp som beskriver vårdarnas 

användning av forskning, intresse för forskning och motivation att forska, speciellt för 

att hitta kvalitativa studier om vårdarnas tankar om forskning.  
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Resultaten begränsades så att artiklar publicerade före år 2000 inte togs med. Det 

bedömdes att efter år 2000 publicerade artiklar skulle ge aktuell kunskap om ämnet. 

Också en manuell sökning gjordes, där de valda artiklarnas referenslistor gicks igenom 

och ett par artiklar togs med i bildandet av siktet. Det här ledde till att 20 stycken 

artiklar valdes. De flesta av de här artiklarna valdes ut redan i planskedet av studien.  

 

De frågor som stiger fram ur det här materialet och om ämnet är att vårdarnas attityder, 

motivation och uppfattningar har mätts genom olika mätare och frågeformulär, men 

kvalitativa studier om ämnet blivit få. Det andra är att studier kring sjukskötares 

attityder, motivation och uppfattningar om forskning och användning av vetenskap har 

gjorts, men i Finland har de här studierna blivit få till antalet. Oranta, Routasalo och 

Hupli (2002) har studerat faktorer som stöder och hindrar sjukskötarnas användning av 

forskningresultat i Finland. Kuuppelomäki och Tuomi (2003, 2005) har studerat 

vårdarnas attityder till forskning och deras syn på sina egna forskningsaktiviteter. 

Saunders (2015, 2016) har med medforskare i sina studier studerat hurdana färdigheter 

finska sjukskötare har för evidensbaserad praxis, ”Evidence-Based Practice” (EBP) och 

kommer fram till att vårdarna inte alltid är färdiga för det här arbetet. Evidensbaserad 

praxis identifieras av Melnyk, Fineout-Overholt, Gallagher-Ford och Kaplan (2012) 

som ett sätt att förhålla sig genom problemlösning till beslut i praxis. Den integrerar 

evidens från väl utförda studier med klinisk expertis om patienten och vården. En del av 

studierna studerar vårdarnas attityder just kring EBP, en del studerar vårdarnas 

benägenheter eller attityder till att använda forskningsresultat i det praktiska arbetet osv. 

Forskning och forskningsresultaten borde bidra till praxis och möjliggöra att teori blir 

praxis. I den här studiens kapitel om tidigare forskningen begränsas användningen av 

forskningsresultat eller attityderna till forskning inte till ett EBP-perspektiv, utan det 

perspektivet finns med i siktet. 

 

 

2.1 Vårdarnas kompetens att tillägna sig forskningsresultat   

 

Det finns en potential inom vårdpersonalen som kan bidra till utvecklingen av långsiktig 

evidensbaserad vård (Davies, Heyman, Bryar, Graffy, Gunnell, Lamb & Morris, 2002). 

I flera studier har man kunnat visa att vårdarna i huvudsak förhåller sig positivt till 

vårdvetenskaplig forskning och forskning i allmänhet (Björkström & Hamrin, 2001; 

Oranta, Routasalo & Hupli, 2002; Kuuppelomäki & Tuomi, 2005; Nilsson Kajermo, 
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Alinaghizadeh, Falk, Wändell, Törnkvist, 2014). Akerjordet, Lode och Severinsson 

(2012) menar att vårdarna har ett växande intresse att lära sig om forskning och 

användningen av forskning i praxis. Vårdare har vilja att delta i och att sätta igång 

forskning och de kan identifiera relevanta forskningsmål. Vårdarna anser att 

vårdvetenskap och forskning är viktigt och anser att det kommer att vara det också i 

framtiden (Kuuppelomäki & Tuomi, 2005). Det här framkommer också i Davis m.fl. 

(2002) studie, där det dessutom framgår att vårdare anser att forskning är en viktig del 

av det kliniska arbetet.  

 

Utöver att vårdarna i huvudsak förhåller sig positivt till forskning vill de också lära sig 

om forskning. Vårdarna vill ha undervisning i hur forskning i praktiken skall bedrivas 

och de till och med längtar efter att få ta del i forskning. Vårdarna vill även ha mer 

undervisning inom fältet. (Davies, m.fl., 2002; Kuuppelomäki & Tuomi, 2005.) Davies, 

m.fl. (2002) menar att vårdarna vill lära sig mer än bara om hur forskningsresultat skall 

eller kan användas i praktiken. De vill delta i forskning och ta del av diskussioner kring 

forskning. Vårdarna känner igen att de behöver stöd för att till exempel formulera 

forskningsfrågor och utforma en forskningsdesign (Akerjordet, m.fl. 2012). Brown, 

Wickline, Ecoff och Glaser (2009) menar att genom att känna igen vårdarnas behov av 

stöd och kunskap om forskning, kan man bygga en grund för evidensbaserat arbete. 

Vårdarna har en förståelse om vad som krävs av dem för att teori skall bli praxis.  

 

Vårdarna är i allmänhet experter och har hög kompetens på grund av sin långa 

erfarenhet av praxis (Akerjordet, m.fl. 2012). Undervisningen kring forskning i 

vårdutbildningen har ökat och det här kan redan ses i yngre vårdares förhållningsätt till 

forskning och utvecklingsarbete. Forskning tyder på att de yngre vårdarna kommer med 

allt större sannolikhet att forska också i arbetslivet. (Kuuppelomäki & Tuomi, 2003.) 

Vårdarnas prioriteter för forskning skiljer sig från läkarnas. Vårdarnas studier ser ofta 

på mer allmänna och långvariga hälsobehov samt vårdande med låga teknologiska krav 

(low-tech). (Davies, m.fl. 2002.) Vårdarna i Finland har i huvudsak deltagit i forskning, 

största delen genom sina egna slutarbeten men också senare i arbetslivet. Det här visar 

på att forskning är en del av vårdarnas arbete. Av samma studie framgår att hälften av 

vårdarna anser att forskning inte hör till deras arbete. (Kuuppelomäki & Tuomi, 2003.) 

Forskning känns som något avlägset för praxis. Det här kan bero på att kunskap om 

forskning inte står på tillräckligt stark vetenskaplig grund. Breimaier, Halfens och 

Lohrmann (2011) kommer fram till att vårdare i Australien sällan använder 
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forskningsresultat i vården och diskuterar hur vårdvetenskapen i Australien står i 

startgroparna gällande det här arbetet. Vårdvetenskap skapar möjligheter för att 

vårdarna kan börja forska. Nilsson Kajermo m.fl. (2014) studie visar att största delen av 

vårdarna i Sverige använder forskningsresultat i praxis, men 37 % menade dock att de 

inte gör det. Det kan argumenterats att vårdvetenskap i Norden har lyckats nå praktiken 

bättre än i andra länder, men att det ännu finns arbete för att få forskningsresultat att nå 

praxis.   

 

 

2.2 Vårdarnas attityder till forskningsbaserad kunskap 

 

Forskning tyder på att vårdarnas attityder om forskning är, som ovan konstaterats, i 

huvudsak positiva (jfr. Björkström & Hamrin, 2001; Oranta, m.fl., 2002; Kuuppelomäki 

& Tuomi, 2005; Nilsson Kajermo, m.fl. 2014). Breimaier, m.fl. (2011) studie visar 

också på motsatsen, att vårdarnas attityder om forskning i huvudsak är negativa. Enligt 

samma studie använde vårdarna sig sällan av forskningsresultat och hade dåliga 

färdigheter att använda resultaten i praxis. Vårdarnas attityder hänger ihop med 

användningen av forskningsresultat i praxis. Squires, Estabrooks, Gustavsson och 

Wallin (2011) kommer fram till att vårdarnas personliga attityder om forskning var den 

enda karaktären som hade en konsekvent relation till användningen av 

forskningsresultat i praxis. Den här uppfattningen stöder också Nilsson Kajermo, m.fl. 

(2014) studie.  

 

Tidigare studier har försökt hitta faktorer som har betydelse för vårdarnas attityder kring 

forskning. Kuuppelomäki och Tuomi (2005) har i sin studie identifiera att läsandet av 

vetenskapliga skrifter har inverkan på attityderna kring vårdvetenskaplig forskning. 

Vårdarnas deltagande i och utbudet av utbildning kring forskning har betydelse för de 

här attityderna. Attityderna påverkas av fortsatta studier och det visade sig att också 

arbetsplatsen har betydelse för attityderna. Vårdarnas ålder eller arbetserfarenhet hade 

ingen betydelse för attityderna. Björkström och Hamrin (2001) anser att de kunnat 

identifiera sju faktorer som kan användas för att mäta vårdarnas attityder kring 

forskning. Faktorerna handlar om: språket forskningen är skriven på, behovet av 

forskning, deltagandet i studier, hur professionen upplevs, meningsfullheten, läsandet av 

vetenskapliga skrifter, samt om utveckling och resurser. I deras studie hade vårdarnas 

ålder, tidpunkten då de tagit examen och forskningsfärdigheter en viktig betydelse för 
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de här attityderna. De gemensamma i studierna är alltså att attityderna påverkas om 

vårdarna läser vetenskapliga skrifter och om de deltar eller har möjlighet att ta del av 

utbildning. Nilsson Kajermo, m.fl. (2014) studie stöder denna iakttagelse. De kommer 

fram till att färdigheter att analysera forskningsresultat och användning av dem har en 

betydande inverkan på vårdarnas attityder. Vårdarnas ålder och erfarenhet kan ha en 

betydelse för deras attityder om forskning. Studierna visar dels på att det inte är lätt att 

mäta vårdarnas attityder och hitta definitiva faktorer som påverkar dessa.  

 

Den finska studien av Kuuppelomäki och Tuomi (2005) är ett bra exempel på en av 

studierna där vårdarna i huvudsak hade en positiv attityd till forskning och 

vårdvetenskap, men ändå kände en stor del av vårdarna att vårdvetenskap och forskning 

inte blir praxis. De positiva attityderna steg fram i frågor om att vårdare i framtiden 

starkare skall följa med forskning och frågor om att använda forskningsresultat i 

praktiken. I den här studien tycker majoriteten av vårdarna att forskning och 

vårdvetenskap är viktigt för dem personligen, men samtidigt ansåg bara en tredjedel av 

vårdarna att forskning var en viktig del av deras arbete. Liknande attityder har upptäckts 

i andra nordiska forskningar. I Kuuppelomäki och Tuomi (2005) studie ansåg vårdarna 

att forskning inte gav dem relevant information och att kunskapen inte används i praxis. 

Vetenskap anses erbjuda självklarheter i stället för ny kunskap och därför tänkte 

vårdarna att vetenskap inte har inflytande på praxis.  Hälften av vårdarna ansåg att deras 

egna relation till vårdvetenskap är avlägsen och nästan hälften av vårdarna menade i 

studien att vetenskapen är helt avskild från det praktiska arbetet. Kuuppelomäki och 

Tuomi (2005) konstaterar i sin forskning att en stor del av vårdarna ansåg att medicinsk 

kunskap är viktigare för vårdarna än vårdvetenskap. De anser att det här tyder på att 

vårdvetenskap i huvudsak tänks stöda vårdarnas arbete, inte fungera som en egen 

disciplin. Vårdarna hade svårigheter att se vårdvetenskapen som en del av en helhet, 

bestående av olika discipliner, som arbetar från olika synvinklar för att förklara 

fenomen.  

 

 

2.3 Faktorer som stöder vårdarnas användning av forskning i praxis 

 

Vårdarnas positiva attityder leder till att forskningsresultat används och det finns ett 

starkt samband mellan de positiva attityderna och kunskap att analysera 

forskningsresultat (Nilsson Kajermo m.fl. 2014). För att vårdpersonalen skall få en egen 
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”röst” i forskning skall de ha möjligheter att delta i forskning och implementeringen av 

forskning i praxis. Vårdarnas entusiasm skall inte endast utnyttjas, utan strukturerna 

kring forskning borde stöda det här arbetet och visa hur forskning kan leda till patienters 

förbättrad hälsa. (Davies m.fl., 2002.) Brown m.fl. (2002) menar att de faktorer som 

stöder vårdarna är en miljö och kultur som stöder inlärning och tillgång till 

forskningsresurser som är enkla att ta till sig och ta del av. Utöver de här anser vårdarna 

enligt studien att de behöver stöd från kolleger, tillgång till resurser så som datorer och 

databaser samt samarbete med universitet.  

 

Kuuppelomäki och Tuomi (2003) kommer fram till att vårdarna behöver förmännens 

stöd för att de skall använda forskning och börja forska. Vårdarna anser att stödet från 

förmännens sida finns, men att det här stödet borde öka. Många ansåg också att de inte 

fick det stöd av sina förmän som behövs och att överskötarens stöd saknades oftast. 

Vårdare anser att stödet från kolleger finns medan stödet från läkarnas sida saknas. 

Forskning bör handledas och undervisning kring forskning behövs också enligt vårdarna 

som även behöver rollmodeller. Det kan öka vårdarnas kritiska tänkande och väcka 

deras forskningsintresse. Vårdledarna kan fungera som sådana rollmodeller. (Akerjordet 

m.fl., 2012; Bøttcher Berthelsen & Hølge-Hazelton 2015.) Sandström, Borglin, Nilsson 

och Willman (2011) anser att forskningen ofta är överens om att vårdledarskap kan ha 

en central roll i implementering av evidensbaserad kunskap i praxis, men att också det 

här antagandet bör studeras. Dessutom behövs det ytterligare studier om ledarnas roll. 

De faktorer som påverkar implementeringen av evidens till praxis är ofta en summa av 

vårdledarens egenskaper, samt yttre faktorer som tillsammans blir betydelsefulla. 

Dessutom visar deras studie på att ledarskapet inom hälsovården konstant är i 

förändring, som gör ledarskapet till ett aktuellt forskningsområde nu och framöver.  

 

Jamerson och Vermeersch (2012) anser att handledning för vårdare kring forskning har 

en enorm potential och kan väcka vårdarnas nyfikenhet för frågor, samt identifiera 

fenomen och problem som bör forskas. Det behövs organisationsstrukturer för att skapa 

forskningskultur. Handledning, möjliggörande och professionell utveckling är viktiga 

för bildning och den här kulturen samt fungerar som grund för förändring och nya 

handlingsmodeller i praxis. Det är också viktigt att vårdvetenskapen som disciplin 

stöder det här arbetet och jobbar för att motivera vårdare och systemet att förändra sin 

praxis. (Akerjordet m.fl., 2012.)  
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En studie visar på att verksamhetens inriktning och det ethos som finns i praxis kan ha 

ett inflytande på hur motiverade vårdare är att ta del i forskning. Till exempel ett allt för 

medicinskt förhållningsätt kan styra forskning och behandlingar kommer i fokus istället 

för vårdandet eller hälsan. (Davies, m.fl., 2002.) Vårdarna är motiverade att utveckla 

sina teoretiska kunskaper samt sin kunskap om att forska i praxis. Speciellt deras inre 

motivation är hög. Den här motivationen sjunker om inte vårdarna får stöd av kolleger 

och förmän. Motivationen hänger samman med det stöd för forskningsarbete som finns 

och med förebilder som forskar i arbetet. (Bøttcher Berthelsen & Hølge-Hazelton 2015.) 

Den inre motivationen kan ha en stor betydelse för vårdarnas professionella utveckling 

(Akerjordet, m.fl. 2012). Eriksson, Nordman och Myllymäki (1999) kommer i sin 

forskning fram till att ett intresse för evidensbaserad vård finns, men att intresset ofta 

samtidigt uppfattas frånvarande. Det framkommer att intresset kan spridas och då 

motivera även andra vårdare att söka sig till forskning. När intresset är frånvarande 

kopplas det dels samman med bristande resurser, men dels också med en avsaknad av 

inre motivation och kunskap, samt betydelsen av vårdledarens intresse. Dels kan 

intresset och viljan finnas fast vårdarna inte har resurser eller ork att arbeta 

evidensbaserat. I Renolen och Hjälmhult (2015) studie, om vårdarnas användning om 

vetenskaplig kunskap, handlade vårdarnas motivation om att de ville ge bästa möjliga 

vård åt sina patienter. Vårdarna balanserar kunskap om sina patienter med den bästa 

tillgängliga kunskapen de har, för att lyckas i vården och för att kunna ta till sig ny 

kunskap.  

 

 

2.4 Hinder för vårdarna att använda forskning i praxis 

 

Vårdarnas attityder om forskning har en betydelse för hur forskningresultat blir praxis, 

men det är inte den enda faktorn som påverkar vårdarna och deras användning av 

forskningsresultat i praxis. Det är viktigt att förstå och känna igen de andra hindren, för 

att de kan bidra till attityderna och avslöja orsakerna bakom dem. Hindren som vårdare 

möter för användning av forskning i praxis handlar i huvudsak om tid. Vårdarna har inte 

tid att vid sidan om arbetet ta del av forskningresultat, läsa om forskningsresultat eller 

söka efter dessa. (Adamsen, Larsen, Bjerregaard, Madsen, 2003; Davies, m.fl., 2002; 

Kuuppelomäki & Tuomi, 2003; Bøttcher Berthelsen & Hølge-Hazelton, 2015; 

Akerjordet, m.fl., 2012; Breimaier, m.fl., 2011; Brown, m.fl., 2009; McCleary & Brown 

2003.) Kuuppelomäki och Tuomi (2003) anser att forskningsresultat inte blir 
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tillgängliga för vårdarna. Muntliga presentationer av forskningsresultaten når vårdarna 

bättre och seminarier och utbildningar gör forskningsresultaten mer tillgängliga för 

vårdarna. Brown m.fl. (2009) anser att bristen på tid är ett hinder på organisationsnivå 

och att det här hänger ihop med brister i vårdarnas autonomi. Dessutom kan kulturen 

som råder i organisationen bli ett hinder för användning av forskningsresultat. 

 

Det andra som vanligen hindrar vårdarna att använda forskningsresultat i praxis är 

bristande kunskaper och färdigheter att självständigt studera forskningsresultat, söka 

information och bedöma resultatens giltighet samt kvalitet. Vårdarna har svårigheter att 

använda databaser och när de hittar information kan den vara motstridig. (Davies, m.fl. 

2002; Kuuppelomäki & Tuomi, 2003; Bøttcher Berthelsen & Hølge-Hazelton, 2015; 

Akerjordet, m.fl., 2012; McCleary & Brown 2003.) Adamsen, m.fl. (2003) menar 

dessutom att vårdarna inte kan handskas med överflödet av forskning som finns 

tillhands. Det här kan bidra till eller bidras av att det inte alltid finns intresse för det här 

arbetet (Akerjordet, m.fl. 2012; Kuuppelomäki & Tuomi, 2003). Dessutom kan det 

vetenskapliga språket och språket forskningen är publicerad på, vara hinder för vårdarna 

(Oranta m.fl. 2002). Kuuppelomäki och Tuomi (2003) kommer fram till att vårdare i 

allmänhet inte publicerar sina forskningsresultat. Det här kan också bli ett hinder för 

användningen av forskning i praxis. Det är vanligt att forskningar inte blir publicerad 

utan bara presenterad vid de egna enheterna. Det här kan tänkas ha att göra med att man 

inte anser att forskningen och resultaten skulle kunna vara nyttiga för utomstående. Det 

här leder till att resultaten inte sprids till enheter som arbetar med samma frågor.  

 

Om stöd från kolleger, läkarna och ledarna saknas kan vårdarna uppleva det som ett 

hinder (Davies m.fl., 2002; Kuuppelomäki & Tuomi, 2003; Bøttcher m.fl. 2015 

Akerjordet, m.fl., 2012). I Oranta m.fl. (2002) studie blev läkarnas bristande 

samarbetsförmåga ett hinder för implementationen i praxis. Vårdarnas motivation beror 

på stödet de får av kolleger och sina förmän (Bøttcher Berthelsen & Hølge-Hazelton 

2015). Vårdarna känner att de inte har tillräckligt med inflytande på vården och att det 

behövs en öppen diskussion speciellt mellan vårdarna och läkarna för att resultaten skall 

bli praxis, men att forum för sådan diskussion saknas. (Kuuppelomäki & Tuomi, 2003.) 

McCleary och Brown (2003) kommer fram till att vårdarna känner att deras bristande 

auktoritet att ändra praxis blir ett hinder för att forskningsresultat implementeras. 

Användningen av forskning i praxis handlar om kollektiva processer, men ofta upplever 

vårdarna dem som individuella. De menar att vårdare kan ha svårt att se helheter som 
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styr praxis och som har sin grund i forskningsresultat. Att se användningen av forskning 

som en kollektiv process kan bidra till att många hinder överkoms. En grupp har 

tillsammans ”mer tid”, gruppen delar på kunskap och projekt samt kan ha högre 

inflytande på praxis än en enskilds vårdares arbete. Det finns också studier som visar på 

att associationer mellan det professionella jaget och upplevelserna om användningen av 

forskningsresultat saknas. Vårdarna behöver personligt, individuellt stöd för att ta i bruk 

forskningsresultat i praxis. Det här kan hjälpa vårdare att använda forskningsresultat, 

men också leda till att de börjar producera forskning. (Andersson, Jylli, Nilsson 

Kajermo, Klang, 2007.) Jamerson och Vermeersh (2012) menar att det är viktigare att 

bilda forskningskapacitet och engagemang, samt stöda vårdarna som är mottagliga för 

ett evidensbaserat arbete, än att fokusera på hinder för användningen av forskning i 

praxis. 

 

 

2.5 Sammanfattning och reflektion över tidigare forskning 

 

Attityderna som påverkar användandet av forskningsresultat och evidens i praxis har 

blivit relativt väl utforskat. Hinder och stödande faktorer har kunnat identifieras. I de 

tidigare forskningarna är vårdarnas attityder i huvudsak positiva. (jfr. Björkström & 

Hamrin, 2001; Oranta, m.fl., 2002; Kuuppelomäki & Tuomi, 2005; Nilsson Kajermo 

m.fl., 2014) Vårdarna upplever forskningen som viktig, men samtidigt allt för ofta som 

svåråtkomlig eller avlägsen (jfr. Kuuppelomäki & Tuomi, 2003; 2005). Synen på 

vetenskaplig forskningen och den evidens som betraktas i studierna ovan, verkar i 

huvudsak var bundna till empirisk forskning, resultat och evidens. Studierna kan 

uppfattas i huvudsak studera vårdarnas förhållningsätt till evidensbaserad vård, inte 

vårdande. I den tidigare forskningen har vårdarnas attityder, intresse och vilja betraktats. 

De här begreppen är inte synonymer till begreppet motivation, men bär på liknande 

substans. Vårdarnas attityder har utforskats rätt ofta, medan deras vilja och intresse mer 

sällan (jfr. Eriksson, m.fl., 2000; Adamsen, m.fl., 2003; Squires, m.fl., 2011). 

Begreppen vilja och intresse kan upplevas som ensidiga och därför används de ofta 

tillsammans, så att de kompletterar varandra. Motivation som begrepp och det som 

motiverar någon har studerats inom psykologin som fenomen (Allärs, 2016). Begreppet 

i sig bär på ett djup och samtidigt har en dynamik; något som sätter igång det 

evidensbaserade vårdandet. Det verkar som om forskning kring det som motiverar och 

blir motivation för ett evidensbaserat arbete saknas.  
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Studier som beskriver evidensbaserat vårdande, inte bara evidensbaserad vård, är få i 

antal. Ur ett vårdvetenskapligt caring science-perspektiv har Eriksson, m.fl.  (1999; 

2000) i sina rapporter beskrivit studier där evidensbaserat vårdande betraktas som en del 

av evidensbaserat vårdarbete. De har kunnat visa på att utöver möjligheter och hinder 

som känts igen i vårdverkligheten, påverkas evidensbaserat vårdande och vårdarbete av 

olika inre samt yttre motiv. De här motiven är dels ihopkopplade och dels kan ses 

förklara kopplingar mellan möjligheterna och hindren. De kopplar samman det inre 

motivet med vårdvetenskapens ethos och vårdandets grundmotiv. De yttre motiven, som 

till exempel organisation och ekonomi, kan i praxis bli styrande och därför kan 

meningen i det inre motivet om vårdande och om evidens bli diffust. 

 

Vårdledaren kan vara en resurs eller ett hinder för evidensbaserat vårdande.  Den kultur 

som råder kan möjliggör att vårdledaren tar ansvar över utvecklingsarbetet och att 

ledarens språk är naturligt och beskriver ledarens identitet, vilket synliggör ett inre 

vårdande motiv. Forskarna lyfter fram att största svårigheten för evidensbaserat 

vårdande och vårdarbete en avsaknad akademisk forskningskultur och de ser starka 

kopplingar mellan kulturen och vårdledarana. (Eriksson, m.fl., 1999; 2000; 2004 

Sandström, m.fl. 2011; Akerjordet m.fl., 2012) Erikssons m.fl. rapporten (1999; 2000; 

2004) visar på att vårdledaren har en stor betydelse och ett viktigt ansvar att påverka 

kulturen och göra vårdarbetet vårdande och evidensbaserat. Vårdledarna kan på ett sätt 

ses föra ut sitt motiv till praxis. Så som Sandström och kolleger (2011) har i sin studie 

visat är forskning ofta överens om att ledarskap kan ha en central roll i implementering 

av evidensbaserad kunskap i praxis, men det här antagandet bör också förstärkas och 

studeras vidare. Ledarskapet i sig kan inte studeras som något isolerat för att 

vårdledarskapet innefattar och påverkas av en mängd olika faktorer. 

 

Motivationen vårdarna har för evidensbaserad vård nämns i en del forskningar. Den har 

en positiv verkan på evidensbaserad vård och kopplingar till språket, kulturen, det ethos 

som råder, intressen, viljan och stödet av till exempel vårdledaren. En inre motivation 

kan ha betydelse då intresset för evidensbaserat vårdande saknas. Den inre motivationen 

kan också vara ett stort stöd för vårdarnas professionella utveckling. Evidensbaserat 

vårdande kan ses grunda sig på de inre motiv som finns för evidens och vårdande. 

Vårdarnas motivation har en klar betydelse för användningen av evidens och forskning i 

praxis. Motivation har betraktats sparsamt i tidigare forskning fast man kunde tänka att 

förståelsen om vårdarnas motivation kunde bidra till att motivationen bättre kunde 
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stödas. Stöd av motivationen kunde bidra till intresse och vilja hos vårdarna samt till att 

vårdandets ethos blir levande. Dessutom är det få studier som betraktar ett vårdande 

perspektiv och motivationen i förhållande till en bredare evidensuppfattning i vården. 

Eriksson med kolleger (1999; 2000) kommer fram till att evidensbaserat vårdande och 

kulturen kring det här stöds och påverkas av vårdledaren, som har ett ansvar för att 

vården blir vårdande och evidensbaserat. Därför verkar det vara skäl att betrakta hur 

vårdledarna tar ansvar och bidrar till evidensbaserat vårdande. Evidensbaserat vårdande 

är praxis och inbyggt i kulturen och därför är det viktigt att förstå mer om motivationen 

bakom det. Det verkar naturligt att börja sökandet ur vårdledarnas perspektiv som enligt 

tidigare studier har ett viktigt ansvar och har en central roll i att evidensbaserat vårdande 

blir praxis. 

 

 

Sammanfattningsvis har forskaren dragit följande slutsatser ur den tidigare forskningen: 

 

- Vårdarnas motivation till evidensbaserat vårdande bör noggrannare utforskas   

- Förståelse om evidensbaserat vårdande i praxis, inte bara evidensbaserad vård, 

bör fördjupas 

- Vårdledaren har en central roll i praxis att bidra till den evidensbaserade 

hållningen och handlingen och därför kan vårdledarnas syn tänkas bidra med 

något nytt till det här temat   
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3 Syfte och frågeställningar 

 

Studien söker kunskap om vårdledarnas syn på evidensbaserat vårdande i praxis. Syftet 

med studien är att nå förståelse om hur vårdledare motiverar vårdare till evidensbaserat 

vårdande från ett vårdvetenskapligt caring science-perspektiv. Målsättningen är att 

erhålla kunskap om hur motivationen gestaltas i praxis, för att nå ökad förståelse om det 

som motiverar vårdarna till det evidensbaserade arbetet och således kunna stödja och 

stärka vårdares motivation till ett evidensbaserat vårdande. 

 

Vad är evidensbaserat vårdande i praxis ur vårdledarnas synvinkel?  

 

Hur gestaltas motivationen för evidensbaserat vårdande i praxis? 

 

Hur kan vårdledare motivera vårdare till ett evidensbaserat vårdande? 
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4 Forskningens teoretiska utgångspunkter 

 

De teoretiska utgångspunkterna beskriver perspektivet i den här studien och bär på 

forskningens etik, ontologi och epistemologi. Eriksson (2003) anser att det 

grundläggande i det vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet är att etiken föregår 

ontologin. Det är ett förhållningsätt som bär på ett ethos. I den caritativa teorin och den 

här studien beskriver caritas detta ethos. Caritas står för kärnan i vårdvetenskapen och 

vårdandet. Caritas är mellanmänsklig kärlek, medlidande och barmhärtighet som blir det 

yttersta motivet, grundmotivet för allt vårdande och forskning kring vårdande. 

(Lindholm, Lindström & Zetterlund, 2010.)  

 

Den här studiens teoretiska utgångspunkter formas genom fem centrala begrepp: 

vårdande, evidens, praxis, motivation och vårdledarskap. Utgångspunkterna är grunden 

för studiens frågeställningar och det perspektiv som studiens resultat speglas emot.  

Kunskap och vetande kring vårdande är viktigt att betrakta genom ett brett perspektiv, 

till och med tvärvetenskapligt. Den vårdvetenskapliga traditionen har dock givit sin 

prägel på hur den här studien söker kunskap och sanning. Denna studie har en 

traditionsbunden verklighetsbild och studien uttrycker den här verkligheten genom det 

gemensamma språket och begreppen som artikulerar traditionen. (Eriksson, 2012.) 

Vårdvetenskapen som autonom humanvetenskap och tradition ger den här studien ett 

uttalat ethos, explicit ontologi och öppenhet för ny, okänd kunskap (Eriksson, 2018).  

 

Det här teoretiska perspektivet innebär att den här vårdvetenskapliga studien har en 

öppenhet för en bred världsbild där människan förstås som en enhet bestående av kropp, 

själ och en andlig dimension. Vårdvetenskapen indelas i en klinisk och systematisk 

vårdvetenskap. (Eriksson, m.fl. 2000.) Den kliniska vårdvetenskapen har samma 

kärnsubstans som den systematiska vårdvetenskapen, men har siktet på en klinisk 

kontext. Den är inte en praktisk disciplin, men strävar efter att ha betydelse för praxis. 

(Eriksson & Lindström 2003.) Det här är den kunskapsteorin, epistemologin som den 

här studien har.  
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4.1 Vårdande  

 

I den här studien definieras vårdandet som något naturligt för människan. Alla 

människor kan ses ha en vårdande hållning. Vården bär ofta på en stark professionell 

och teknisk profil. Vårdandet skall ändå inte ses som motsatsen till en professionell 

vård, utan snarare som något grundläggande i all vård. Den professionella vården, utan 

en vårdande hållning, riskerar att objektifiera människan till en passiv mottagare av 

vård. Grundmotivet för vårdande (caring) är att lindra den andras lidande och sätts igång 

genom olika former av ansning, lekande och lärande vilka möjliggör tillit och olika 

former av välbehag. Det yttersta syftet är således att upprätthålla, sätta igång eller stöda 

hälsoprocesserna så att en förändring kan ske i människans hälsa. (Eriksson, 2018.) 

 

Till sin grundkaraktär är denna process alltid ömsesidig och interaktiv. Vårdandets 

meningssammanhang finns i vårdgemenskapen och denna gemenskap möjliggör 

lindrande av lidande och kan bli en kraftkälla inom vården. Vårdgemenskapen bildas då 

vårdare verkligen vill lindra patientens lidande och går in i en vårdande relation. 

Meningssammanhanget som helhet fungerar som bakgrund också till vårdvetenskapen. 

(Wiklund, 2003.)  

 

Denna studie utgår från Mayerhoffs (1972) tanke om att vårdande (caring) förutsätter 

mycket kunskap. Kunskap om medmänniskan handlar om vilka behov hen har och hur 

en annan människa skall möta dem. Kunskap är det man själv vet och hur man bör 

handla, utgående från sina egna styrkor och svagheter för att stöda den andras styrkor 

eller överkomma hens svagheter. I vårdande hanteras allmän och specifik kunskap och 

kunskap blir förståelse i vården på olika sätt. Vårdande behöver kunskap om fenomen 

och kunskap om hur fenomenen skall förklaras, men all kunskap i vården går inte att 

artikulera i ord. Man kan till exempel veta mer om en människa än vad man kan 

artikulera om hen i ord. Vårdande handlar om att kombinera olika former av kunskap, 

till exempel det man vet om någonting, med kunskap om hur någonting blir gjort. 

Kunskap om vårdande är mera än bara hur man vårdar och mer än det vi kan sätta ord 

på. Vårdande bär på implicit kunskap, kunskap om det som håller på att ske och det är 

viktigt att vara öppen för all den kunskap som finns i vårdande. Carper (1978) 

identifierar fyra typer av kunskap som vårdarna behöver i vården. Vårdare behöver 

empirisk eller vetenskaplig kunskap, estetisk kunskap om vårdande som konst, 

personlig kunskap och etisk kunskap. Carper menar att den vetenskapliga kunskapen 
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bara är en slags kunskap bland de andra och att de inte utesluter varandra. Det går alltså 

att tänka som Bjørn (1999) att också den andra kunskapen, utöver den empiriska 

kunskapen, uppfattas i klinisk praxis som evidens.  

 

 

4.2 Evidens  

 

Det evidensbaserade tänkandet och verksamheten har sitt ursprung i det medicinska, 

naturvetenskapliga paradigmet. Tänkandet bakom evidensbaserad medicin (EBM) 

grundar sig i den kritik som väcktes på 1970-talet för att det inte i det praktiska 

patientarbetet användes tillräckligt av de tillgängliga forskningsresultaten. EBM började 

snabbt innefatta också andra professioner och man har börjat använda begrepp som 

engelskans evidence-based practice (EBP) och svenskans evidensbaserad vård. 

Evidensbaserad omvårdnad är en översättning av det engelska begreppet evidence-

based nursing (EBN). Begreppets definition är på liknande sätt tudelat som definitionen 

för EBM och EBP. De handlar om vilja att bättre utnyttja omvårdnadsforskningens 

resultat i vården, samt om processen som kompletterar eller binder samman annan 

kunskap med forskningsresultaten. (Willman m.fl., 2016.) 

 

Begreppet evidensbaserad definieras inom vårdforskningen på många sätt.  Det 

gemensamma för definitionerna är viljan att tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga 

bevis som grund i vården, samt i de beslut som berör patienten. Begreppet beskrivs 

dessutom som den process där man utvärderar systematisk forskning genom att 

sammanställa och granska den. Tyngdpunkten har skiftat från att evidens skall styra 

besluten i den kliniska vården till att evidens skall hjälpa patienten själv att fatta 

informerade beslut. Det har blivit viktigt att förstå hur patienter blir guidade och 

vägledda av personalen. (Willman m.fl., 2016.)  

 

Vårdvetenskapen som människovetenskap behöver ett humanvetenskapligt och bredare 

evidensbegrepp än den evidensuppfattning som finns i naturvetenskaperna (Eriksson, 

2009). Definitionerna på evidensbegreppet tränger inte undan det bredare humanistiska 

förhållningsättet som både vårdvetenskapen och den här studien har, utan möjliggör ett 

komplett tänkande (Willman m.fl., 2016). Det råder ändå två olika synsätt på evidens 

idag. Det naturvetenskapliga synsättet, som har ”beviset” som ideal och den 

humanvetenskapliga som ser ”vittnesbördet” som det sanningslika, det sköna och goda. 
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Det har varit viktigt för den här studien att hitta och använda ett evidensbegrepp som 

styrker vårdandets ethos och bejakar naturvetenskaplig forskning utan att 

vårdvetenskapens evidensbegrepp mister siktet att tjäna människan och föra fram 

vårdandets sak. (Eriksson m.fl., 1999.)  

 

Den här studiens så kallade bredare evidensdefinition och tankar kring den grundar sig 

på att kunskap om vårdande kommer från många olika källor (jfr. Mayerhoffs, 1972; 

Carpers, 1978).  Det här för med sig att också evidens härstammar från olika 

kunskapsformer. För att bedriva god och säker vård skall kunskapsunderlaget, som 

besluten tas på, ha en så säker grund som möjligt. En förutsättning för god vård blir att 

vårdarna har ett vetenskapligt förhållningssätt. (Willman m.fl., 2016.) Den här studien 

menar som Eriksson och medarbetare (1999; 2000; 2004) att vårdvetenskapen har ett 

eget mångdimensionellt och brett evidensbegrepp, som refererar till det sanningslika, 

sköna och goda. Evidens beskriver inte enbart forskningsbaserad praktik utan den 

beskriver också en ontologiskt grund av sanningen. Evidens grundar sig på en dialektisk 

rörelse mellan det ideala vårdandet och verkligheten. Vårdvetenskapen har en egen 

evidensteori.  

 

Det mångdimensionella evidensbegreppet härstammar från latinets evidentis. Som 

språkligt begrepp betyder evidens att veta, ha en uppenbar visshet, att se, erfara och 

känna. Evidens står i relation med något naturligt, uppenbart, påtagligt, sant och skönt. 

(Eriksson m.fl., 1999.) Begreppet bär på fyra grundläggande betydelsehorisonter: att se 

och inse, att veta, att vidimera samt att revidera (Eriksson, 2009). I vården och 

vårdvetenskapen får evidensbegreppet ofta en snävare betydelse. Då beskrivs evidens 

enbart som något bevisbart och forsknings- eller teoribaserat. Ett bra exempel är den 

finska översättningen av evidens: näyttöön perustuva, fritt översatt till svenska ”grundat 

på bevis”. Evidensbegreppet kan språkligt ses innefatta mer än den här översättningen 

kan tänkas betyda. (Eriksson m.fl., 1999.) Semantiskt är evidens något uppenbart, äkta, 

naturligt, obestridligt och kan framstå som bevis (Eriksson, 2009). Det svenska 

begreppet evidensbaserad är ett relativt nytt låneord vilket möjliggjort att definitionen 

blivit mer innefattande.  Den här studien väljer att inte använda begrepp som 

kunskapsbaserad eller vetenskapsbaserad för att de lätt leder tanken till delar av 

helheten som begreppet evidensbaserad kan ses betyda. Det här beror på att kunskap 

kan tänkas finnas i flera former än så kallad vetenskaplig kunskap. (Willman m.fl., 

2016.)   
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För att i den här studien förstå evidensbegreppets olika dimensioner och kopplingar till 

exempelvis kunskap eller praxis, bör begreppets etymologi betraktas noggrannare. 

Eriksson (2009) menar att den första dimensionen vision handlar om att se, inse och 

synliggöra och de här blir grunden för den andra dimensionen, det som kan göras 

vetbart. Här kommer kopplingen till de epistemologiska frågorna om kunskap och 

skapandet av kunskap. Att ge uttryck för det man sett och att någonting stämmer 

överens med det verkliga förhållandet blir innebörden i att vidimera. Det hör samman 

med att lägga fram bevis och ange vittnesbörd om en sanning. Den sista dimensionen är 

att revidera vilket betyder att granska eller bedöma hur potential, ideal och aktual står i 

förhållande till varandra. Det handlar om att ha visioner, ny förståelse som kan förändra 

och förnya. De begreppsliga dimensionerna blir grunden för evidensteorins struktur.  

 

Att se, inse och synliggöra; att veta; att vidimera; att revidera blir strukturen för 

evidensteorin och den rörelse i teorin som kallas evidensskeende. Det här skeendet ses 

som en hermeneutisk rörelse mellan del och helhet för att kunna uppfatta den vårdande 

verkligheten som stiger fram. Seendet och inseendet möjliggör att olika verkligheter kan 

uppfattas. En förmåga att tolka verkligheten möjliggör att vetandet blir grunden för 

bedömning av den. Det verkliga eller sanna synliggörs då det får bevis och vittnesbörd. 

Vidimering bedömer hur sanningslikt, gott och skönt något av det verkliga är. 

Revideringen strävar efter att föra verkligheten mot de igenkända idealen och samtidigt 

föra idealen mot verkligheten. Det här skeendet strävar efter ontologisk klarhet då något 

gott från verkligheten visar sig. Det etiska genomsyrar det här skeendet, en bedömning 

av evidens förutsätter en etisk bedömning. (Eriksson, 2009.) 

 

Den här studien anser såsom Eriksson (2009) att det finns olika former av evidens. Det 

här beror på att evidensen visar sig och blir synligt direkt eller indirekt.  Det som visar 

sig beskrivs med hjälp av ord och begrepp. Orden kan framträda det evidenta och 

beskriva vittnesbörden och den förstådda sanningen. Evidens är bundet till vårdandets 

ontologi, vårdandets kontext och till och med maktförhållanden. Eriksson och Nordman 

(2004) menar att vårdvetenskapens evidens kan bli evident då ett vårdvetenskapligt 

tänkande genomsyrar den rådande kulturen. Det här tänkandet synliggörs genom 

vårdvetenskapligt språk och förhållningssätt. Då blir också det etiska och estetiska 

synligt i hållning och handling. 
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4.3 Praxis 

 

Praxis som begrepp beskriver något som är, i skillnad från något som upplevs och 

erfaras eller något som går utöver erfarenhetskunskapen som till exempel metafysiska 

frågor. Praxis beskriver en av de tre kunskapsobjekten i klinisk vårdvetenskap. Utöver 

att praxis är ett kunskapsobjekt är det också en beskrivning av en av de tre 

verkligheterna som studeras och samverkar i klinisk vårdvetenskaplig forskning. De här 

verkligheterna blir viktiga att förstå i den här studien, för att hitta meningsfulla 

humanvetenskapliga vägar till teoretisk kunskap såväl som till klinisk eller praktisk 

kunskap. (Eriksson & Lindström 2003.) 

 

Praxis skiljer sig från begreppet empiri i att det innefattar något utöver de empiriska 

erfarenheterna. Praxis som verklighet bär alltså på något mer än den empiriska 

verkligheten. Empirisk kunskap är starkt kopplad till erfarenheterna och sinnesdata. Det 

här betyder att sinneserfarenheter kan bli dominerande och delar av verkligheten 

reduceras. Praxis beskrivs av Ritter enligt Eriksson och Lindström (2003) som en 

mellanform av att vara verksam och att finnas till; alltså egentligen ett levnadsätt. Det 

här betyder att man fungerar och är verksam på ett visst sätt. Praxis förutsätter val där 

man överväger och reflekterar över olika alternativ. För att teori och praxis skall bli ett, 

bör man ha en hållning, dvs. hålla fast vid något. Praxis innefattar en dialektisk 

reflektion mot den egna värderangordningen, alltså mot ens eget ethos. Praxis beskriver 

en komplex verklighet där teorin gestaltas. (Eriksson & Lindström, 2003.) Det här är 

skillnaden mellan begreppen praxis och praktik, vilka ofta uppfattas som synonyma. 

Teori och praktik kan uppfattas som motsatta begrepp, medan teori och praxis inte går 

att åtskilja. (Eriksson, 2012.) 

 

Klinisk vårdvetenskap för idealet om vårdande mot verkligheten och verkligheten mot 

idealet. Det här betyder också att vittnesbörd från klinisk praxis beskriver gestaltningar 

av teoretiska begrepp och teoretiska begrepp beskriver gestaltningar av klinisk praxis. 

(Eriksson & Lindström, 2003.) Praxis kan tänkas uttrycka den verklighet som råder, 

med förståelse om idealet och möjliga vägar till den. Den här studien tolkar dock att 

praxis är i en ständig strävan mot idealet och att utan den här strävan existerar inte 

praxisverkligheten. 
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I den här studien definieras praxis som något mera än bara ett fält där handlingar sker. 

Det är inte motsatsen till teori eller synonymen till praktik. Praxis är det sätt vi handlar 

på, den praktik vi förverkligar, alltså närmare ett levnadsätt än en handling i sig. Men 

den praxis som råder förverkligas genom våra handlingar och vårt förhållningsätt. 

Genom att studera praxis är det möjligt att hitta, i empirin, teoretisk kunskap såväl som 

klinisk eller praktisk kunskap. 

 

 

4.4 Motivation  

 

Vårdvetenskapen saknar ett uttalat motivationsbegrepp. Inom vårdvetenskapen och den 

caritativa traditionen vid Åbo Akademi har motivation som begrepp inte tagit något 

speciellt fotfäste. Begreppet har inte studerats som ett praxisbegrepp beskrivande en 

individs benägenhet att till exempel tillägna sig vårdande. Men som autonom vetenskap 

har det varit viktigt för vårdvetenskapen att utforska vårdandets utgångspunkter i dess 

grundmotiv samt meningssammanhang. Grundmotivet beskriver det som ytterst 

motiverar vårdande. Det här motivet är caritasmotivet. Tanken är att mänsklig kärlek, 

medlidande och barmhärtighet är det som ytterst motiverar allt vårdande. (Eriksson, 

2001.) Bondas (2003) har utgått från den caritativa teorin och bildat det så kallade 

caritativa ledarskapet som grundar sig på caritasmotivet och den caritativa 

värdegrunden. Hon anser att vårdledaren skall känna igen och se potential hos alla 

vårdare, men går inte närmare in på hur detta potential blir tillägnande i arbetet.   

 

Tillägnande har studerats inom vårdvetenskapen. Eriksson och Lindström (2000; 2003; 

2007) talar om att tillägnande innebär att teorin översätts så att den kan appliceras i 

verkligheten. Vårdare tar inte bara till sig, utan kan bli ett med de vittnesbörd de gjort. 

De hävdar att vårdandets fundament kan ses bli levande och ta sin boning i en 

människa. Tillägnandet handlar alltså om förståelse och tolkning (bildning) av de 

vetenskapsteoretiska och ontologiska perspektiven, som kan genom vårdande akten blir 

praxis och så kommer att beröra patientens verklighet. Kunskapen får konkret betydelse 

genom att det vi kommit fram till i vår forskning ges namn och ett gemensamt språk 

formas. Det bildas en vårdvetenskaplig identitet som växer fram hos individer trots att 

det kan ske i en gemenskap. Sätt att nå eller komma fram till tillägnandet är till exempel 

genom undervisning, dialog, samtal och studerande av olika texter. Det går att genom 

en vårdande hållning och relation att bilda en gemenskap som befrämjar tillägnandet. 
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Om vårdare tar till sig den vårdvetenskapliga kunskapen och det ethos som ingår, kan 

den här identiteten bidra till en verksamhet där vårdandet blir evident.  

 

Från potential till tillägnande verkar det dock finnas ett steg som kanske kan ha 

kopplingar till vårdandets grundmotiv. Motivet går ändå inte direkt att översätta till 

praxis. Ett steg, där ledarskapet troligtvis har en betydelse, kan vara genom att känna 

igen potential och bereda grund för en vårdande kultur, som möjliggör att teorin om 

vårdande kommer ut i praxis, genom vårdarnas tillägnande. Vårdandet blir alltså 

evidensbaserat och evident. För att få perspektiv, om det som kan tänkas få potential att 

bli tillägnande och teori att bli evidens i praxis, måste den här studien ta ett steg ut ur 

det vårdvetenskapliga paradigmet och se på psykologin där motivation som begrepp och 

fenomen har forskats och bidragit till teoribildning. 

 

Ordet motivation härstammar från latinets ord och koncept movere, som betyder rörelse 

och att sätta i rörelse. Movere beskriver en drivkraft, anledning eller benägenhet att göra 

något. Det handlar om ett medvetandetillstånd som blir förutsättning eller som utlöser 

en handling. (Lübcke, 2004.) I vardagsspråk förstås motivation ofta som något man 

antingen har eller något som saknas i förhållandet till det som skall utföras. Rättare är 

att se motivation genom en skala som beskriver hur motiverad någon är i förhållande till 

något. Motivation kan alltså ses ändra i grad, men den ändrar även i typ. Motivation får 

människor att skapa och därför har den intresserat forskning och värderas högt. 

Motivation ses som energi, riktning, uthållighet och ekvifinalitet, aspekter som aktiverar 

samt är bundna till syften. Motivation byggs upp av flera olika faktorer fast det oftast 

betraktas som en enhet. Människor blir dessutom motiverade av mycket olika faktorer 

som exempel sina värden eller ett yttre tvång. (Deci & Ryan, 2000a; 2000c.)    

 

Motivation har indelats i en inre och yttre form. De här kan ses beskriva motivationens 

typer. Den yttre motivationen handlar om mer konkreta belöningar efter en viss 

handling som exempelvis pengar för en slutförd uppgiften. Den inre motivationen 

handlar däremot om att njuta av att göra något för att det är något man njuter i sig av att 

göra. Med andra ord förstärks motivationen av själva uppgiften eller görandet. Det kan 

handla om lära sig något för att kunna det eller för att få positiv feedback på det man 

kan. Den inre motivationen har en koppling till yttre konsekvenser, men sambandet är 

komplext. Resultaten ändrar om motivationen är självskattad eller om den blivit mätt till 

exempel genom någons benägenhet att fortsätta arbeta med något. Den inre 
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motivationen är alltså kopplad till yttre belöningar, men hur dessa belöningarna upplevs 

är viktigt. Belöningar så som pengar eller beröm kan upplevas kontrollerande och därför 

inte har den önskade effekten på den inre motivationen. (Deci & Ryan, 2000a.)   

 

Deci och Ryan (2000a; 2000b) har forskat kring motivation som fenomen och de här 

studierna har blivit grunden till Self Determination Theory (SDT). Andra och tidigare 

teorier binder motivation starkt samman med de mål som människan har. I SDT ses 

målen som ett viktigt element och grund, men dessutom har teorin identifierat att 

processen som leder till målen, strävan, bär på psykologiska behov. SDT har identifierat 

människans tre psykologiska grundbehov, som har betydelse för människans motivation 

då hen strävar efter sina mål. Grundbehoven ses kunna förklara största delen av de 

positiva känslorna människan möter i livet. De ses som grund för människans 

välbefinnande. Enligt SDT påverkas människans motivation av hens behov att känna sig 

fri att fatta egna beslut, människans motivation grundar sig på den här friheten. Det 

andra behovet handlar om människans kompetens som innefattar det att hen är kunnig, 

kan överkomma hinder och får saker tillstånd. Det tredje behovet handlar om 

gemenskap och människans behov att vara i kontakt med andra och bry sig om andra 

samt bli själv omhändertagen.  

 

 

4.5 Vårdledarskap 

 

Ledarskap är mer än ett definierbart begrepp. Det är ett komplext fenomen, som har ett 

stort vetenskapligt intresse att bli definierat. (Northouse, 2010.) Ledarskap kan ofta ses 

som en ojämn process, där åsikter och tankar förs över på underordnade (Alvesson, 

2009). Men ledarskapet kan också beskrivas genom ett grupperspektiv där ledaren bär 

gruppens gemensamma röst, eller genom att betrakta personliga egenskaper, som 

behövs för ett gott ledarskap. Ledarskap kristalliseras ofta till att beskriva den processen 

där en individ (ledare) försöker influera en grupp att nå gemensamma mål. (Northouse, 

2010.) Willman m.fl. (2016) menar att då man definierar ledarskap som en process 

antyder det att ledarskap är en interaktiv händelse mellan ledare och underordnade, 

snarare än en linjär händelse där ledaren påverkar anhängarna, men underordnade 

påverkar inte ledaren. Northouse (2010) menar att ledarskap måste ses som en process, 

som innefattar ledaren och de underordnade för att ledarskap som en helhet kan stiga 

fram. 
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En sådan helhetssyn på ledarskap går att hitta i Bondas studier (2003; 2006; 2009; 

2010). Bondas (2006) menar att ledarskap behöver uppmärksammas mer i vården. Hon 

har i sina studier format ett caritativt ledarskap som efterfrågar en kärleksfull 

organisation där språket är välkomnande för patienter och de som arbetar i 

organisationen. Caritas står för den här kärleken och barmhärtigheten och blir 

kärleksmotivet, grundmotivet som borde vara det yttersta motivet också för ledaren och 

för ledarskapet. Det caritativa ledarskapet utvecklar, handleder, planerar, organiserar, 

rapporterar och utvärderar verksamheten igenom det här grundmotivet. Verksamheten 

är genomsynligt och ledaren är tillgänglig i det dagliga arbetet och bär ett ansvar (jfr. 

Wallinvirta 2011) över vården och patienten. Den kärleksfulla organisationen och 

ansvarstagandet möjliggör det som Bondas (2003) menar att är ståndpunkterna i 

caritativt, vårdande ledarskap, se potential i alla människor, fungera utgående från en 

uttalad värdegrund och ha en vårdande hållning där patienten och lindrande av 

patientens lidande är i centrum.  

 

Bondas (2006) utmanar vårdledare att reflektera över varför de är ledare och vad de har 

för mål i sitt ledarskap, för att kunna se hur ledarskapet påverkar vården och kulturen i 

organisationen. Vårdledare har olika bakgrunder och deras motivation varierar. Det är 

inte ovanligt att själviska eller personliga mål styr vårdverkligheten idag. Det är viktigt 

att kunna reflektera hur ens eget arbete påverkar vården och se strukturer i 

organisationen i förhållande till verksamheten. Vårdledaren behöver många egenskaper 

men utan grunden, motivet blir arbetet klanglöst och saknar ansvar. (Bondas 2003; 

2006.) Vårdledaren kan grunda sitt handlande i teorier som stöder det och hjälper 

ledaren att fungera kontinuerligt och reflektivt. Vårdledaren skall fungera som stöd och 

mentorer och påverka vården via den kunskap de har. Ledaren har ansvar för 

ledarskapet och skapandet av en vårdande kultur. I caritativt ledarskap beskriver man 

effektivitet genom kraft och verkan där evidensbaserad vård grundar sig på människans 

värdighet. (Rosengren, 2014) 

 

Willman m.fl. (2016) anser att ledaren har en avgörande betydelse för implementering 

av evidens i praxis (jfr. Sandström m.fl. 2011). Den kultur ledaren skapar kan stöda 

implementering av evidensbaserad kunskap och värdesätta forskning och användning av 

forskningsresultat. En sådan kultur är mottaglig för förändring. Ledaren är i en position 

att påverka vårdarnas värderingar och normer. Organisationsstrukturer kan stöda 

implementering av evidensbaserad kunskap, men implementeringen förutsätter också ett 
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gott ledarskap för att bli lyckad. Det här är ändå inte alltid självklart, utan ofta tvingas 

ledaren arbeta med uppgiftsorientering, rutiner och normer där till exempel erfarenhet 

blivit mer betrodd än vetenskap. Wallinvirta (2011) poängterar i hennes avhandling om 

ansvar i vården, att förändringar i vården leder till att vårdledarens roll betonas. 

Ledarens sätt att våga öppna diskussioner om vårdetik, regler och normer blir allt 

viktigare. Det här betyder att vårdledaren skall vara en kulturens ledare och bärare av en 

tradition, samtidigt som ledaren känner igen det goda i hens egna inre ledarskap.  
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5 Metod och datainsamling 

 

Vårdvetenskapens paradigm som humanvetenskap styr mitt val av metodologi och min 

metod för sökandet av kunskap och förståelse om evidensbaserat vårdande i praxis. Den 

humanvetenskapliga synen bär på ett hermeneutiskt kunskapsintresse där tolkningen 

stöds av delaktigheten i en tradition.  Den hermeneutiska metodologiska grunden i den 

här studien möjliggör att den valda metodens, delfimetodens kvalitativa drag stiger fram 

och forskningens pålitlighet kan ses försträckas. Den här studien är förankrad i den 

vårdvetenskapliga traditionen skapad vid enheten för vårdvetenskap vid Åbo Akademi. 

Hermeneutiken som praxis möjliggör att den här studien inte enbart forskar för sin egen 

del utan bidrar till något gemensamt (Nyström, 2015).  

 

 

5.1 Metodologi 

 

I den här studien och för vårdvetenskapen mer allmänt, fungerar hermeneutiken som en 

meningsfull väg till kunskap och förståelse och är en central metodologisk utgångspunkt 

(Eriksson, 1992). Hermeneutiken handlar om att nå förståelse i sak dels för att giltiggöra 

metoden och dels för att fördjupa förståelsen i saken (Eriksson & Lindström, 2003). 

Förståelse och tolkning utgör kärnan i den förståelseprocess som genomsyrar all 

hermeneutisk forskning och den här studien. Förståelse och tolkning som begrepp hör 

samman men förståelse beskriver något primärt om processen i hermeneutisk forskning. 

Forskaren söker förståelse genom att röra sig mellan delar och helheter i substansen för 

att avtäcka något som ”döljer sanningen”. Hermeneutiken strävar efter att söka detta i 

substansen, som bär på mening och genom tolkning tillskriver mening åt ett material 

eller en substans. (Nyström, 2015.)  

 

Nyholm, Koskinen och Nyström (2015) hävdar att hermeneutiken genom sitt sökande 

strävar efter att hitta något nytt och något man vill ha förståelse om. Genom att sökandet 

upptäcker det nya gör man det evident (Eriksson & Lindström, 2000).  Hermeneutiken 

möjliggör ett kunskapssökande som vidgar förståelse om den vårdande verkligheten. 

Den här verkligheten är komplex och det behövs metoder som öppnar för ny förståelse 

och har möjlighet att ta steg över rådande kunskapsgränser. Den här nya förståelsen om 

praxis kan ge insikt i vårdande substans. (Eriksson & Lindström, 2003.) 
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I stället för en traditionell enkät- eller fokusgruppsstudie valdes delfimetoden för den 

här studien dels för att nå ut i praxis, skapa en interaktion mellan en grupp experter och 

möjliggöra en fördjupning i ämnet. Fördjupningen tänktes kunna ske genom att gruppen 

experter återkommer till temat genom ett antal ronder. Metoden är flexibel då antalet 

ronder inte är bestämt på förhand. Dessutom går metoden att förverkliga via virtuella 

medel som i det här fallet eDelphi.org. För den här studien har det varit viktigt att 

förankra metoden i en uttalad metodologi för att den valda metoden inte har strikta 

regler eller anvisningar. Metodens användning i kvalitativa studier kan ses förutsätta en 

metodologisk diskussion. I hermeneutisk forskning fungerar traditionen som den 

gemenskap där tolkning och kunskapsintresset bestäms. Tradition har styrt de val som 

gjorts före studien och under studiens gång. Studiens kvalitativa design har möjliggjort 

induktion samt deduktion om ämnet och senare i tolkningsskedet en hermeneutisk 

rörelse mellan del och helhet (Henricson & Billhult, 2012).  

 

 

5.2 Delfimetoden 

 

Namnet ”Delfi” härstammar från den grekiska mytologin om Oraklet i Delfi. I 

mytologin hade oraklet kunskapen att besvara vilken fråga som helst. Delfimetoden är 

en strukturerad process där en grupp experter jobbar kring en fråga eller frågor för att nå 

konsensus i frågan. (Keeney, Hasson & McKenna 2011; Hasson, Keeney & McKenna, 

2000.) Metoden har sitt ursprung i studier som den amerikanska RAND-korporationen 

gjorde på 1950-talet. De här studierna hade som mål att sammanställa en expertgrupps 

åsikter så att en så tillförlitlig konsensus som möjligt kunde stiga fram. Det här skedde 

via intensiva frågeformulär med kontrollerad opinion-feedback. (Linstone & Turoff, 

1975.)  

 

Processen i delfistudier framskrider genom en serie av ronder av till exempel 

frågeformulär för att samla in kunskap från experterna. I den ursprungliga eller så 

kallade traditionella delfimetoden fortsätter ronderna tills konsensus har nåtts. (Hasson, 

m.fl., 2000.) Keeney m.fl. (2011) menar att metoden grundar sig på tanken att en grupp 

eller panel av experter bär på, eller kan komma med, en mer giltig kunskap om ett 

ämne, än en enskild expert inom ämnet. Metoden har använts inom omsorgsforskning 

för att hitta forskningsmål, lösa problem och skapa konsensus i olika frågor. Metoden 

har blivit applicerad på olika sätt och designen har varierat i olika studier (jfr. Bäck-
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Pettersson, Hermansson, Sernert & Björkelund, 2007; Rauta, Salanterä, Nivalainen & 

Junttila, 2012; Laustsen & Brahe, 2015.) vilket kan ses tala för metodens användbarhet 

och flexibilitet. Användbarheten kan ha att göra med att strikta regler för användningen 

av metoden inte finns. Det här avspeglas också i att definitionen på metoden varierar. 

Det gemensamma i definitionerna anses handla om att metoden strävar efter att nå 

konsensus i åsikterna hos en expertpanel genom att processen framhäver, förutser och 

utforskar gruppens attityder, behov och prioriteter. (Keeney, m.fl. 2011.)  

 

Det viktiga för metoden blir att välja en lämplig panel av experter. Experterna är 

individer som har relevant kunskap, det vill säga är sakkunniga i ämnet. Det har 

diskuterats hur väl begreppet expert beskriver medlemmarna i panelen och hur en expert 

egentligen definieras. (Hasson, m.fl., 2000.) Keeney m.fl. (2011) poängterar att vetskap 

om ett ämne inte nödvändigtvis betyder att man är den rätta experten för en studie. Det 

har identifierats att individer med ett större intresse och engagemang har större 

sannolikhet att genomföra samt slutföra studier (Hasson, m.fl., 2000). Det här kan bli ett 

problem om bara individer med vissa intressen deltar och slutför studier. Metoden har 

ändå en styrka i att experterna inte behöver mötas och starka åsikter eller personligheter 

kan så tänkas ha en mindre inverkan på panelens åsikter. Ronderna möjliggör att 

experterna funderar om och till och med ändrar sin åsikt i någon fråga. (Keeney, m.fl. 

2011; Hasson, m.fl, 2000.) Keeney m.fl. (2011) menar att det blir en balansgång mellan 

hur insatta och hur opartiskt experterna kan beskriva den rådande kunskapen om ämnet. 

Expertpanelens storlek och heterogenitet beror på det ämne som forskas. De finns olika 

rekommendationer på panelens storlek varierande från 7 upp till hundratals experter. 

Det är skäl att formulera kriterier för experterna så att en tillräcklig diversitet kan 

uppnås.  

  

Ronderna samlar in kunskap och har som mål att nå konsensus i de åsikter panelen har 

om ämnet som studeras. Varje rond summeras och panelmedlemmarna tar del av den 

kunskap som samlats in den senaste ronden. Ronderna är anonyma i att de sammanställs 

av forskaren innan de förs tillbaka till panelen. (Keeney, m.fl. 2011; Hasson, m.fl, 

2000.) Hasson m.fl. (2000), Hasson och Keeney (2011) och Powell (2003) menar att 

mängden ronder beror på den tid som finns till förfogande för studien och hurdana 

frågorna som ställs panelen. Ronderna varierar vanligen från ett par till fyra. Det har 

visat sig att två till tre ronder har blivit allt vanligare. Konsten är att sluta vid rätt 

tidpunkt, inte för tidigt då kunskapen ännu inte kunnat stiga fram, men inte heller ha 
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onödiga ronder, så att panelen orkar delta ända till slut. Den använda tiden för varje 

rond bör korrelera med panelens storlek.  

 

Powell (2003) anser att den första ronden skall identifiera frågor som de följande 

ronderna sedan bearbetar. De här kan ske via öppna frågor och en kvalitativ analys, som 

så bildar grunden för de följande ronderna. Den första ronden kan också byggas upp på 

relevant kunskap om ämnet, men det är vanligare och rekommenderas att panelen 

skapar kunskapen som bearbetas i de kommande ronderna. Ronderna som följer bör 

bearbeta kunskapen från den första ronden så att konsensus kan nås. De här kan ske via 

rankning eller poängsättning. Det är vanligt att den första ronden är kvalitativ och de 

följande är kvantitativa till sin natur. Det är viktigt att språket och kunskapen inte 

modifieras eller nya frågor läggs till mellan ronderna. Forskaren skall vara trogen till sin 

panel av experter. Styrkan med metoden är att konsensus går att nå i frågor som behöver 

empirisk kunskap. Genom att resultatet efter varje rond presenteras panelen blir 

möjligheten att nå konsensus hög. Svagheten i metoden verkar vara oklarheter i hurdan 

processen skall vara för att man på bästa sättet att nå konsensus. Andra svagheter kan bli 

ett lågt deltagande, redovisningen och att metodens vetenskaplighet har blivit 

debatterad.   

 

 

5.3 Kvalitativ Delfi 

 

Det har diskuterats om delfimetoden är en kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetod. 

Delfimetoden kan ses producera både kvalitativt och kvantitativt material eller data. 

Dessutom är det vanligt att som ovan tänka, att den första ronden som samlar 

experternas åsikter om ett visst ämne ofta är ”mer” kvalitativ till sin natur och de 

följande ronderna har kvantitativa drag. Hasson och Keeney (2011) beskriver den 

klassiska delfimetoden som en sammansättning av den positivistiska och naturalistiska 

paradigmen. Skulmoski, Hartman och Krahn (2011) argumenterar för att både 

kvalitativa och kvantitativa metoder ingår i delfimetoden, men att metoden inte 

förändrar subjektiva åsikter till objektiv data. Stewart (2001) menar att det är viktigt att 

se på studiens underliggande syfte och vad det är som styr analysen av materialet som 

studien samlat in med tanke på studiens kvalitativa eller kvantitativa drag.  
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En kvalitativ studie ökar förståelse om ett fenomen så att man kan göra teoretiska 

generaliseringar och forskarens tolkning blir instrument i forskningens analys. Stewart 

(2001) argumenterar för att studiens metodologi är mer beskrivande för hur kvalitativ 

eller kvantitativ studien är. Hon menar ändå att epistemologiskt har delfimetoden 

intressanta drag av objektivitet, för att i en klassisk delfistudie betraktas alla experternas 

åsikter som objektiva sanningar medan i en så kallad policy delphi, ”åsiktsdelfi”, kan 

man ha en konstruktivistisk syn och tänka att åsikterna beskriver en gemensam sanning 

som blivit till genom en interaktiv process (jfr. även Kuusi (1999), Argument Delphi). 

Det går att se variationer i så kallade kvalitativa delfistudier på samma sätt som 

variation finns i studier med andra kvalitativa metoder (Brady, 2015).  

 

Delfimetoden har sitt ursprung i en tid då de metodologiska utgångspunkterna inte 

ansåg lika viktiga för forskningens integritet eller etik. Metodologin förblir relevant för 

vårdvetenskaplig forskning och är en viktig komponent i vårdvetenskapliga studier och 

rapporter. Delfimetoden har inte en klar filosofisk förankring eller epistemologiska 

förklaringsmodeller. Det kan förklara en del av den kritik metoden fått, till exempel 

kring metodens vetenskaplighet, och de variationer som presenteras ovan. (Guzys, 

Dickson-Swift, Kenny och Threlkeld 2015.) Guzys, m.fl. (2015) studie visar på att 

Gadamers hermeneutik fungerar som metodologisk grund för en studie med delfi som 

metod. Linstone och Turoff (1975) menar att det finns vissa kriterier för en kvalitativ 

delfistudie. Urvalet skall vara ändamålsenlig, studien skall följa en så kallad emergent 

design, alltså en frambrytande design, anonym och strukturerad kommunikation mellan 

deltagarna och en tematisk analys. Kuusi (1999) menar att de här bildar de tre 

karakteristiska dragen i en delfistudie; 1) anonymitet, 2) iteration och 3) feedback. Den 

här studien följer de här tre karaktärerna i att panelens medlemmar är för varandra 

okända och svaren anonyma, studien består av två ronder och efter varje rond har 

experterna möjlighet att ta del av de andra experternas kollektiva svar och ändra sin 

ståndpunkt eller precisera sina svar. Experterna blir uppmanade i den andra ronden att 

kommentera och motivera sina svar och val. Efter ronden har experterna åter en 

möjlighet att ändra eller precisera sig.  

 

Den här studiens metodologi och epistemologi är hermeneutiskt och delfimetoden 

valdes för att den är flexibel och kan anses ha potential att bidra till ny kunskap om 

ämnet som forskas. Dessutom anser forskaren att metoden möjliggör en interaktion 

mellan forskaren och experterna. Forskarens tolkning kan ses bli förstärkt och 
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omformad eller om tolkad av experterna och en gemensam fördjupning i sak blir möjligt 

genom en horisontsammansmältning. Den klassiska delfimetoden skulle ha förutsatt att 

ett tal eller procent beskriver koncensus i resultatet. Då forskningsfrågorna och syftet i 

studien är att samla in kvalitativ kunskap och inte förutspå, skapa koncensus eller 

kartlägga olika argument har delfimetoden blivit modifierad för den här studien. I den 

här studien kommenterar experterna inte på en skala hur viktiga de enskilda 

meningsenheterna är i förhållande till ett tema, utan lyfter fram de meningsenheter som 

de anser att är viktiga för temat. Det här anser forskaren möjliggör att experterna skapar 

en helhet som beskriver deras uppfattning om saken. Det här sker genom att experterna 

väljer ut 3–5 meningsbärande enheter eller ordnar de meningsbärande enheterna i en 

ordning som beskriver hur viktiga de är enligt experten. Dessutom bes experterna 

kommentera sina val och/ eller temat som helhet. Detta tror forskaren beskriver bättre 

helheten kring fenomenet och möjliggör att det mest centrala enligt expertgruppen lyfts 

fram i studien. Forskaren anser också att metoden nått ”konsensus” då forskaren kan 

tolka att experterna inte motsätter sig de andra experternas svar, utan meningsenheterna 

stöder och stärker varandra. Det här möjliggör också att resultatet presenteras som en 

helhet, där meningsenheter som till exempel inte fått hälften av experternas röster inte 

blir utanför utan beskriver en synvinkel på saken.  

 

 

5.4 Deltagare, urval och material 

 

För att rekrytera en expertpanel till studien betraktades utexaminerade magistrar från 

enheten för vårdvetenskap vid Åbo Akademi Vasa under de senaste ca 20 åren. För att 

hitta potentiella experter intervjuades också lärare vid enheten och enstaka 

utexaminerade magistrar. De utexaminerade studerandenas namn jämfördes med den 

information som fanns om dem på nätet och på så sätt identifierades 19 stycken 

potentiella experter. Deras kontaktuppgifter samlades in via nätet och de kontaktades i 

huvudsak via kontaktuppgifterna till deras arbetsplatser för att försäkra att alla ännu var 

aktiva vårdledare. Genom sina vårdvetenskapliga studier tänktes vårdledarna ha insikt i 

evidensbaserat vårdande och genom sina arbeten kontakt med praxis, vårdande 

vårdvetenskapligt ledarskap och administration. Experterna kan ses representera en 

tradition av vårdande vårdvetenskap som genom sina nuvarande arbetsuppgifter fört 

traditionen ut i praxis.     
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Vårdledarna rekryterades till expertpanelen via ett brev (bilaga 1) som skickades per e-

post där studiens syfte och metod presenterades. Experterna fick meddela den e-

postadress som de ville att skulle användas under studien. Totalt 10 stycken vårdledare 

svarade jakande på inbjudan och efter att en vårdledare hoppat av, innan första ronden 

tagit slut och experten svarat på den första ronden, innehåller den slutliga expertpanelen 

9 stycken vårdledare. Alla experterna har fungerat som vårdare och är magistrar i 

vårdvetenskap. Den här studien nådde inte doktorander eller doktorer i vårdvetenskap. 

Alla experterna i expertpanelen hade studerat vårdvetenskap vid enheten för 

vårdvetenskap vid Åbo Akademi Vasa.  

 

Tabell 1. Beskrivning av experternas position och arbetsmiljö under studien. 

Titel Arbetsplats Arbetsgivare 
Avdelningsskötare Hemsjukhus Kommun 
Avdelningsskötare Hälsovårdscentral Kommun 
Avdelningsskötare Universitetssjukhus Sjukvårdsdistrikt 
Avdelningsskötare Universitetssjukhus Sjukvårdsdistrikt 
Chef   Seniorcenter Kommun 
Enhetsansvarig Servishem Stiftelse 
Föreståndare Serviceboenden Förening 
Överskötare Centralsjukhus Sjukvårdsdistrikt 
Överskötare Centralsjukhus Sjukvårdsdistrikt 

 

Expertpanelen bestod av 8 kvinnor och en man. Vid tidpunkten för studien va en av 

experterna 40–49 år, sju av experterna i åldern 50–59 och en över 60 år. Två av 

experterna hade arbetet som vårdledare 2–4 år, fyra av experterna hade arbetet som 

vårdledare 10–19 år och en av experterna över 20 år. I tabell 1 ovan beskrivs 

experternas arbetsplatser och i figur 1 här under expertpanelens sakkunskap och 

expertområden genom de instanser där de verkat under sin arbetshistoria. Under studien 

fungerade experterna som vårdledare på sjukhus, vårdhem, i hemsjukhus och på 

serviceboende och de har tidigare fungerat som vårdare i olika organisationer. 

Experterna har fungerat som vårdledare på universitetssjukhus (n=2), centralsjukhus 

(n=5), kommunal vårdinstans (n=5), privat vårdanstalt (n=1) och tredje sektorn (n=2). 

Ett par av vårdledarna hade dessutom fungerat som lärare på andrastadiet (n=1) och på 

yrkeshögskolenivå (n=2). Ingen av experterna har fungerat som kliniskexpert eller 

forskare.  
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Figur 1. Expertpanelens expertområde och sakkunskap. 

 

 

5.5 Datainsamling  

 

Datainsamlingen skedde via nätportalen www.edelphi.org och verktyg som kallas 

eDelphi. eDelphi är ett redskap för forskning och utvecklingsarbete som används för att 

skapa delfipaneler, de så kallade expertpaneler och ronder via nätet. Programmet i sig 

bygger på en öppen källkod, men användningen av nätverktygen kostar. Användningen 

av eDelphi bekostades av forskaren själv. På eDelphi går det att bygga upp 

expertpaneler och bjuda in experter till dem. I panelerna går det att skapa frågeformulär, 

nätenkäter, alltså ronderna för den här studien. Inbjudan till själva panelen skickades via 

eDelphi.org, som skapar personliga länkar till panelen för varje expert. Via länken 

skapade experterna användarnamn på nätsidan så att de sedan kunde logga in till den 

slutna panelen och kunde svara på frågorna i rond nr 1 och i ett senare skede på rond nr 

2. Ronderna publicerades i samma panel.  

 

Datainsamlingen skedde genom två ronder vilka bestod av två nätenkäter med 

sammanlagt 14 sidor per enkät och samma panel på eDelphi. Den första ronden 

skapades kring forskningsfrågorna och den andra ronden bygger på de svar som 

expertpanelen kommit med under första ronden.  Den första ronden hade en sida med 

information om genomförandet, en sida som samlade in samtycket till studien och en 
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sida som samlade bakgrundsuppgifter, samt en sida som kartlagde expert- och 

sakkunskaps. Dessutom hade varje öppen fråga åt experterna i forskningen en egen sida. 

Totalt tre stycken öppna frågor ställdes åt experterna i den första ronden. Mellan 

ronderna sammanställdes materialet och skickades till alla experter via epost. 

Experterna hade en vecka tid på sig att kommentera de andra experternas svar. Efter den 

här veckan analyserade, tematiserade och tolkade forskaren materialet och skapade 

frågeställningarna till den andra ronden. De här frågeställningarna bestod av de 

påståenden som experterna gett som svar i den första ronden.  

 

Den andra ronden har en sida med information och fem sidor där experterna fick ordna 

eller välja ut det som experterna anser att är det mest meningsfulla i svaren från första 

ronden. Dessutom hade rond nr 2 sida där experterna fick diskutera med varandra. 

Genom att experterna fick lyfta fram det meningsfulla i svaren kunde experterna 

påverka det gemensamma svaret och det konsensus som framsteg. I rond nr 2 bads 

experterna dessutom att kommentera sina svar och det frågor som ställdes dem för att 

försäkra att forskaren tolkat experternas påstående på ett rätt sätt i första ronden och för 

att fördjupa, samt fånga experternas tankar kring deras ordningar eller val. Experterna 

fick efter rond nr 2 igen en sammanställning av alla experternas svar. Forskaren tog del 

av experternas svar och kunde efter ett par veckor konstatera att studien kunde avslutas 

och meddelade det åt expertpanelen, samt tackade dem för deltagandet.   

 

Tabell 2. Beskrivning av studiens framgång.  

 

 

I tabellen 2 ovan presenteras studiens framgång och den kommunikation som forskaren 

hade med panelen i sin helhet. Kommunikationen skedde via e-post och via 

meddelanden på eDelphi, som programmet skickar ut via e-post åt panelen. Dessutom 

hjälpte forskaren enstaka experter med tekniska problem som till exempel uppstod med 

användarnamn och inloggningar. Tabell 3 presenterar studiens gång och hur studien via 

de två ronderna kommer fram till ett gemensamt svar eller ett så kallat konsensus i 

frågorna.   
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5.6 Rondernas innehåll och frågeställningar 

 

Den första ronden och analysen av experternas svar följer de principer som Keeney 

m.fl. (2011) anser att kan beskrivas som den klassiska delfimetod. Den första ronden i 

studien bygger på studiens forskningsfrågor som grundar sig på tidigare forskning, 

studiens teoretiska utgångspunkter och syfte. För den första ronden skapades tre öppna 

frågor åt expertpanelen. 1) Vilka är de viktigaste teoretiska utgångspunkterna och/ eller 

begreppen om vårdande (caring) som du anser ha en betydelse för praxis? 2) Hur 

tillämpas de här teoretiska utgångspunkterna och/ eller begreppen i vården? 3) Vad 

anser du att vårdledare har för ansvar i att motivera vårdare till evidensbaserat 

vårdande?  

 

Efter att expertpanelen svarat på frågorna i den första ronden sammanställdes svaren till 

ett dokument och experterna fick ta del av dokumentet. Efter att experterna haft tid att ta 

del av de andra svar, kommentera och precisera svaren från första ronden, bearbetade 

forskaren experternas svar. Bearbetningen började med att forskare läste experternas 

svar ett antal gånger som en helhet för att bekanta sig med materialet. Efter läsningen av 

materialet började vissa teman stiga fram. Texten struktureras om och forskaren tolkade 

experternas svar så att de delar i experternas svar som hade samma eller liknande 

meningsinnehåll fördes samman för att materialets innebörd kunde stiga fram (se bilaga 

2 för exempel på hur materialet sammanfattades, tolkades och tematiserades). Forskaren 

försöket behålla experternas språk i de meningsbärande enheterna, men i vissa fall 

kombinerade forskaren av två eller flera svar med liknande meningsinnehåll. 

Meningsbärande enheterna med liknande innehålla fördes samman och forskaren kunde 

forma fem stycken teman av svaren från första ronden. De teman som stigit fram 

bearbetades till frågeställningar och meningsinnehållet bearbetades till de påståenden 

eller meningsbärande enheter som experterna sedan bearbetade i den andra ronden. De 

här teman och meningsbärande enheterna presenteras i Resultat-delen av den här 

studien.  

 

Efter tolkningen och tematiseringen av experternas svar, tog forskaren beslutet att 

materialet och experternas svar inte skulle lämpa sig för att följa den klassiska 

delfimetoden presenterad till exempel av Keeney m.fl. (2011). Den klassiska 

delfimetoden skulle ha använt statistiska medel för att kunna analyserat experternas svar 

i den andra ronden. Forskaren tolkade att materialet och alla de meningsbärande 
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enheterna skulle med största sannolikhet få expertpanelens konsensus. I stället för att 

enbart förstärka forskarens tolkning valde forskaren att i den andra ronden ge 

expertpanelen möjlighet att välja ut eller ordna meningsenheterna så att de mest 

meningsfulla enheterna för experterna skulle kunna stiga fram. Experterna bearbetade 

alltså materialet vidare genom att gruppera eller ordna enheterna. Experterna ordnade 

om de enheter som forskaren tolkat som meningsbärande och så för sin del tolkade 

materialet på nytt. Dessutom kommenterade experterna sin ordning och de 

meningsbärande enheterna som de lyft fram. Experterna kommenterade också mer 

allmänt de teman som stigit fram och från de här kommentarerna kunde forskaren tolka 

att experterna och materialet inte begärde en ytterligare rond utan delfistudien kunde 

avslutas.  
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6 Etiska frågeställningar 

 

Den här studiens etiska frågeställningar utgår ifrån att forskaren tar ansvar för att 

studien är på god etisk grund och följer allmän god vetenskaplig praxis. Det handlar om 

att följa etiska principer som grundar sig i respekt för människans självbestämmande 

rätt och genomsyras av studiens ethos. Deltagandet i studien är frivilligt och deltagarnas 

integritet skall inte skadas. Studien skall inte skada eller såra någon och deltagarna skall 

behandlas med respekt. Arbetet i sig dokumenteras noggrant och arbetet följer en klar 

struktur så att den går att bedöma öppet. Forskningen tar i hänsyn andra forskares 

arbeten. Själva materialet förvaras på ett korrekt sätt. Etiska lov och utlåtanden 

övervägdes. Ekonomiska bindningar styr inte det här arbetet eller studien. För studiens 

giltighet är det viktigt att det etiska handlandet genomsyrar forskningen. 

(Forskningsetiska delegationen, 2009; 2012.)       

 

I delfimetoden är deltagarna anonyma för varandra så att deltagarnas åsikter inte blir 

påverkade av till exempel gruppdynamik eller maktpositioner. Det handlar inte om total 

anonymitet, utan konfidentialitet eftersom forskningspersonerna är bekanta för 

forskaren. Nätportalen eDelfi.org möjliggör att experterna anonymt kan diskuterar och 

svarar på forskningens frågor. Kommunikationen via e-post har riktats åt en expert i 

taget. Kommunikationen har raderats efter att den dokumenterats.  

 

Studiens uppläggning har presenterats i det brev som experterna fått som inbjudan 

(bilaga 1). Experterna gav sitt samtycke till studien via en av sidorna på eDelfi.org. 

Experterna har fått forskarens kontaktuppgifter så att möjliga frågor och ärenden har 

kunnat riktas åt forskaren. Experterna har haft möjligheten att avbryta studien utan 

förklaring och efter studien vara i kontakt med forskaren om de villat reflektera över 

något i studien. Materialet kommer att tas bort från eDelfi.org och bevaras på ett externt 

minne som inte är uppkopplat till nätet. Materialet kommer att granskas kritiskt och 

tolkningsprocessen skrivs ut så att forskningens giltighet också går att bedöma av andra 

än bara av forskaren själv. Forskaren har strävat efter att presentera alla experters åsikter 

och inkludera alla olika perspektiv i resultatet. Forskaren har haft som uppgift att vara 

trofast expertpanelen som helhet och trofast bearbeta materialet som expertpanelen 

skapat. De är meningen att resultaten presenteras i den här avhandlingen som kommer 

att vara öppet tillgänglig. Planer om möjliga andra presentationer finns inte för tillfället.  
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7 Resultat 

 

Resultatet bygger på experternas svar från studiens första rond och den tolkning 

forskaren gjort av experternas svar. Forskarens tolkning av första rondens svar ledde till 

att fem teman med meningsbärande enheter kändes igen. Resultatet presenteras genom 

de här fem temana och beskrivs utgående från experternas svar under den andra ronden. 

Svaren innehåller experternas val och ordningar av de meningsbärande enheterna samt 

kommentarer till dem. Experterna bads att välja ut 3–5 meningsbärande enheter 

beroende på hur många enheter som fanns under temat. Det här gjordes på grund av att 

en grupp enheter kunde tänkas beskriva experternas åsikter bättre. Målet var också att 

fler än bara enstaka meningsenheter skulle stiga fram ur materialet. I ett tema bads 

experterna att ordna de meningsbärande enheter i viktighetsordning. Först presenteras 

experternas val och ordningarna av enheterna och sedan presenteras experternas 

kommentarer om temat och rangordningen eller valen. Resultatet beskrivs via 

kvantitativa medel, som beskriver det kvalitativa resultatet. Detta har gjorts för att ge en 

uppfattning om vilka meningsbärande enheter som experterna lyfte fram ur varje tema. 

Dessutom kan man tänka att de meningsbärande enheterna som fler än hälften av 

experterna valt, beskriver panelens konsensus.   

 

De fem temana handlar om 1) det etiska i evidensbaserat vårdande, 2) det som beskriver 

evidensbaserat vårdande i praxis, 3) det som stöder vårdarnas motivation till 

evidensbaserat vårdande, 4) vårdledarens ansvar i att motivera vårdare till 

evidensbaserat vårdande och 5) hur motivationen för evidensbaserat vårdande gestaltas i 

praxis. Temana svarar på forskningens frågor och utöver forskningsfrågorna stiger 

teman om det etiska och ansvaret fram i resultatet. 

 

 

 7.1 Det etiska i evidensbaserat vårdande 

 

Expertpanelen beskriver att det centrala för det etiska i evidensbaserat vårdande handlar 

om en caritativ vårdande etik som grundar sig på att lindra lidande samt om att tjäna liv 

och hälsa (n=6). Det etiska i evidensbaserat vårdande ansågs bestå av medmänsklig 

kärlek, om en vilja att verkligen vilja göra något gott för den andra (n=6). Enligt 

expertpanelen handlar det om att värna om människans helighet och värdighet (n=6). 
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Utöver dess synpunkter lyfter expertpanelen fram huvud-hjärta-hand-modellen (n=5). 

Experterna kan ses ha nått konsensus i de här fyra meningsenheterna för att majoriteten 

av experterna valt ut dem. Dessutom lyfter experterna fram hur man förhåller sig och 

ser den andra människan som den unika människan hon / han är (n=4). Experterna 

beskriver också att det etiska i evidensbaserat vårdande bor i hjärtat, till exempel som 

tanken i den gyllene regeln (n=3), att den grundar sig på en gemensam värdegrund som 

blir en plattform för ansvarstagandet (n=3), om helhetssynen på enheten människa (n=3) 

och att alla människor behandlas lika oberoende av deras bakgrund, ålder osv. (n=3).  

 

 

Figur 2. Presentation av de påståenden som beskriver det etiska i evidensbaserat 
vårdande. 
 

Expertpanelen kommenterar sina val och det etiska i evidensbaserat vårdande som 

utgångspunkten för evidensbaserad vård och vårdande. De anser att alla (vårdare) har en 

inre potential som bejakar att hjälpa den andre (patienten). De menar att evidensbaserat 

vårdande handlar om det inre förhållningsättet vi har gentemot det sanna eller evidenta 

och om en vilja att verkligen utföra det evidenta, alltså det sanna, sköna och goda i 

vården. Det etiska i evidensbaserat vårdande finns i den värdegrund och människosyn 

som styr handlandet i vården. Ledarskapet bör stöda det här potentialet och fundera på 

hur vårdarnas handlande kan stödas.  
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”Jag tror att alla har ett inre som bejakar att hjälpa den andre. Det finns såna vårdare 

som inte låter det visas alltid, men i en god vårdkultur blir den saken en naturlig del av 

vården då det råder en gemensam värdegrund.” 

 

”Jag anser att ovanstående påståendena är utgångspunkten för allt vårdande. Det 

etiska i evidensbaserat vårdande handlar om det inre, förhållningssättet vi har 

gentemot det sanna = evidenta, att vi har en verklig vilja att utföra det evidenta = det 

sanna, sköna och goda.” 

 

”Jag använder och söker kunskap om ledarskap, tänker med hjärta på människan som 

en helhet. Jag funderar på vad som inverkar på vårdarens beteende. Jag beaktar olika 

parters åsikter då jag gör beslut. Det hantverk som vårdarna gör syns i det dagliga 

arbetet och i mitt ledarskap genom mitt sätt föra saker till praxis och ta till mig saker 

från praxis.” (originalet, se bilaga 3) 

 

Ett evidensbaserat sätt att handla kan enligt experterna bli en naturlig del av en god 

vårdkultur och det är naturligt att ha en vårdande etik som grundar sig på en gemensam 

värdegrund. Ledarskapet och vården har samma etiska grund och vilja som experterna 

beskriver bor i hjärtat. Experterna anser att förhållningsättet och relationen vi har till 

andra är redskap som används i vårdandet. Det etiska blir vårdande genom vårdarnas 

hantverk och kompetens. Dessutom kan det etiska genomsyra ledarskapet och 

beslutsfattandet på alla nivåer. Inom ledarskapet handlar det om att ta hänsyn till andras 

åsikter och att agera på ett värdigt sätt. Fast ledarskapet grundar sig på kunskap skall 

man ha fokus på människan som enhet. 

 

 

7.2 Evidensbaserat vårdande i praxis 

 

Experterna anser att evidensbaserat vårdande blir praxis genom att bidra till förståelse 

om vårdande och en vårdande kultur genom utbildning, skolning och samtal (n=8). 

Evidensbaserat vårdande är i praxis situationsbedömning, att verkligen sätta sig in i den 

andras situation och söka förståelse för vad som är betydelsefullt och vårdande för just 

den enskilda människan (n=6). Evidensbaserat vårdande handlar i praxis om att visa 

omsorg, förmedla trygghet och inge hopp för den andra och bemöta den andras behov 

och förväntningar (n=5). Då är vården klientbaserad, människan är i fokus och ges 
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möjlighet att delta i sin egen vård (n=5). I de här fyra meningsenheterna har experterna 

nått konsensus då över hälften av dem valt ut dem. Evidensbaserat vårdande blir praxis 

genom delat ledarskap, delaktighet och vilja att tillsammans utveckla vården (n=4). 

Genom förändringsledarskap och ansvar bidrar vårdledaren till att vårdarna har bästa 

möjliga förutsättningar att utföra och utveckla vården (n=4), samt genom att använda 

mätare och information se de områden i vården som bör utvecklas (n=4). 

Evidensbaserat vårdande handlar om att i praxis förmedla kunskap och teoretiska 

grunder till vardagsspråk och praktiska handlingar (n=4). Evidensbaserat vårdande kan 

visa sig i praxis genom att vi ger av oss själva till förmån för den andra och genom att vi 

inbjuder den andra till gemenskapen (n=3). Dessutom handlar evidensbaserat vårdande 

om uppföljning och utvärderingar med personalen, att tillsammans analysera styrkor, 

svagheter, möjligheter och risker (n=2).  

 

  
Figur 3. Presentation av de påståenden som beskriver det evidensbaserade vårdandet i 

praxis.  
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Experterna anser att vårdandet grundar sig på kunskap och forskning. De är 

förutsättningarna för att patienterna skall vara i centrum och att deras behov samt begär 

betraktas och för att vårdaren skall kunna känna igen patientens egna resurser. 

Förståelsen behövs för att kunna vårda den unika patient och inse vad just denna 

människa önskar sig. Utveckling grundar sig på dialog mellan vårdledaren och vårdarna 

och det är viktigt att vårdarna känner sig som en del av förändringen och har en 

möjlighet att påverka den. Det är essentiellt att alla tillsammans utvecklar vården. 

Annars ökar risken att kunskapen och teorin så att säga rinner ut i sanden. Det här kan 

också ske om beslutfattandet sker utan diskussion och man inte kommit överens om 

handlingsätten i praxis. 

 

”Allt vårdande baserar sig på kunskap och forskning. Dialogen med arbetstagarna är 

viktig; att ständigt diskutera, ibland ifrågasätta och ta till sig nya infallsvinklar. Vi 

måste veta vad vi gör, varför vi gör olika saker och olika beslut. Vi måste kunna mäta 

vår verksamhet, både kvantitativa och kvalitativa mätare. Viktigt även med 

riskkartläggning.” 

 

”Det evidenta i vårdandet innebär inte det samma för alla människor/patienter. Var och 

en är unik och det vårdande och evidenta beror på vad just denna människa önskar sig. 

Vi bör bemöta var och ens behov och begär, var och en kan ha olika förväntningar på 

oss.” 

 

Besluten och utvecklingen skall grunda sig på delaktighet och på att vårdledaren 

lyssnar, samt hör på medarbetarna. Det här sker genom en dialog som ifrågasätter och 

tar till sig nya infallsvinklar. Vårdledaren skall visa vägen och skapa förutsättningar. 

Den kunskap som finns bör förmedlas till vardagsspråk. Det är viktigt att förstå vad som 

sker i vården, varför saker görs på ett visst sätt och vad besluten grundar sig på. Det 

handlar om att mäta vården både kvantitativt och kvalitativt och genom att göra 

riskkartläggningar. Dessutom är det viktigt att vårdarna mår bra för att deras välmående 

återspeglas på patienterna och arbetet. Experterna anser att vårdarnas välmående ökar 

deras engagemang och motivation.  

 

”Det är viktigt att det är vårdledaren som visar vägen och med praktiska handlingar 

förmedlar kunskap. De teoretiska grunderna bör förenklas till vardagsspråk för att 

kunna tillämpas i praktiken. Jag tycker att delaktighet är en viktig sak. Jag tror att då 
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en vårdledare försöker förmedla ny kunskap endast genom att bestämma: "så här gör 

ni" kan det leda till att teorin rinner ut i sanden. Det vore bättre om vårdledaren kan få 

sina medarbetare att känna sig delaktig i förändringen.” 

 

”Mitt motto är, att då vårdarna mår bra, återspeglas det i god patientvård. Jag tycker 

att det skulle vara bra om man sätter vårdarnas välmående i centrum. Detta ökar 

engagemanget till arbetet och sjukfrånvaron minskar (hoppeligen). Vi utvecklar 

tillsammans vårdarbetet. Att skapa en ny kultur tar sin tid.” (originalet, se bilaga 3) 

 

 

7.3 Vårdarnas motivation till evidensbaserat vårdande i praxis 

 

Enligt experterna gestaltas motivationen till evidensbaserat vårdande i praxis som en 

naturlig del av vårdkulturen och vårdarbetet (n=6). Motivationen kopplas samman med 

ansvar. Vårdledaren skall ha ett övergripande ansvar, men ansvaret finns också hos den 

enskilda vårdaren (n=6). Motivationen gestaltas i praxis genom att vårdarna tar reda på 

vad den enskilda patienten tycker är viktigt och avgörande för just den patienten (n=4). 

För att motivationen skall gestaltas bör vårdarna ha möjlighet att använda sig av sin 

fulla potential (n=4) och ha det evidensbaserade vårdandet som en ledstjärna (n=3).  

 

   

Figur 4. Presentation av experternas syn på hur motivationen gestaltas i praxis. 
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vårdaren (n=6)
Att i vårdaren tar reda på vad den enskilda patienten tycker är viktigt och avgörande
för just honom (n=5)
Att vårdaren har möjlighet att använda sig av sin fulla potential (n=4)

Vårdarna har det (evidensbaserade vårdandet) som en ledstjärna (n=3)
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Experterna beskriver att evidensbaserat vårdande kan gestaltas som en del av det 

dagliga arbetet. Motivationen beskrivs som något naturligt, på samma sätt som 

vårdandet i sig. Motivationen gestaltas i att vårdarna vårdar av glädje och av kärlek till 

den andre och det här kopplas samman med en levande vårdkultur. Vårdkulturen kan i 

sig motivera vårdare till evidensbaserat vårdande då tankesättet genomsyrar 

verksamheten.  

 

”Vårdandet är naturligt och vårdaren får vårda av kärlek till den andre. Vårdkulturen 

är levande och vårdaren vårdar av glädje.” 

 

”Motiverande är det också om man som arbetstagare ser att tankesättet genomsyrar 

hela verksamheten; att det är en del av vårdkulturen.” 

 

Vårdledarna bär ansvar för att följa upp och vägleda vårdare i evidensbaserat vårdande. 

Ansvaret finns också hos vårdarna. Motivationen gestaltas i att vårdarna lyssnar på 

patientens önskemål och patientens åsikter tas i beaktande i vården. Vårdarna sätter sig 

in i patienters situation och planerar vården och verksamheten tillsammans med 

patienterna. Vårdarna utreder vad som är betydelsefullt för enskilda patienter. 

Experterna beskriver att motivationen gestaltas i att vården är klient- eller 

patientinriktad och att patienten får rätt vård vid rätt tid.  

 

”Att ha förståelse för detta och dess betydelse är tyvärr inte alltid en självklarhet, utan 

kräver ledarens konstanta uppföljning och vägledning.” 

 

”I min enhet gör vårdaren tillsammans med patienten upp vårdplan, där patientens röst 

har stor betydelse. Vårdaren utreder vad det betydelsefulla blir för just denna patient 

och tillsammans gör de upp plan för vården.” 

 

”Patientens egen åsikt kommer också att stiga fram. Ett patientråd (klientråd) har 

fungerat på min arbetsplats. De får planera/utveckla vårdkedjor ur klientsynvinkel och 

annat som gäller vården. Till exempel projektet för det nya sjukhuset, det virtuella 

sjukhuset, förnyande av patientinstruktioner osv.” (originalet, se bilaga 3) 

 

Experterna anser att det är viktigt att vårdarens personliga egenskaper och styrkor tas i 

hänsyn och utnyttjas i utvecklingsarbetet. Motivationen gestaltas då vårdaren har 
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möjlighet att påverka sitt arbete och använda sig av sin fulla potential. Det här motiverar 

vårdarna att utföra sina arbetsuppgifter. Vårdarnas motivation gestaltas genom att 

vårdarna själva är delaktiga. Då tar vårdarna det till sig, samt börjar söka kunskap. 

Motivationen gestaltas också i det att vårdarna kan använda sin kunskap i praxis och 

betrakta resultat av evidensbaserat vårdande i praxis. 

 

”Det är bra att få fram vårdarnas personliga specialkunskaper och utnyttja det i 

utvecklingsarbetet. ” (originalet, se bilaga 3) 

 

”Då vårdaren har möjlighet att påverka sitt arbete och möjlighet att använda sig 

av sina styrkor, sin fulla potential är hon/han motiverad att utföra sina 

arbetsuppgifter.” 

 

”Motivation kommer genom att själv få vara delaktig; både att ta emot kunskap, ta reda 

på själv, använda det i praktiken och att se resultat av att ha vårdat evidensbaserat.” 

 

Evidensbaserat vårdande skall enligt experterna fungera som ledstjärna. Det här kopplas 

samman med delaktigheten och kulturen som presenterats ovan. Vårdledaren har ansvar 

för att vägleda vårdarna, och bidra till en vårdkultur som motiverat till evidensbaserat 

vårdande.  

 

 

7.4 Hur motivationen till evidensbaserat vårdande stöds i praxis 

 

Experterna ansåg att motivationen till evidensbaserat vårdande stöds av att vårdledaren 

gör vårdandet synligt genom att skapa förståelse om vad evidensbaserat vårdande i 

praktiken är (n=6). Motivationen stöds av att vårdledaren skapar en kultur kring 

evidensbaserat vårdande (n=5). Det är viktigt att vårdledaren är uppdaterad om aktuell 

forskning och delger kunskapen vidare (n=4) samt att vårdledaren kan visa på och 

synliggöra forskningsresultat som inför något nytt i praxis (n=4). Vårdledaren skall 

utmana medarbetarna att verkligen begrunda enligt vems värderingar de handlar (n=3). 

Redan det att ledaren stöder vårdarna att vårda vårdande ökar motivationen till 

evidensbaserat vårdande (n=2). Det lyftes också fram att vårdledaren bör vara ajour 

konstant och bidra med kunskap om till exempel trender i samhället (n=1).  
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Figur 5. Presentation av experternas syn på hur motivationen till evidensbaserat 
vårdande går att stöda i praxis. 
 

Experterna anser att vårdledaren stöder vårdarnas motivation till evidensbaserat 

vårdande genom att handleda vårdare, om vad evidensbaserat vårdande är i praxis, så att 

det blir en del av det dagliga arbetet. Det här kan ske genom att gå igenom olika 

resultat, behandla dem under avdelningsmöten eller genom att behandla och reflektera 

tillsammans över vetenskapliga artiklar. Vårdledarna behöver tillräckligt med kunskap 

för att kunna vägleda vårdare i evidensbaserat vårdande. Vårdledarna behöver 

kunskapen för att känna sig själva säkra i det här stödandet. Utöver teoretisk kunskap 

behöver vårdledarna en etisk hållning och vetskap om aktuell vårdvetenskaplig 

forskning. Den aktuella forskningen ses stöda och upprätthålla en vårdkultur som stöder 

vårdarnas motivation. Vårdledarna stöder vårdarnas motivation genom att delge den 

kunskap ledaren har till vårdarna på ett språk eller sätt som vårdarna förstår.   
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Att vårdledaren är uppdaterad om aktuell forskning och delger kunskapen vidare (n=4)

Att vårdledaren kan visa på och synliggöra forskningsresultat som inför något nytt i praxis (n=4)

Att vårdledaren utmanar medarbetarna att verkligen begrunda enligt vems värderingar de handlar
(n=3)
Att vårdledaren stöder vårdarna att vårda vårdande (n=2)

Att vårdledaren är ajour konstant och bidra med kunskap om t.ex. trender i samhället (n=1)
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”Man måste berätta åt personalen vad evidensbaserad vårdande är så, att den blir en 

del av det dagliga arbetet. Till exempel resultaten av olika mätningar, 

avdelningstimmar, där man behandlar artiklar. Man överväger dessa temata med 

personaler.” (originalet, se bilaga 3) 

 

”För vårdledaren krävs också förutom den etiska hållningen och teoretiska kunskapen 

även kunskap om aktuell vetenskaplig forskning samt att ledaren delger kunskapen 

vidare åt vårdaren på ett språk eller sätt som vårdaren förstår.” 

 

Enligt experterna stöds vårdarnas motivation till evidensbaserat vårdande genom att 

vårdledaren stöder vårdarnas evidensbaserade tänkande. Vårdledaren kan stöda 

motivationen genom att stöda vårdarnas förståelse om evidensbaserat vårdande och 

genom att förvandla teorier till vardagsspråk.  Eftersom evidensbaserat vårdande kan 

kännas abstrakt och svårförståeligt, anser experterna att det är viktigt att vårdledarna 

översätter evidensbaserat vårdande till praxis. Det handlar om att förankra 

evidensbaserat vårdande i vården, i vardagen.  

 

”Evidensbaserad vård kan ibland kännas så abstrakt och svårförståelig så det är viktigt 

att kunna "översätta" det till vad det betyder i praxis. Det gäller att förankra det i 

vardagen.” 

 

”Jag tror att vårdledaren är den som får vårdaren att förstå genom att förvandla teorin 

till Vardagsspråk.” 

 

Vårdledaren stöder vårdarnas motivation genom att se vårdarna som enskilda unika 

vårdare med olika behov och begär. Vårdledaren stöder motivationen genom att sörja 

för vårdarens möjligheter att vårda vårdande samt tänka evidensbaserat. Det här hjälper 

vårdarna att använda sig av sin fulla potential och hjälper dem att utveckla sig.    

 

”Ledaren måste också se den enskilda vårdaren som unik och beakta vårdarens behov 

och begär så att hon/han kan använda sig av sin fulla potential, utvecklas och sörja för 

att hon/han har möjlighet att vårda vårdande och tänka evidensbaserat. Då har ledaren 

förmodligen möjlighet att lyckas med att stöda vårdarnas motivation till evidensbaserat 

tänkande.” 
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För att stöda vårdarnas motivation bör vårdledaren synliggöra det i vårdkulturen som 

stöder evidensbaserat vårdande. Vårdarnas motivation stöds av att vårdledaren aktivt 

skapar och bygger på en kultur som är vårdande och evidensbaserad. Det här är en lång 

process. Det handlar kontinuitet genom uppföljning och vägledning. Projekt, som att 

söka Magnetsjukhus status, kan öka synligheten för evidensbaserat vårdande. Det här 

kan stöda vårdarnas motivation och hänger ihop med det arbete vårdledaren gör.  

 

”Vårdledaren bör ha tillräcklig kunskap för att kunna känna sig säker att vägleda och 

synliggöra vårdkulturen som man vill att skall råda.” 

 

”Att skapa en kultur som är vårdande och evidensbaserad sker inte över en natt, utan 

kan kräva åratal. För vårdledaren krävs daglig uppföljning och vägledning åt 

vårdaren.” 

 

Vårdledaren stöder vårdarnas motivation genom att fungera som förebild och visa eget 

intresse för forskning, samt dela med sig av sina egna tankar och kunskaper. Experterna 

anser att vårdarnas motivation till evidensbaserat stöds av att vårdledaren är tillgänglig 

och stöder vårdarna genom att närvaro och vägledning samt genom att visa exempel och 

på så sätt bidra till att vården blir vårdande.  

 

”Det centrala är att vårdledaren är tillgänglig och stöder vårdarna, att ledaren finns 

på plats och vägleder samt visar exempel och bidrar till att vården är vårdande.” 

 

”Som vårdledare måste man vara förebild och visa på eget intresse gällande 

evidensbaserad vård. ta reda på nya forskningsrön, nya tankar och dela med sig av sin 

kunskap.” 

 

 

7.5 Vårdledarens ansvar i att motivera vårdare till evidensbaserat vårdande 

 

Experterna lyfter fram att vårdledaren har ett stort ansvar att genom sitt eget agerande 

fungera som exempel i bemötande av vårdarna och att vårdledaren skall vara rättvis, 

positiv, öppen och ärlig, samt brinna för sin sak (11). Experterna anser att vårdledaren 

skall få vårdare att bli intresserade genom att väcka evidensbaserade vårdandets sak till 

liv och göra den betydelsefull (33). Det här kan ske, enligt experterna, genom att 
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vårdledaren handlar etiskt rätt och skapar förutsättningar för att lindra patientens lidande 

och att beskydda hans värdighet (35). Vårdledaren skall vara medveten om vad som 

pågår i arbetet, övervaka kvalitén och ansvara för att vårdarna handlar så bra som 

möjligt så att vården är vårdande (35). Experterna anser också att vårdledaren skall 

kunna vara aktivt med i och själv lita på förändringsarbetet (37), samt framföra behov 

av förändringsarbete och ha förståelse att stöda vårdare i det (38). Talet efter varje svar 

beskriver den sammanräknade summan av experternas placering av den 

meningsbärande enheten. Ju lägre talet är desto högre upp har experterna placerat 

enheten. I figuren 6 under presenteras experternas ordningar. Det här sker genom att 

figuren illustrerar meningsenheternas placeringar och antal.  

 

 

Figur 6. Presentation av experternas rangordningar kring vårdledarens ansvar att 
motivera till evidensbaserat vårdande. 
 

Experterna beskriver och kopplar starkt ihop vårdledarens ansvar, för att stöda 

vårdarnas motivation till evidensbaserat vårdande, med vårdledarens eget agerande. 

Vårdledaren fungerar som en modell och genom sitt beteende är med och skapar en 

vårdande kultur. Vårdledaren bör handla själv etiskt rätt för att vårdaren för sin del skall 

börja handla vårdande. Det är viktigt att vårdledaren tror på det hen själv gör, att ledaren 

är positiv och har humor, är öppen och ärlig och har en inre brand för sitt egna arbete. 
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Då vårdledaren möter vårdarna till exempel på ett positivt sätt bidrar ledaren till att 

vårdarna blir mer motiverade att vårda vårdande och evidensbaserat. Vårdledarens egna 

agerande kan bidra till att vårdarnas intresse och ansvar för evidensbaserat vårdande 

väcks.  

 

”Eget exempel är viktigast och naturligtvis det att man tror på vad man gör. Positivet, 

öppenhet, ärlighet och iver i sitt eget arbeta är verkligen viktiga. Utan att glömma 

humorn.” (originalet, se bilaga 3) 

 

”Ledaren måste handla etiskt rätt och visa exempel i syfte att vårdaren i sin tur kan 

handla vårdande. Då ledaren bemöter vårdaren positivt är vårdaren i sin tur motiverad 

att vårda vårdande och evidensbaserat... Med sitt eget agerande har ledaren möjlighet 

att få vårdaren att bli intresserad och att bära ansvar för sin uppgift, för saken.” 

 

Det är viktigt att vårdledaren agerar på ett tryggt sätt, är närvarande och pålitlig så att 

hen kan visa vägen i en vårdande kultur eller för ny kunskap samt under förändringar. 

Vårdledaren har ansvar för att vara medveten om vad som pågår i arbetet och vilka 

utmaningar som finns för tillfället. Vårdarna kan tänkas bli influerade och växa vid 

sidan om en vårdledaren som fungerar vårdande. Det är viktigt att vårdledaren kommer 

ihåg att vården och vårdandet är till för patienterna och att det finns ett ansvar för 

patienterna i allt som görs.   

 

”Det är viktigt att vårdledaren är en trygg och pålitlig ledare då denne skall visa vägen 

för en god vårdkultur. Det blir också lättare att visa vägen för förändringar och ny 

kunskap.” 

 

”Svårt att rangordna svaren. ser dock det som viktigt att man som vårdledare är 

medveten om vad som pågår i arbetet, vad som är det mest utmanande för tillfället osv. 

Vårdledaren är också en modell som genom sitt eget agerande skapar en del av 

vårdkulturen.” 

 

Vårdledaren bär ansvaret för kvalitetsövervakningen och har övergripande ansvar om att 

vården är vårdande. Vårdledaren bör göra förändringsarbetet synligt och stötta vårdaren 

i deras arbetsuppgifter. Då vårdledaren själv litar på förändringsarbetet och är 

motiverad, har vårdaren också möjlighet att vara motiverad och ta ansvar för att vården 
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blir vårdande. Vårdledaren ger redskapen men vårdarna ansvarar själv för sitt 

handlande. Vårdledaren bör ta ansvar för att skapa en trygg omgivning och tillit inför 

nya saker i vården.  

 

”Ledaren måste övervaka kvalitén och bära ansvar för att handlandet i sin helhet är 

vårdande... Ledaren bör därtill göra förändringsarbete synligt, stötta vårdaren i sin 

uppgift. Då ledaren själv litar på förändringsarbetet och är motiverad har vårdaren 

förmodligen också möjlighet att vara motiverad och bära ansvar för att vården är 

vårdande. Ledaren ger redskapen, men var och en ansvarar själv för sitt handlande.” 
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8 Diskussion 

 

Den här studien har följt en struktur som är grundläggande för vårdvetenskapens 

kunskapsbildning (Eriksson & Lindström, 2000). Studien har bildat ett sikte med den 

tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna. Sedan har forskaren gått ut i 

praxis med delfimetoden och utfört ett sökande. Nu följer de sista skedet, slutandet, där 

siktet och resultatet ur sökandet knyts ihop till slutsatser och öppnar för nya frågor. 

 

Genom att spegla resultatet mot studiens teoretiska utgångspunkter fördjupas 

diskussionen kring ämnet. Diskussionen utgår från de fem teman som steg fram i 

studiens första rond och spinner vidare på experternas tankar i den andra ronden. 

Diskussionen är uppdelad i två kapitel. Det första kapitlet diskuterar substansen ur en 

mer ontologisk synvinkel enligt den första forskningsfrågan, vad-frågan. Det andra 

kapitlet betraktar en mer kontextuell, praxis inriktad substans genom de två andra 

forskningsfrågorna, hur-frågorna.  

 

 

8.1 Evidensbaserat vårdande i praxis 

 

I studiens första rond steg det etiska temat starkt fram i experternas svar gällande det 

evidensbaserade vårdandet. Första ronden frågade om de teoretiska utgångspunkterna 

för evidensbaserat vårdande i praxis och hur de här tillämpas i vården, samt om hurdant 

ansvar vårdledaren har att motivera vårdare till evidensbaserat vårdande. Det etiska i 

evidensbaserat vårdande blev det första temat i den andra ronden. I den andra ronden 

fick ingen av de nio meningsbärande enheterna färre än tre experter bakom sig, vilket 

tyder på att alla enheter beskriver något om det etiska i evidensbaserat vårdande i 

praxis. Som i den här studien och vårdvetenskap mer allmänt brukar man konstatera att 

etiken eller ethos föregår ontologin (epistemologi och metodologi) (Näsman, 2015a). 

Eriksson (2003) har i vårdvetenskapen myntat ethos föregår ontologi -tänkandet och det 

verkar som om det här skulle vara något karakteristiskt också för evidensbaserat 

vårdande i praxis, eftersom evidensbaserad vård eller vårdarbete inte lyfter fram det 

etiska på samma sätt.  
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När man talar om evidensbaserad vård, omvårdnad eller vårdarbete brukar man 

argumentera som Willman m.fl. (2016) att evidensbaserad vård (omvårdnad) inte 

ersätter personlig kunskap eller ett etiskt förhållningssätt, utan kompletterar det här 

tänkandet. Eriksson (2009) tar ett steg vidare och menar att etiken genomsyrar 

evidensskeendet och varje bedömning av evidens förutsätter etik. Hon anser att 

evidensbaserad vård i verkligheten förutsätter en evidensbaserad vårdande kultur. Den 

här studien visar på att i praxis, enligt studiens experter, har evidensbaserat vårdande en 

stark koppling till en caritativ vårdande etik och medmänsklig kärlek, där man värnar 

om människans värdighet och helighet och lindrar lidande, samt tjänar liv och hälsa. 

Alla dessa meningsbärande enheter fick sex av de nio experterna bakom sig vilket tyder 

på att de beskriver något väldigt meningsfullt om det etiska i evidensbaserat vårdande 

för praxis. Forskaren argumentera för att de här meningsenheterna beskriver karaktären 

i det ethos som finns i praxis och går att känna igen i vårdande och vårdvetenskap mer 

allmänt. Den här tolkningen förstärks också av att experterna ansåg att det etiska i 

evidensbaserat vårdande är samma etik som finns i vården i sig. Den här studien 

kommer fram till att evidensbaserat vårdande i praxis borde innefattar ett etiskt 

förhållningsätt.  

 

 

Figur 7. Presentation av evidensbaserat vårdande i praxis. 
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I figuren 7 ovan beskrivs det som studien kunnat konstatera om evidensbaserat 

vårdande i praxis. Den nedre delen, grunden av figuren beskriver det etiska i 

evidensbaserat vårdande. Experterna beskrev att det etiska bor i hjärtat och är ett 

centralt förhållningsätt. Därför har hjärtat placerats lägst ner. Det som kan uppfattas bo i 

hjärtat kan beskrivas som ett ethos. Det etiska eller den ethos har koppling till praxis via 

denna huvud-hjärta-hand-modell som experterna lyfte fram. Pilarna pekar utåt från 

hjärtat och bidrar till vårt tänkande och handlande i praxis. Det etiska eller det ethos 

som råder anser experterna blir praxis genom den här modellen. Den caritativa vårdande 

etiken värnar om människas helighet och värdighet i de beslut som tas i vården. Genom 

det vi gör i praxis förmedlar vår avsikt att verkligen vilja det bästa åt våra 

medmänniskor när vi lindrar lidande samt tjänar liv och hälsa. En liknande vilja 

beskrivs i samband med vårdgemenskapen och hur den bildas då vårdare verkligen vill 

lindra patientens lidande och går in i en vårdande relation med patienten. (jfr. Wiklund, 

2003.) 

 

Fem av de nio experterna kopplar ihop evidensbaserat vårdande med huvud-hjärta-

hand-modellen. Modellens ursprung är enligt Eriksson (2009) oklar, men den 

framkommer i Dock och Stewarts material redan år 1920 och beskriver vårdandet som 

både konst och vetenskap. Modellen har blivit populär inom den vårdvetenskapliga 

didaktiken. Huvudet står för förståelsen och den vetenskaplig kunskapen, hjärtat för den 

etiska kunskapen och handen för vårdandet som konst och handling (Eriksson m.fl., 

1999).  Eriksson (2009) använder modellen till att förklara hur ontologisk evidens kan 

bli klädd i tanke, ord, hållning och handling. Eriksson beskriver också hur ethos leder 

orden från hjärtat via tanken (eller åt andra hållet), formar tanken och för den vidare ut i 

handling genom handen. Hon jämför det här med huvud-hjärta-hand-modellen och 

menar att det beskriver ordens etik och vår medvetenhet om den kraft som de uttalade 

orden har. Eriksson förklarar djupet i huvud-hjärta-hand-modellen med att koppla den 

till begreppet bildning. Bildning är det begrepp som förklara kopplingen med evidens 

och etik. Bildning utgör kunskapens och kulturens ethos. Begreppet bildning beskriver 

Eriksson som den kunskap som blivit förenat med ethos, alltså ger den en egenart. 

Bildning beskriver ett sätt att förstå sanning och evidens ur ett humanvetenskapligt 

perspektiv. De blir ett djup för en konkret handling. Bildning strävar efter att vidga 

horisonter samtidigt som ethos internaliseras. De blir en tillägnan, alltså något eget.  
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Det speciella är att resultatet i studien visar på att evidensbaserat vårdande, enligt 

experterna, i praxis handlar om den caritativa etiken, om ett ethos. Dessutom handlar det 

etiska i evidensbaserat vårdande om en modell, huvud-hjärta-hand-modellen som 

beskriver den koppling etik har med evidens och det sätt etik påverkar evidensbaserat 

vårdande. Det etiska i evidensbaserat vårdande utgår i praxis från att ethos är något 

inbyggt och evidensbaserat vårdande kan troligtvis inte existera utan ett uttalat ethos 

eller en etisk grund. Det går säkert att argumentera för att vårdandet i praxis kräver i sig 

ett etiskt förhållningsätt och det är därför experterna lyfter fram det etiska också kring 

det evidensbaserade vårdandet.  

 

I den tidigare forskningen hade man kunnat koppla det ethos som råder (verksamhetens 

natur) till hur motiverade vårdare är att ta del i forskning (jfr. Davies m.fl., 2002). I den 

här studien verkar ethos beskriva mer hur man i praxis förhåller sig till evidens och 

vårdande. Ethos förklarar grunden för evidensbaserat vårdande mer än motivationen i 

praxis. Det verkar dock som om att utan ett ethos existerar inte evidensbaserat vårdande 

och i det här fallet skulle inte heller motivation för evidensbaserat vårdande kunna 

uppstå utan ett ethos.    

 

Den övre delen av figur 7 beskriver evidensbaserat vårdande i praxis som kan ses ha sin 

grund i ett vårdvetenskapligt och vårdande ethos. Det här syns också i de 

meningsenheter som experterna lyfter fram kring evidensbaserat vårdande i praxis. Över 

hälften av experterna lyfter fram att evidensbaserat vårdande i praxis handlar om att 

sätta sig in i den andras situation och försöka förstå vad som är det betydelsefulla och 

vårdande just för den enskilda människan. Vården blir genom evidensbaserat vårdande 

klientbaserad, människan är i fokus och ges möjligheter att delta i sin egen vård. Det här 

förutsätter att i praxis visa omsorg, förmedla trygghet och inge hopp och kunna bemöta 

den andras behov samt förväntningar.  

 

Experterna lyfte fram att evidensbaserat vårdande blir praxis genom att vårdledaren 

bidrar till förståelse om vårdande och bidrar till en vårdande kultur genom utbildning 

och samtal. Det här presenteras i figuren ovan, som binder samman det etiska 

perspektivet som en botten för evidensbaserat vårdande. Pilarna i figuren pekar både 

mot händerna och huvudet, som är de vårdarnas viktigaste verktyg, samt mot den unika 

patienten för att experterna ser patienten i centrum också i evidensbaserat vårdande. 

Pilarna symboliserar att vårdaren tar med sig evidens och ett evidensbaserat vårdande 
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förhållningsätt till patienten och att patienten kan via vårdaren påverka sin egen vård. 

Vårdaren tar också till sig och kan således utgå från den unika patientens behov.  

 

Experterna anser att det evidenta inte innebär det samma för alla människor eller 

patienter. Evidensbaserat vårdande i praxis handlar alltså om ett sätt att tänka och se det 

betydelsefulla för den andra människan. Evidensbaserat vårdande kan tänkas lyfta fram 

det som är vårdande och den evidens som är betydelsefull för människan i fokus. Det är 

ett sätt att förhålla sig till bevis eller evidens utifrån den enskilda människans behov. 

Sättet värdesätter inte bevisen i sig, utan det som bevisen eller evidens har att erbjuda en 

vårdande vård. Evidensbaserat vårdande verkar inte försöka använda evidens på 

människan, utan vara öppen för att ta till sig evidens, som kan bidra till att vården 

förblir vårdande för patienterna. På ett liknande sätt menar Eriksson (2018) att en 

professionell vård utan en vårdande hållning riskerat att objektifiera människan till en 

passiv mottagare av vård. Om patienten blir en passiv mottagare av vård mister 

patienten också möjligheten att påverka och delta i sin vård. Willman m.fl. (2016) anser 

att i det evidensbaserade tänkandet har tyngdpunkten också skiftat från att evidensen 

skulle styra besluten i den kliniska vården till att evidens skall hjälpa patienten själv att 

fatta informerade beslut. Experterna i den här studien lyfter fram att evidensbaserat 

vårdande i praxis ger den unika patienten möjligheter att påverka sin egen vård. 

Evidensbaserat vårdande ger patienten evidens genom förståelse av vårdande, genom att 

vårdledaren eller vårdarna förmedlar kunskap på vardagsspråk i praxis.  

 

Experterna argumenterar för att allt vårdande baserar sig på kunskap och forskning. Det 

här går hand i hand med det tankesätt som menar att vårdande vård behöver mycket 

kunskap (jfr. Mayerhoffs 1972; Carpers 1978; Eriksson 2018.) Det här innebär också att 

vårdarna bör ha kunskap om den praxis som råder. Vårdarna måste veta vad som görs i 

praxis, förstå varför det är viktigt att göra det på ett visst sätt i en viss situation, samt 

varför olika beslut tas i praxis. Evidensbaserat vårdande handlar om att veta hurdana 

beslut man bör ta i praxis för att vården skall vara vårdande. Det här anser experterna att 

förutsätter dialog, diskussionen och förmåga att ifrågasätta. Medan man måste kunna ta 

till sig nya infallsvinklar. Det här kopplas samman med att man i vården måste kunna 

mäta vården och vårdandet.  

 

Fagerström och Bergbom Engberg (1998) skriver om att mäta vården och vårdandet 

genom ett klassificeringssystem, ur ett caritativt vårdvetenskapligt perspektiv. 



58 
 
Problemet som har uppstått med mätverktygen har varit att de lätt bidrar till att 

patientens behov i vården klassificeras på ett sätt som inte beskriver det meningsfulla 

för patienten som enheten människa. Man kan diskutera om ett sådant 

klassificeringssystem kan i praxis fånga de vårdande för patienten i vården. Mätandet är 

viktigt för att resurserna skall går att fördela på rätt sätt, men mätandet måste ske i en 

vårdande kultur som inte reducerar patienterna till passiva mottagare av vård och 

mätresultat. Det här förutsätter kvalitativa och kvantitativa metoder. I grunden skall 

mätandet och resultaten dock bidra till att möta de behov och begär som finns i 

vårdverkligheten. Evidensbaserat vårdande möjliggör att vi mäter en vårdverklighet som 

uppfattar de olika förväntningarna som finns i vårdande vård.  

 

Evidensbaserat vårdande handlar i praxis om en kultur som är klientbaserad och har ett 

uttalat ethos. Kulturen är viktig för att evidenstänkandet skall kunna fördjupas och 

förstås vårdande. Experterna menar att vårdledaren skall visa meningsfulla vägar till 

evidensbaserat vårdande och förenkla teoretiska grunder till vardagsspråk. Det här 

förstärker tidigare forskning som visar på att handledning och kultur kring forskning 

behövs i praxis (Jamerson &Vermeersch, 2012). Men tanken om att översätta teoretiska 

grunder till vardagsspråk går också att utvidga till vårdarna som översätter teoretisk 

kunskap till patienterna på ett språk som patienten kan relatera till. Som ovan 

konstaterats, bär språket på det etiska. Språket möjliggör vårdledaren sättet att bjuda in 

vårdare, och vårdaren sättet att bjuda in patienter, till en gemenskap och en 

evidensbaserad kultur. Evidensbaserat vårdande är i praxis en gemensam sak där 

delaktighet förstärker att teori blir praxis.  

 

Experterna lyfte också en intressant tanke om vårdarnas välmående. Det kopplas inte 

traditionellt ihop med evidensbaserat vårdande, men kan nog öka motivation för arbetet. 

Det här beskriver vårdledarens ansvar för medarbetarna och visar att de 

ledarskapsidealet som ledarna i den här studien har verkar vara ganska nära Bondas 

(2003; 2006; 2009) tankar om caritativt ledarskap.   
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8.2 Motivation till evidensbaserat vårdande 

 

Liksom etiken är också motivationen till evidensbaserat vårdande en naturlig del av 

vårdkulturen och vårdarbetet. På samma sätt som vårdandet är något naturligt kan 

motivationen också tänkas vara det. Vårdandet ses som något grundläggande i all 

professionell vård (Eriksson, 2018). Då kan man kanske leda tanken vidare och 

begrunda om motivation för evidensbaserat vårdande kan vara något grundläggande i 

allt evidensbaserad vård. Vårdandet har som mål att stöda, upprätthålla och sätt igång 

hälsoprocesser på ett liknande sätt som motivation för evidensbaserat vårdande sätter 

igång den processen som får teori att blir praxis och det som får evidens att blir 

vårdande vård. Här kommer den dynamik in som begreppet motivation, ”movere” bär 

på, sätta i rörelse vara en drivkraft för ett görande. Motivationen definieras i Filosofi 

Lexikonet (Lübcke, 2004) som ett medvetandetillstånd som blir förutsättning eller som 

utlöser en handling och för att öka förståelsen om det här medvetandetillståndet har 

studien kunnat visa på motivationens gestaltning i praxis. Dessa gestaltningar beskrivs i 

det inre fältet i figuren 8 nedanför.  

 

Figur 8. Gestaltning av motivation för evidensbaserat vårdande och hur man kan stöda 

det i praxis. 
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Motivationen gestaltas i att vårdledaren inte ensam har eller måste ta ansvar över 

evidensbaserat vårdande utan ansvaret finns också hos vårdarna. Motivationen gestaltas 

i vården genom det ansvar som får vårdarna att ta reda på vad som är viktigt och 

avgörande för just den unika patienten. Motivationen till evidensbaserat vårdande 

verkar ha en personlig och en kulturell dimension, det är frågan om arbetskulturen och 

vårdkulturen.  

 

Motivationsteorin SDT enligt Deci och Ryan (2000a; 2000b) anser att utöver målen 

bygger motivation på frihet, kompetens och gemenskap. De här tre stiger också fram i 

expertpanelens svar. Friheten tycker experterna att handlar om att kunna påverka sitt 

arbete och ha möjligheter att använda sig av sina styrkor, sin fulla potential. Det handlar 

också om att ha möjlighet att ta reda på själv och se de resultat som sker i praxis. 

Aspekterna kring frihet är nära kopplad med kompetensen. Det är viktigt att uppfatta de 

här som gestaltningar som frihet, utöver gestaltningar av kompetens, på grund av att 

tvång eller det att man utnyttjar vårdarnas välvillighet, stöder inte forskningsarbete i 

praxis och knappast evidensbaserat vårdande heller (jfr. Davies m.fl., 2002). Det som 

experterna dock poängterar är att vårdledarana har ansvar för att använda den potential 

som finns hos vårdarna och skapa möjligheter för vårdarna att vårda evidensbaserat. 

Motivationen går att gestaltas i de här möjligheterna. Det här gör vårdarnas kompetens 

evident i praxis och stöder motivationen till evidensbaserat vårdande. Förutsättningen är 

att vårdledaren känner medarbetarnas personliga styrkor och svagheter och kan stöda 

dem. Vårdledaren har också ansvar för att vårdarna har en möjlighet att se resultaten av 

evidensbaserat vårdande i praxis. Evidensbaserat vårdande verkar enligt den här studien 

att inte vara ett passivt förhållningsätt utan ett aktivt handlande där möjligheter och 

potential bör föras samman.   

 

Experterna menar att när vårdarna tillsammans med patienterna gör patientens vård 

vårdande, är det ett tecken på motivation till evidensbaserat vårdande. Vårdarna kan 

anses ha det evidensbaserade vårdandet som ledstjärna i vårdarbetet. Motivationen 

gestaltas i att vårdarna tar reda på vad den enskilda patienten tycker är viktigt och 

avgörande. I tidigare forskningen hade intresse med forskning kunnat kopplas samman 

med vårdarnas inre motivation (jfr. Bøttcher Berthelsen & Hølge-Hazelton, 2015; 

Eriksson, m.fl. 1999; 2004.) I evidensbaserat vårdande hör intresset ihop med de 

enskilda patienterna behov och begär som kan ses förklara den inre motivationen som i 

en vårdande vård har patienten i centrum.  
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Motivationen stöds av en personlig förståelse som vårdledaren i sin tur kan stöda genom 

kulturen vårdledaren bidrar till. Gemenskapen som stöder motivationen verkar var en 

evidensbaserade vårdande kultur, med ett uttalat ethos som enligt experterna blir 

förutsättningen för evidensbaserat vårdande i praxis. Den här gemenskapen innefattar 

också gemenskapen mellan vårdarna och patienterna. Det råder alltså en kultur där 

evidensbaserat vårdande är en naturlig del av praxis, där vårdarna har möjligheter att 

förverkliga och ta ansvar för att utveckla god vårdande vård för alla de enskilda 

patienterna. 

 

I det yttersta fältet i figur 8 beskrivs det centrala i att stöda eller motivera vårdare till 

evidensbaserat vårdande i praxis. Motivationen till evidensbaserat vårdande stöds av att 

vårdledaren gör vårdandet synligt genom att skapar förståelse om vad evidensbaserat 

vårdande är i praxis. De här kan ses kopplas samman med att vårdledaren bör ha 

kunskap om aktuell forskning och föra kunskapen vidare, alltså bidra till förståelse i 

praxis. Vårdledaren utmanar vårdarna att begrunda enligt vems värderingar vårdandet 

sker på. Det här stödet kan ses omslutas av en kultur kring evidensbaserat vårdande där 

motivationen till evidensbaserat vårdande kan gestaltas som något naturligt. I de här 

svaren stiger alltså starkare fram element som kan tolkas höra samman med vårdarnas 

kompetens och gemenskapen: att skapa förståelse, delge kunskap, skapa en kultur, att 

utmana och begrunda värderingar. Friheten kan ha kopplingar till att vårdledaren 

utmanar vårdarna till självständigt tänkande istället för att bara handla enligt order. 

Dock kan man också diskutera om element av frihet, som till exempel möjligheter och 

potential, borde starkare stödas för att motivera vårdare till evidensbaserat vårdande.  

 

Den tidigare forskningen anser att vårdarna ofta känner att de inte har inflytande på 

vården eller ett forum där de kan diskutera vården till exempel mångprofessionellt 

saknas (jfr. Kuuppelomäki & Tuomi, 2003). Det är sådana forum som kan bidra till 

möjligheter och potential att påverka vården samt motivationen till evidensbaserat 

vårdande. Det är en intressant diskussion om ett styrande naturvetenskapligt paradigm 

kan påverka känslan av frihet och därigenom motivationen till evidensbaserat vårdande. 

McCleary och Brown (2003) studie visade att vårdarnas bristande auktoritet kan bli ett 

hinder och den kan förstås som bristande frihet och därför påverka motivationen för 

evidensbaserat vårdande. 
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I den sista frågan var experterna nästan eniga att vårdledarens största ansvar handlar om 

att fungera som exempel för evidensbaserat vårdande i sitt bemötande av vårdarna. 

Vårdledaren bör fungera rättvist, vara positiv, öppen och ärlig, samt visa att ledaren 

brinner för sin sak. När Erikssons m.fl. rapporter (1999; 2004) tyder på att vårdledaren 

har en stor betydelse och ett viktigt ansvar att påverka kulturen och göra vårdarbetet 

vårdande och evidensbaserat, skulle man enligt den här studien kunna lägga till att 

vårdledaren dessutom har ansvar att fungera som exempel för evidensbaserat vårdande i 

praxis. 
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9 Metodologiska överväganden 

 

Den metodologiska diskussionen bygger på en allmän metoddiskussion som bidrar till 

diskussionen om metodens användbarhet och tillämpning i den här studien. 

Delfimetoden har en lång tradition inom vårdforskning. Eriksson (2018) har kopplat 

metodens ursprung till samma sökande eller skapande vilket sker i hermeneutisk 

vårdforskningen mer allmänt. I sökandet skapar forskaren kunskap och Eriksson 

utmanar att söka sig till sitt egna ”orakel i Delfi”. Det intressanta Eriksson poängterar är 

att enligt grekisk mytologi fungerade oraklet i Apollos tempel. Apollo är formens, 

förnuftets, logikens och konstens gud, men även läkedomens och hälsans gud. De här 

insikterna gjorde forskaren först efter delfistudien, men i efterhand har forskaren också 

kunnat bättre förstå varför delfimetoden blivit godtagen som forskningsmetod inom det 

vårdvetenskapliga fältet.   

 

Delfimetoden är användbar både för att den är flexibel och för att den saknar strikta 

regler. Det här sätter dock krav på den metodologiska diskussionen och beskrivningen 

av valen, som görs under studiens gång. Det har argumenterats om delfimetoden är 

kvalitativ eller kvantitativ till sin natur (jfr. Stewart, 2001; Linstone & Turoff, 1975; 

Skulmoski, Hartman & Krahn 2011; Keeney m.fl., 2011). Därför har det varit viktigt för 

forskaren i den här studien att grunda metoden på en hermeneutisk metodologi. En mer 

kvalitativ delfiteknik kan se förutsätta en uttalad metodologi och hermeneutiken kan 

bidra metoden en metodologisk grund (jfr. Guzys, m.fl. 2015). Den hermeneutiska 

metodologin visade sig också, som Näsman och Nyholm (2015) skriver, vara flexibel i 

och med att forskaren kunde välja det tolkningssätt som kändes mest givande samt 

fruktbart. Målet var att tolkning skulle öppna upp ämnet och inte följa en viss 

hermeneutisk tänkares tolkningssätt. Forskaren betraktade också sådana alternativ, men 

valde att ta en mer allmän hermeneutisk insats i den här studien.  

 

Delfimetoden har inte i studien skapat objektiv data, utan ett kvalitativt material som 

forskaren och experterna tolkat under processens gång. Metodologin stöder de 

tolkningar forskaren gjort av materialet mellan ronderna som sedan experterna 

bearbetade vidare till det slutliga resultatet. Att experterna återkommer till materialet 

och ger feedback, är inte bara karakteristiskt för delfitekniken, utan också möjliggör 

enligt forskaren en hermeneutisk bearbetning av materialet tillsamman med experterna. 
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Dessutom stöder metodologin tolkningen och speglandet av forskningens resultat mot 

de teoretiska utgångspunkterna, vilket för sin del möjliggjort en fördjupning i ämnet. 

Metodologin har i den här studien bidragit till att metodens kvalitativa drag förstärkts 

och metodens pålitlighet ökat.  

 

Delfimetodens styrkor i den här studien är metodens användbarhet. En elektroniks, en 

så kallad e-delfi, möjliggjorde att en heterogen grupp med vårdledare, som verkade på 

olika håll i landet och i olika organisationer, kunde rekryteras till studien. Dessutom 

erbjöd metoden flexibilitet åt experterna att på var sitt håll sätta sig in i frågorna och 

besvara dem, då de passade dem bäst. En svaghet som identifierats i metoden har varit 

att deltagandet kan sjunka under studiens gång. (Keeney m.fl., 2011.) Det här sker 

antagligen dels på grund av att metoden ofta tidsmässigt kräver flera veckor, det här 

fallet nästan 10 veckor, och dels för att personer i expertpositioner ofta tänks ha svårt att 

binda sig till sådana tidskrävande studier. Det här skedde inte i den här studien. Det kan 

tala för att forskaren lyckades bra med att informera experterna om studiens gång och 

försäkra genom påminnande samt annan kommunikation, att alla experter var 

motiverade att delta i hela studien. Det här underlättades också av att expertpanelen i 

den här studien var av en lämplig storlek. Kontakt kunde hållas via nätportalen och via 

e-post, samt vid behov var forskaren anträffbar per telefon. Forskaren ordnade åt ett par 

av experterna längre tid att svar på den andra ronden för att möjliggöra allas deltagande 

i hela studien. Det här skedde på grund av att studien inträffade i slutet av året och 

helger med experternas semestrar inträffade under den här perioden. 

 

Det har diskuterats hur experterna definieras och rekryteras i en delfistudie. För en 

lyckad delfistudie är det viktigt att den slutliga expertpanelen är insatt i ämnet och 

motiverad att dela med sig av sitt kunnande. (Keeney m.fl., 2011.) De kriterier som 

forskaren satt på experterna i den här studien var ganska få och av de tjugotal 

identifierade experterna deltog nio stycken i panelen. En expert hoppade av panelen 

innan experten hunnit svara i första ronden. Målet för rekryteringen var sju till tio 

experter. De identifierade experterna arbetade och var verksamma på olika håll, men 

tänktes ha liknande förståelse om ämnet och därför bidra med sin egen kunskap samt 

erfarenhet om praxis. Det går att diskutera, om bara de motiverade experterna deltog i 

den här studien, men på grund av att alla tjugo identifierade experter kunde tänkas ha 

liknande förståelse och kunskap om praxis, tror inte forskaren att studien har fångat bara 

ett smalt perspektiv på ämnet. Valet av experterna skedde inte enligt experternas 
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meriter, utan målet var att samla en grupp som beskriver den expertis som idag finns ute 

i praxis. I efterhand visade det sig att den rekryterade panelen hade blivit en heterogen 

grupp av experter, vilket kan tänkas betyda för sin del, att studiens resultat bättre går att 

generalisera, i den bemärkelsen. Den kunskap samt förståelse som skapats, kommer från 

en panel med expertis från ett brett plan och från så att säga olika praxis verkligheter. 

Det här tyder på att metoden har kunnat nå ut i praxis och samla in relevant kunskap 

från praxis.  

 

Tanken om konsensus bör också diskuteras angående metoden och den här studien. I en 

mer klassisk delfimetod utgår man från procent eller antal vilka statistiskt beskriver 

konsensus (Keeney m.fl., 2011).  I den här studien uppfattades, att konsensus ha nåtts då 

forskaren kunde tolka av experternas svar, att de var nöjda med resultatet i andra ronden 

och de kunde tänkas tillsammans vara eniga kring det material som producerats. Ingen 

av experterna motsatte sig den andra experternas utlåtande eller svar, utan alla försökte 

för sin del bidra med något nytt eller väsentligt för de olika teman. Att konsensus 

nåddes handlade om en tolkning som forskaren gjorde. Forskaren kunde ha plockat bort 

de meningsbärande enheter ur resultatet, som fick under hälften av expert bakom sig, 

men det här kände forskaren att skulle ha reducerat svaren och inte beskrivit den helhet 

som delarna, meningsenheterna skapar. 

 

De verktyg som fanns på eDelphi.org var många gånger lämpade för mer kvalitativa 

material och analyser. I vissa fall fungerade verktygen inte optimalt för till exempel 

långa meningsbärande enheter. Exempelvis kunde inte resultatsammanfattningen 

presentera de långa enheterna. Flera av sidorna var uppbyggda bättre för hypoteser än 

för kvalitativa frågor. Det här syntes till exempel i att fälten på nätsidan som svaren 

skulle skrivas i, var helt enkelt för små för mer utförliga svar. Men överlag fungerade 

flera verktyg bra för den här studien. Forskaren hade inte några problem att lära sig att 

använda verktygen på eDelphi.org via korta föreläsningar som gick att hitta på nätet.   

 

Forskaren var inte tidigare bekant med metoden. Den största svårigheten forskaren 

stötte på var att tiden mellan ronderna kunde ha varit längre. Tematiseringen och 

tolkningen av experternas svar kunde ha behövt mera tid. I den här studien anser 

forskaren att tiden räckte till, men om experterna producerat mer material, skulle tiden 

troligtvis inte varit tillräcklig. Det här visar på att metoden kräver kunskap om 

processen som forskaren först fått ur det praktiska förverkligandet. Forskaren skulle i 
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efterhand ha reserverat mera tid mellan ronderna. Ett alternativ kunde ha varit att ändra 

tidtabellen, men det hade kunnat öka risken att experterna av tidsbrist eller någon annan 

orsak inte deltagit i den andra ronden.  

 

Forskarens roll var att sammanställa och tolka materialet samt sträva till att alla 

experters tankar kom med i det slutliga resultatet. Det här anser forskaren att ”vara 

trogen sin expertpanel”, är innebörden i den här studien. Dessutom fungerade forskaren 

som koordinator och handledare i genomförandet av metoden. Många forskare i 

delfistudier talar om sig själv som moderator, men det här väljer forskaren i den här 

studien att inte kalla sig. En moderator, anser forskaren, beskriver en person som 

fungerar mer som bara en förmedlare eller domare och inte som en aktiv part och del i 

processen. Det här skedde inte i denna studie eftersom forskaren har tolkat experternas 

svar mellan ronderna och efter den andra ronden gjort en tolkning av experternas svar, 

vilket ledde till beslutet att det inte behövs en ytterligare rond och att konsensus har 

nåtts. Forskaren anser att vara trogen sin panel av experter betyder att forskaren har 

fokus på att hitta den kunskap som experterna har och efter att ha känt igen den, går 

forskaren tillbaka till experterna och frågar deras åsikter kring tolkningen.  

 

Flera av experterna tackade för att ha fått delta i studien och verkade nöjda med att ha 

fått vara med som expert. Forskaren tror att processen i sig kunnat ge experterna själva 

något. Processen kan ha ökat experternas egen förståelse om evidensbaserat vårdande i 

praxis. Delfimetoden och den e-delfi som utfördes, kan tänkas ha nått ut i praxis och 

fångat in förståelse från verksamma experter och aktuell kunskap om evidensbaserat 

vårdande i praxis. Metoden verkar vara väldigt användbar i klinisk forskning och 

forskning kring praxis. Metoden kan genom en hermeneutisk metodologi få tillstående 

en hermeneutisk rörelse mellan delar och helheter som bearbetas mot en gemensam 

konklusion eller koncensus. Metoden samlar olika erfarenheter och synvinklar till 

gemensam förståelse och möjliggör en hermeneutisk fördjupning i ämnet och förståelse 

i sak. I delfimetoden hävdar man ofta som Keeney m.fl. (2011) att en grupp experter 

kan komma med en mer giltig kunskap om ett ämne än en enskild expert. Med en 

hermeneutisk metodologisk grund kunde metoden enligt forskaren bidra till en mer 

giltig tolkning, mer sanningslik tolkning av praxis, som bygger på en antal experters 

förståelse och tolkningar som sammanfattas genom metoden. Forskaren ser potential i 

delfimetoden som ett hermeneutiskt forskningsredskap.   
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10 Slutsatser 

 

Den här studien åskådliggör att det evidensbaserade vårdandet kommit ut i praxis dels 

genom experter och dels som en mer allmän hållning. Enligt vårdledarna, experterna i 

den här studien, förekommer evidensbaserat vårdande i praxis. Vårdledarna har ett 

viktigt ansvar i praxis att bidra till evidensbaserat vårdande. Evidensbaserat vårdande 

har en stark koppling till ett etiskt perspektiv, som kan uppfattas som vårdandets ethos. I 

praxis handlar evidensbaserat vårdande om att vårda vårdande, sätta sig in i patientens 

situation, verkligen vilja något gott för patienten och möjliggöra med kunskap och 

förståelse patienten mera möjligheter att påverka sin egen vård.  

 

Studien utgick från att evidensbaserat vårdande i praxis ofta blir undangömd på grund 

av att praxis dels är i en ständig förändring, och dels för att det evidensbaserade 

vårdandet lätt kopplas ihop och uppfattas som evidensbaserad vård. Den här studien 

skulle dock argumentera för att det evidensbaserade vårdandet bär på kunskap, som inte 

direkt förekommer i den evidensbaserad vården och som framöver kommer att bli allt 

viktigare i praxis. Sådan kunskap handlar om vårdandet i praxis, men också om 

patientens roll som något unikt och centralt för det evidensbaserade arbetet.  

 

Motivationen för evidensbaserat vårdande gestaltas som ett förhållningsätt och också 

som något naturligt i praxis. Samtidigt gestaltas motivationen i de möjligheter som 

vårdarna har att fungera evidensbaserat vårdande i den kultur som råder. Vårdarnas 

motivation till evidensbaserat vårdande stöds av att vårdledaren skapar en kultur kring 

evidensbaserat vårdande och förmedlar sin kunskap åt vårdarna i praxis. Dessutom 

stöds motivationen av att vårdledaren utmanar vårdarna att begrunda enligt vems 

värderingar de vårdar. Vårdledaren har ansvar i att motivera till evidensbaserat 

vårdande. Det viktigaste är att vårdledaren med sitt eget exempel fungerar 

evidensbaserat och bemöter vårdarna med en vårdande hållning. Motivationen kopplar 

experterna i den här studien starkt till två av Deci och Ryans (2000a; 2000b) SDT -

teoris grundläggande behov: kompetens och kultur, medan den tredje behovet, frihet 

uppmärksammas mindre. Det här kunde tolkas som att man ytterliga borde begrunda 

eller studera om det grundläggande behovet frihet kunde stärkas kring evidensbaserat 

vårdande.  
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Den här studien visar på att den kunskap och expertis som finns ute i praxis är väldigt 

användbar i klinisk forskning. Delfimetoden är en användbar metod för att samla sådan 

expertiskunskap. Metoden kunde dock också studeras och utvecklas, modifieras till en 

hermeneutisk praxismetod där en grupp experter tillsammans tolkar och bearbetar 

frågeställningar och material. Också delfimetodens elektroniska verktyg borde utvecklas 

så att de bättre kunde användas i mer kvalitativa studier.  

 

Den här studien har lyckat avslöja substans som beskriver dels evidensbaserat vårdande 

i praxis och dels kunskap om hur vårdarnas motivation gestaltas samt stöds. Forskaren 

anser att den här kunskapen är givande för vårdledare i praxis och gynnar också den 

vårdvetenskapliga traditionen, som klinisk vårdvetenskaplig kunskap om praxis. Det 

behövs ytterligare forskning för att avslöja den substans som evidensbaserat vårdande i 

praxis består av. Dessutom anser forskaren att evidensbaserat vårdande bör illustreras i 

figurer och modeller så att den här kunskapen bättre når ut i praxis. Det är viktigt att 

studera evidensbaserat vårdande för att belysa och stöda det här i praxis. Den här typen 

av forskning behövs dels för att göra fenomenet evident och dels för att försäkra att 

patienternas vård också i framtiden är vårdande och evidensbaserad.   
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evidensbaserat vårdande är då praxis domineras av ett evidensbegrepp som stark är kopplat till vården i 
sig, alltså det praktiska arbetet, och inte till ett evidensbaserat vårdande förhållningssätt. Syftet med min 
magisteravhandling är att under handledning av Docent Camilla Koskinen studera evidensbaserat 
vårdande.  
 
Metoden för insamling av material till min magisteravhandling sker genom Delphimetoden, dvs. genom att samla en 
expertpanel där varje experts svar sammanställs till en större helhet och genom så kallade ronder diskuteras på nytt för 
att till slut nå konsensus i saken. Målet är ett gemensamt svar på studiens frågeställningar. Sammanlagt ordnas 2–3 
ronder med ett par veckors mellanrum. Varje rond är öppen på nätet i en veckas tid. Studien planeras börja måndagen 
den 13.11.2017. 
 
Jag inbjuder Dig att delta i expertpanelen eftersom du har erfarenhet och expertis inom vårdande och vårdledarskap ur 
ett vårdvetenskapligt perspektiv. Jag önskar att du vill vara med och dela med dig av din kunskap och erfarenheter 
gällande det som motiverar vårdare till ett evidensbaserat vårdande och hur du som vårdledare kan bidra till att motivera 
vårdare till evidensbaserat vårdande.   
 
Deltagande i studien tar inte mycket tid, men för att kunna komma till en gemensam konsensus skulle det vara viktigt 
att delta i alla ronder. För att underlätta deltagande kommer jag att använda EDelphi, dvs. deltagande sker via en 
nätportal, edelphi.org., som du lätt skapar användarnamn och loggar in till via en länk. Inbjudan till expertpanelen 
kommer via nätportalen. För att delta i studien behöver du svara på denna inbjudan och informera mig om vilken epost 
du vill att jag skall skicka länken till expertpanelen. Vänligen meddela mig inom en vecka, senast onsdagen den 
8.11.2017, om du deltar eller inte kommer att göra det. 
 
Jag följer forskningsetiska principer, vilket bl.a. innebär att deltagande i studien är frivillig och att du när som helst har 
rätt att avbryta ditt deltagande samt att alla uppgifter och synpunkter som samlats in kommer att hanteras konfidentiellt, 
viket innebär att när resultatet presenteras kan man inte koppla det till enskild deltagare. Studiens resultat publiceras 
utgående från hela gruppen, inte på individnivå.    
 
Jag hoppas Du är lika ivrig som jag över att studera ämnet och få ny kunskap via Delphimetoden. Jag hoppas du bejakar 
min inbjudan att delta i studien och ser fram emot att samarbeta. Har du ytterligare frågor så kontakta mig gärna. 
 
Vänliga hälsningar,  
Frans Åkerblom
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Exempel på sammanfattning, tolkning och tematisering av materialet 
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Bilaga 3 
 

Originalen till de översatta citaten 
 
 
”Käytän ja hankin tietoa johtamisessa, ajattelen sydämellä ihmistä kokonaisuutena. 

Pohdin mitkä tekijät vaikuttavat hoitajan käyttäytymiseen. Otan huomioon eri 

osapuolten mielipiteet kun teen ratkaisuja. Hoitajan käden työt näkyvät päivittäisessä 

hoitotyössä, esimiehenä miten hoidan asioita ylhäältä alaspäin ja päinvastoin.” 

 (sidan 41) 

 

”Mottoni on, että kun hoitajat voivat hyvin, se heijastuu potilaan hyvään hoitoon. 

Mielestäni olisi hyvä nostaa hoitajien hyvinvointi keskiöön. Tämä lisää sitoutumista 

työhön ja sairauspoissaolot vähentyvät (toivottavasti). Yhdessä kehitämme hoitotyötä. 

Uuden kulttuurin luominen vie oman aikansa.” (sidan 44) 

 

”Potilaan oma mielipide on nousemassa myös esille. Työpaikallani on jo toiminut 

potilasraati (asiakasraati), jotka pääsevät suunnittelemaan/kehittämään potilaan 

näkökulmasta potilaan hoitopolkuja ja hoitoon liittyviä muita seikkoja. Esim. Uuden 

sairaalan hanke, virtuaalisairaala, potilasohjeiden uusiminen jne.” (sidan 46) 

 

”Hoitajista on hyvä saada esille heidän yksilölliset erityistaidot ja käyttää se hyödyksi 

kehittämiseen.” (sidan 47) 

 

”Henkilökunnalle tulee kertoa mitä näyttöön perustuva hoito on niin, että siitä tulee 

osapäivittäistä toimintaa. Esim. erilaisten mittareiden tulokset, osastotunnit, joilla 

käsitellään artikkeleita. Pohditaan niiden teemoja henkilökunnan keskuudessa.” 

 (sidan 48) 

 

”Oma esimerkki on tärkein ja tietenkin usko siihen mitä tekee. Positiivisuus, avoimuus, 

rehellisyys ja palo omaan työhönsä on todella tärkeätä. Huumoria unohtamatta.” 

(sidan 52) 

 


