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SAMMANFATTNING 
Föreliggande undersökning syftade till att instrumenttesta den kanadensiska enkäten Alberta 

Context Tool (ACT) version äldrevård för svenska förhållanden vid särskilda boenden. ACT 

är designat för att mäta kontexten i vårdmiljön och olika beteenden relaterat till 

förändringsarbete. Sammanlagt 159 undersköterskor och sjuksköterskor inom kommunal 

äldrevård ingick i undersökningen genom att besvara ett frågeformulär. Testet innefattade 

instrumentets reliabilitet och ”face” validitet. 

 

Reliabilitetstestet genomfördes genom beräkning av Cronbach´s Alpha, och visade acceptabel 

homogenitet för fem av ACT-instrumentets delskalor med Cronbach´s Alpha-värden mellan 

0,728 och 0,873. Tre dimensioner fick emellertid lägre värden (0,558 – 0,683). Validitetstestet 

utfördes genom enkätfrågor som besvarades av undersköterskor och sjuksköterskor och 

bearbetades med innehållsanalys. 

 

Merparten av undersköterskorna uttryckte att det var enkelt att besvara frågorna (56 %), 

medan nio procent ansåg att detta var svårt. Det framkom också elva kommentarer om att 

frågorna var svårtolkade, komplicerade eller innehöll svåra ord. I sjuksköterskegruppen ansåg 

endast 30 procent att frågorna var enkla att besvara. En tredjedel av sjuksköterskorna ansåg att 

en del frågor var otydliga, och sex sjuksköterskor framförde också vilka frågor de upplevde 

otydliga. Nästan alla respondenter ansåg att frågorna i enkäten var relevanta. Instrumentets 

relevans som ett verktyg att mäta kontextuella faktorer som påverkar implementeringen av 

evidensbaserad vård kan också anses vara godtagbar. Genom att modifiera innehållet i 

enkäten i enlighet med vad som framkommit i denna undersökning och genomföra ytterligare 

ett test borde instrumentet anses vara validerat för bruk inom svensk kommunal äldrevård, 

och på så sätt kunna användas både som ett verktyg i förbättringsarbetet, och som ett verktyg 

för vidare forskning om implementering av evidensbaserad vård. 

 

 

 

Nyckelord: instrumenttest, evidensbaserad vård, äldrevård, kontext, implementering, 

Cronbach´s Alpha 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to conduct an instrument test of the Canadian questionnaire Alberta 

Context Tool (ACT) version Long-Term care for Swedish conditions. ACT is designed in 

order to measure the context in the care environment and different behaviours related to the 

changes in clinical practice. In total, 159 Licensed Practical Nurses (LPNs) and Registered 

Nurses (RNs) within municipality care of the elderly were included in the survey. The test 

included the instrument's reliability and face validity. 

 

The reliability test was implemented through calculation of Cronbach´s Alpha, and showed 

internal consistency for five of the scales of the ACT-instrument with Cronbach´s Alpha 

values ranging between 0,728 and 0,873. However, three dimensions got lower values (0,558 

- 0,683). 

 

The analysis was carried out with content analysis and carried out for LPNs and RNs in 

separate groups. The majority of LPNs expressed that it was easy to respond to the questions 

(56%), while nine percent considered it as difficult. Eleven comments were given about 

questions that were perceived to be unclear, complicated or contained difficult words. In the 

RN group only 30 percent considered that the questions were easy to respond to. One third of 

the RNs considered that part of the questions were unclear, and six RNs expressed also which 

questions they experienced as unclear. In general, the questions in the ACT were perceived as 

relevant. The instrument's relevance as a tool to measure contextual factors that influence the 

implementation of evidence based nursing can also be considered to be determined. By 

modifying the content in the questionnaire in accordance with what appeared in this survey 

and to implement yet another test, the instrument should be considered to be relevant for use 

within Swedish municipality care of the elderly. ACT can be used both as a tool in the work 

on improvement of clinical practice and as a tool for further research about implementation of 

evidence based nursing. 

 

 

 

Keywords: instrument test, evidence-based nursing, long-term care, context,  

research implementation, Cronbach´s Alpha 
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INTRODUKTION 
För att på bästa sätt kunna tillgodose behoven hos dem som hälso- och sjukvården är till för 

krävs ett gediget yrkeskunnande i form av professionell ämneskunskap och personliga 

färdigheter. I takt med nya forskningsrön och metodutveckling behöver hälso- och 

sjukvårdspersonalen kontinuerligt uppdatera sitt yrkeskunnande. Traditionellt utvecklas 

vården genom att respektive profession förbättrar sina metoder för diagnostisering, vård och 

behandling (Berwick, 1996). Detta behov av ständig förbättring och utveckling är hälso- och 

sjukvården van vid att tillgodose och avsätta resurser för. Men det finns också erfarenhet av 

att patienter trots ökade kunskaper och färdigheter inte alltid får så god vård som de rimligtvis 

borde. Det kan handla om till exempel långa väntetider, bristande information, dålig 

kontinuitet och vårdskador (Socialstyrelsen, 2006). Begränsningen med utvecklingsarbete 

inom professionerna är att förändringen ofta sker inom systemet, medan verkliga förbättringar 

kommer genom förändring av systemet (Berwick, 1996). 

 

All förändring innebär inte förbättring, men all förbättring innebär förändring. (Berwick, 

1996). För att uppnå systematiska förbättringar krävs utöver den yrkesrelaterade kunskapen 

också kunskap om system, variationer, förändringspsykologi och lärandestyrt 

förändringsarbete. För att bidra till ett lärandestyrt förändringsarbete krävs att man tillvaratar 

den kompetens och kreativitet som finns i organisationen, och bygger ett system där miljön är 

positiv till olika mindre eller större försök till förbättringar. Genom att länka samman teori 

med handling skapas förutsättningar för inlärning och byggande av ny kunskap (Batalden & 

Stoltz, 1993). 

 

Palmer och Adams (1993) beskriver kvalitetsområden för hälso- och sjukvården: Den ska 

vara kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik samt ges i 

rimlig tid. Evidensbaserad vård (EBV) innebär en medveten och systematisk strävan att 

basera beslut i vården på bästa möjliga vetenskapliga grund (Sacket et al., 1997). EBV 

beskrivs som en kombination av kunskap som innefattar vetenskapliga forskningsresultat, 

klinisk erfarenhet och utvärdering av patienternas upplevelser av vården (Rycroft-Malone, 

2004; Socialstyrelsen, 2006). 

 

Att införa ny kunskap i vården är en komplex aktivitet. Trots att den evidensbaserade 

kunskapen blir allt mer omfattande och lättillgänglig saknar ofta hälso- och sjukvården 

angreppssätt för att framgångsrikt kunna omsätta ny kunskap till den praktiska verksamheten 
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(Greenhalgh et al., 2004; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Dessutom ska de nya 

forskningsrönen implementeras i en hälso- och sjukvård som under senare decennier har blivit 

allt mer komplex, och i komplexa system är oförutsägbarheten och paradoxala företeelser 

vanligt förekommande. Ett sätt att förhålla sig till komplexa system är att själva sambandet 

mellan olika delar i systemet är viktigare än delarna var för sig (Plsek & Greenhalgh, 2001; 

Plsek & Wilson, 2001; Greenhalgh et al., 2004). Då organisationen inom hälso- och 

sjukvården är både omfattande och komplicerad behövs insatser för implementering av ny 

kunskap på både mikro-, meso- och makronivå (Grol et al., 2007). Sannolikt är det dock på 

mikronivån som den största potentialen finns för att åstadkomma gynnsamma effekter för 

dem vården är till för. Det är där som de konkreta besluten om vårdens innehåll tas, och 

således torde det vara mot den nivån som uppmärksamheten bör riktas om värdeskapande 

förändringar för patienten ska kunna uppnås och bibehållas (Plsek, 2001; Hibbs, 2008).  

 

Implementering av EBV antas förbättra vården för dem den är till för, och är därför viktig för 

att ge vård av god kvalitet. Implementeringen är troligen mer framgångsrik när forskningen 

som den baseras på är begriplig, väl designad och väl utförd, samt när det finns konsensus 

kring evidensen (Rycroft-Malone et al., 2002). Promotion Action on Research 

Implementation in Health Services (PARIHS) är en teoretisk modell om sjuksköterskors 

möjligheter till forskningsanvändning i kliniskt arbete. Modellen visar på nyckelfaktorer i 

arbetsmiljön som har betydelse för hur forskningsresultat används i den kliniska 

verksamheten. PARIHS-modellen består av tre komponenter: Kontext, evidens och 

facilitering. Kontexten avser det sammanhang som interventionen ska införas, till exempel i 

ett äldreboende.  Kontexten innefattar ledarskap, kultur och utvärdering och kan vara 

problematisk då även till exempel beröm och erkännande har betydelse för implementeringen 

av EBV. I kontexten är det viktigt att det finns klara roller, decentraliserad beslutsprocess och 

ett transformellt ledarskap. Med evidens avses att kunskapsunderlaget är vetenskapligt 

hållbart och anses relevant för vården som bedrivs. Facilitering avser en underlättande 

funktion, till exempel en person som har en nyckelroll i att hjälpa individer och team att 

tydliggöra sammanhanget där interventionen sker, och att arbeta med att ge mening åt 

evidensen som ska implementeras (Rycroft-Malone et al., 2002; Rycroft-Malone, 2004; 

Kitson et al., 2008). PARIHS-modellen erbjuder ett verktyg i planeringen av en 

kvalitetsförbättrande intervention och visar vilka aspekter som bör övervägas i 

implementeringsprocessen. Möjligheten till en lyckad intervention ökar med en bättre 
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förståelse för kontexten och för vilken form av facilitering som är bäst lämpad (Wallin, 

Profetto-McGrath & Levers, 2005). 

 

Gapet mellan vad vi vet är god vård (Socialstyrelsen, 2006) och vad vi faktiskt gör i vården är 

stort (Berwick, 2003). Många patienter erhåller inte tillbörlig vård eller får onödig eller till 

och med skadlig vård. Det saknas fortfarande tillräcklig kunskap om hur vi ska komma till 

rätta med dessa problem. Generellt krävs dock mångsidiga interventioner på olika nivåer 

inom systemet. Inget enskilt angreppssätt fungerar för alla situationer när ny kunskap ska 

omsättas till den praktiska verksamheten utan flera angreppssätt behöver antagligen användas 

samtidigt (Grol & Grimshaw, 2003). För att få kunskap om vilka av dessa angreppssätt som 

fungerar för att få vården att arbeta mer evidensbaserat behöver olika strategier testas (Wallin, 

2008). Det saknas således fortfarande djupgående förståelse för vilka 

implementeringsstrategier som har bäst förutsättningar att lyckas i olika sammanhang 

(Grimshaw et al., 2006; Wallin, 2008). Detta beror sannolikt på bristande kunskap om hur 

faktorer hos individen, organisationen och evidensen samverkar och påverkar varandra vid 

förändringsarbete och vid implementering av ny kunskap (Greenhalgh et al., 2004).   

 

McCormack och medarbetare (2002) definierar begreppet kontext som den miljö eller 

omgivning där hälso- och sjukvård bedrivs. Mer specifikt kan kontexten ses som den miljö 

där den praktiska sjukvården ges, men begreppet i sig förklarar inte komplexiteten i 

kontextens betydelse för att införa evidens i vården (ibid). Det är alltså nödvändigt att 

utveckla en ökad förståelse för de kontextuella faktorernas betydelse för implementering av 

EBV (Wallin et al., 2006). Estabrooks och medarbetare (2008a) beskriver hur vårdenheter 

med hög forskningsanvändning också har en god arbetskultur och låg komplexitet i 

arbetsmiljön. Ett flertal forskningsrapporter visar på att kontexten har betydelse för 

forskningsanvändningen, men att vi inte har fullständig kunskap om hur kontexten påverkar 

implementeringen av EBV, och att det krävs mer forskning på området (Cummings et al., 

2007; Estabrooks et al., 2007; Estabrooks et al., 2008a; McCormack et al., 2002; Meijers et 

al., 2006). Genom att fokusera på kontexten kan således kunskapen om implementering av 

EBV utvecklas vidare (Estabrooks et al., 2008). I en EU-finansierad studie under planering 

inom äldrevården, där bland annat Sverige medverkar (FIRE – Facilitating Implementation of 

Research Evidence), läggs stor vikt vid att identifiera dessa kontextuella faktorer. Denna 

studie är en instrumenttest inför FIRE-projektet. 
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Det finns flera enkätinstrument som är utarbetade för att mäta kontextuella faktorers betydelse 

vid implementering av EBV. Context Assessment Index (CAI) utgår från PARIHS-modellen 

och mäter vårdpersonalens värdering av kontexten (McCormack et al, 2009). Genom det 

nyutvecklade instrumentet Alberta Context Tool (ACT) kartläggs de faktorer i kontexten som 

visat sig ha betydelse för implementeringen av EBV (Estabrooks et al, 2008b). ACT är 

designat för att mäta kontexten i vårdmiljön och olika beteenden relaterat till 

förändringsarbetet. Två komponenter är hämtade från PARIHS ramverk; kontext (ledarskap, 

kultur och utvärdering) samt facilitering. Instrumentet mäter hur individen ser på kontexten i 

åtta olika dimensioner som grundats på faktorer som visat sig ha betydelse för vårdpersonals 

forskningsanvändning. Dimensionerna handlar om ledarskap, kultur, återkoppling i arbetet, 

informationsutbyte, aktiviteter för informationsutbyte, social samverkan, organisatoriska 

resurser samt vårdgivarnas förhållande till sitt arbete. I Kanada har instrumentet testats mot 

fem olika yrkeskategorier inom akutsjukvården, varav en yrkeskategori innefattade Registered 

Nurses (RN) och Licensed Practical Nurses (LPN), (ibid). Dessa yrkesgrupper motsvarar 

legitimerad sjuksköterska och undersköterska i Sverige (U. S. Bureau of Labour Statistics, 

2009). 

 

Validering av ACT för bruk inom svensk kommunal äldrevård är ett led i att minska gapet 

mellan vad vi vet är god vård och vad vi ger för vård idag. Med ett validitets- och 

reliabilitetstestat ACT-instrument skulle instrumentet kunna användas på olika vårdenheter 

som ett verktyg i förbättringsarbetet, genom att mäta starka sidor och förbättringsmöjligheter 

för att implementera EBV. Instrumentet kan också bli ett verktyg för vidare forskning om 

implementering av EBV. 

 

ACT finns i olika versioner för olika personalkategorier och vårdformer (Estabrooks et al, 

2008b), och har tidigare utvärderats för svenska förhållanden med innehållsvaliditet och 

psykometriska egenskaper bland sjuksköterskor inom akutsjukvården (Gesar, 2008). Gesars 

undersökning visade att ACT var relevant att använda för sjuksköterskor som arbetar på 

ortopedisk vårdavdelning i Sverige. Instrumentet skulle på samma sätt behöva valideras inom 

svensk kommunal äldrevård för att användas i ett planerat forskningsprojekt (FIRE – 

Facilitating Implementation of Research Evidence). En sådan validering är extra intressant 

med tanke på att en majoritet av vårdpersonalen inom kommunal vård saknar 

högskoleutbildning. 
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Syfte 

Syftet med studien var att validitets- och reliabilitetstesta Alberta Context Tool (ACT) för 

bruk inom svensk kommunal äldrevård. 

Frågeställningar 

1. Är ACT-instrumentets delskalor homogena för användning inom särskilda boenden i 

svensk kommunal äldrevård? 

2. Hur uppfattas ACT-instrumentet av undersköterskor vid särskilda boenden inom 

svensk kommunal äldrevård? 

3. Hur uppfattas ACT-instrumentet av sjuksköterskor vid särskilda boenden inom svensk 

kommunal äldrevård? 

 

METOD 

Design 

Föreliggande undersökning genomfördes som en instrumenttestning, innefattande ”face” 

validitet och reliabilitetstest, med kvantitativ ansats och deskriptiv design. Dessutom 

bearbetades öppna frågor med innehållsanalys. 

Population och urval 

Antalet deltagande kommuner (n=2) bestämdes utifrån ambitionen att få en urvalsgrupp på 

cirka 300 personer. Vid studier som syftar till att testa enkätinstrument rekommenderas minst 

200 respondenter för att möjliggöra statistisk analys med Cronbach´s Alpha (Polit & Beck, 

2008). De två kommunerna som deltog i undersökningen valdes ut genom 

bekvämlighetsurval, och var glesbygdskommuner i Mellansverige med en befolkningsmängd 

på cirka 7000 respektive 20000 invånare. Samtliga undersköterskor (n=252) och 

sjuksköterskor (n=36) inom de deltagande kommunernas samtliga särskilda boenden (n=10) 

utgjorde urvalsgruppen. Personal som arbetat minst tre månader på arbetsplatsen inkluderades 

i undersökningen. Den personal som var tjänstlediga eller sjukskrivna under hela 

undersökningsperioden exkluderas. Antalet respondenter som uppfyllde inklusionskriterierna 

varierade mellan två och 57 per äldreboendeenhet. Urvalet utgjordes av sammantaget 288 

undersköterskor och sjuksköterskor. Totalt 159 respondenter besvarade enkäten vilket gav ett 

bortfall på 45 procent. Fördelningen mellan de båda yrkesgrupperna framgår av tabell 1. Hela 



 11 

96 procent av respondenterna var kvinnor medan fyra procent var män. Könsfördelningen per 

yrkeskategori redovisas i tabell 1. 

 
Tabell 1. Urval, bortfall och könsfördelning fördelat mellan yrkesgrupperna samt totalt.  
Absolut frekvens (n) och relativ frekvens (%). 

Yrkeskategori Respondenter 
i urvalet 

Respondenter 
som besvarade 

enkäten 

Bortfall Kvinnor Män 

 n (%) n (%) (%) n (%) n (%) 
Undersköterskor 252 (88) 131 (52) (48) 127 (97) 4 (3) 
Sjuksköterskor 36 (12) 24 (67) (33) 22 (92) 2 (8) 
Ej angivet  4 (3)  4 (3) 0 
Totalt 288 (100) 159 (55) (45) 153 (96) 6 (4) 

 

Två tredjedelar av respondenterna var deltidsanställda. Endast 28 procent hade 

tjänstgöringsgrad på heltid, se figur 1. Tjänstgöringsgraden skilde sig emellertid åt mellan 

yrkesgrupperna. Bland undersköterskorna arbetade 70 procent deltid medan 24 procent 

arbetade heltid. I sjuksköterskegruppen arbetade däremot nästan lika många deltid (54 %) 

som heltid (46 %). 

Ej angivet
4

3%
Timanställd

3
2%

Deltid
108
67%

Heltid
44

28%

Heltid

Deltid

Timanställd

Ej angivet

 
 

Arbetslivserfarenhet i nuvarande yrkesroll var i genomsnitt 16,2 år med en standardavvikelse 

på 10,9 år. Tiden som respondenterna hade arbetat på nuvarande äldreboende var i genomsnitt 

7,9 år med en standardavvikelse på 8,2 år. Fördelningen mellan yrkesgrupperna framgår av 

tabell 2. 

Figur 1. Tjänstgöringsgrad bland respondenterna (n=159). 
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Tabell 2. Medverkande respondenters år i yrket respektive år på nuvarande arbetsplats  
fördelat mellan yrkesgrupperna samt totalt. Medelvärde (m), standardavvikelse (SD). 

Yrkeskategori År i yrket År på nuvarande 
arbetsplats 

 m (SD) m (SD) 
Undersköterskor 15,9 (10,3) 8,2 (8,3) 
Sjuksköterskor 18,0 (13,7) 6,5 (7,5) 
Totalt 16,2 (10,9) 7,9 (8,2) 
 

En undersköterska och tre sjuksköterskor hade kandidatexamen, vilket var den högsta 

akademiska examen bland respondenterna. Det framgick dock inte inom vilket ämne de hade 

denna examen. 

Datainsamlingsmetod och mätinstrument 

Enkäten Alberta Context Tool i svensk version äldrevård (ACT; bilaga 1) användes för 

datainsamlingen. Enkäten tar upp frågor om hur individen ser på kontexten i åtta olika 

dimensioner vilka visat sig ha betydelse för vårdpersonals forskningsanvändning. 

Dimensionerna behandlade ledarskap, kultur, återkoppling i arbetet, 

informationsutbyte/interaktion, informationsutbyte/aktiviteter, informationsutbyte/sociala 

processer, strukturella och elektroniska resurser samt organisatoriska förutsättningar. De tre 

förstnämnda dimensionerna är hämtade från PARIHS-modellen (Cummings et al, 2007; 

Estabrooks et al, 2008). Totalt består formuläret av 75 frågor fördelade på 59 påståenden i 8 

frågeområden, där svaren anges i 5- eller 6-gradig likertskala. Svarsalternativ 1 står för 

”stämmer inte alls” och alternativ 5 betyder ”stämmer precis”. Hälften av påståendena i 

likertskalan angav frekvens, där svarsalternativ 1 stod för ”aldrig” och alternativ 5 betydde 

”nästan alltid”. Tolv av dessa påståenden hade dessutom ett sjätte svarsalternativ, ”ej 

tillgängligt”. En fråga om organisatoriska förutsättningar besvaras som en dikotom variabel 

och tre frågor som behandlade arbetsplats, organisatoriska förutsättningar samt om 

respondenten har ytterligare synpunkter består av öppna svarsalternativ. I ACT ingår också 9 

bakgrundsfrågor som besvaras med fasta svarsalternativ eller tidsangivelse. Enkäten 

innefattade dessutom tre påståenden om instrumentets validitet framtagna för denna 

undersökning där svaren angavs i 5-gradig likertskala, från ”stämmer inte alls” till ”stämmer 

precis”, med möjlighet till kommentarer. Respondenterna skulle här ge synpunkter på det 

övergripande intrycket av enkäten. 
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Tillvägagångssätt 

I en tidigare version av ACT med samma grundfrågor som denna version (Gesar, 2008) 

gjordes översättning och återöversättning av en forskare respektive professionell tvåspråkig 

språkgranskare.  Det var marginella skillnader i återöversättningen från svenska till engelska 

jämfört med det engelska originalet. Författaren till föreliggande studie konstruerade de tre 

avslutande frågorna om hur respondenterna uppfattat enkäten, och reviderade enkäten med sju 

förändringar som berörde syftningsfel, stavfel, val av svenska glosor samt kategorisering av 

de fasta svarsalternativen som behandlade bakgrundsvariabler. Därefter testades den översatta 

versionen på två undersköterskor och två sjuksköterskor inom ett särskilt boende i en 

kommun som inte ingick i undersökningen. Pilottestet ledde till revidering av ytterligare ett 

syftningsfel och val av en svensk glosa. Skriftlig och muntlig information gavs till ansvariga 

verksamhetschefer i de båda kommunerna, varefter skriftligt tillstånd inhämtades. Därefter 

inhämtades även etiskt godkännande från forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna. 

Datainsamlingen pågick under mars och april 2009. Samtliga respondenter informerades 

skriftligt med ett informationsbrev (bilaga 2) som delades ut med enkäten tillsammans med ett 

adresserat och frankerat svarskuvert. I den ena kommunen gavs muntlig information till 

respektive enhetschef för de olika särskilda boendena. Där genomfördes även personliga 

besök vid arbetsplatsträffar på samtliga särskilda boenden, då den vårdpersonal som var 

närvarande fick muntlig information om undersökningen. Därefter delade enhetscheferna ut 

informationsbreven och enkäterna till vårdpersonalen. I den andra kommunen ansvarade 

verksamhetschefen för information och utdelning av informationsbreven och enkäterna till 

vårdpersonalen. Vid två tillfällen, en och två veckor före sista inlämningsdag, togs muntlig 

kontakt med enhetscheferna respektive verksamhetschefen för att de skulle ge påminnelser till 

vårdpersonalen om att besvara enkäten. 

Analys och tolkning av data 

De 59 påståendena med likertskala i ACT (fråga 2 - 60) bearbetades med deskriptiv statistik 

med hjälp av Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). För att möjliggöra den 

statistiska bearbetningen överfördes svarsalternativ 6 (ej tillgängligt) till svarsalternativ 1, 

(aldrig). För att få en uppfattning om instrumentets reliabilitet analyserades de ingående 

delskalornas interna konsistens genom beräkning av Cronbach´s Alpha. Syftet var att få en 

uppfattning om i vilken grad de olika delskalorna i instrumentet mäter utmärkande drag och 

egenskaper i kontexten.  Cronbach´s Alpha beräknar i vilken grad de olika delarna i ett 
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instrument tillförlitligt mäter den granskade egenskapen, det vill säga hur väl de olika delarna 

av måttet mäter samma saker (Polit & Beck, 2008). Som delskalor vid beräkning av 

Cronbach´s Alpha användes de åtta dimensioner som enkäten var indelad i. 

 

De tre frågorna om hur respondenterna uppfattar instrumentet (fråga 73-75) analyserades med 

innehållsanalys för grupperna undersköterskor och sjuksköterskor var för sig. Svaren på de 

öppna frågorna skrevs av ordagrant och sammanfördes till koder, och därefter till kategorier. 

Genom denna kategorisering av respondenternas subjektiva upplevelser identifierades det 

manifesta innehållet (Graneheim & Lundman, 2003). 

Forskningsetiska överväganden 

Skriftligt tillstånd inhämtades från äldreomsorgschef respektive verksamhetschef för de 

kommunala verksamheterna. Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna godkände 

undersökningen. Informationsbrev med information om att deltagandet var frivilligt och att 

enkätsvaren hanterades konfidentiellt lämnades till respondenterna i samband med att enkäten 

delades ut (bilaga 2). Tillsammans med enkäten delades ett frankerat och adresserat 

svarskuvert ut till respondenterna. Enkätsvaren skickades således direkt från respondenten till 

undersökaren vilket stärker den konfidentiella hanteringen. Samtycke till medverkan 

inhämtades i och med att enkäten besvarades. En respondent uttryckte rädsla för att ifyllandet 

av enkäten skulle kunna leda till ytterligare neddragningar, men några sådana samband eller 

forskningsetiska problem bedömdes ej föreligga. 

 

RESULTAT 

Delskalornas homogenitet 

Vid beräkning av homogeniteten för ACT-instrumentets delskalor varierade värdena för 

Cronbach´s Alpha mellan 0,558 och 0,873. Lägst värden fick dimensionerna som hanterar 

informationsutbyte/interaktion, kultur samt informationsbyte/sociala processer. Se tabell 3. 
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Tabell 3. De åtta dimensionerna i ACT, med internt bortfall och Cronbach´s Alpha per frågeområde 
Nr Dimension Fråga n Bortfall Cronbach´s 

Alpha 
1 Ledarskap 2 - 7 149 6,3 % 0,873 
2 Kultur 8 - 13 148 6,9 % 0,630 
3 Återkoppling i arbetet 14 - 19 147 7,5 % 0,868 
4 Informationsutbyte/interaktion 20 - 27 134 15,7 % 0,558 
5 Informationsutbyte/aktiviteter 28 - 32 153 3,8 % 0,728 
6 Informationsutbyte/sociala processer 33 - 38 149 6,3 % 0,683 
7 Strukturella och elektroniska resurser 39 - 50 118 25,8 % 0,768 
8 Organisatoriska förutsättningar 51 - 60 133 16,4 % 0,866 

 

Undersköterskornas uppfattning om instrumentet 

Bland undersköterskorna tyckte 56 procent att frågorna var enkla att besvara, medan 9 procent 

tyckte att det var svårt. Hela 67 procent tyckte att frågorna var relevanta medan endast en 

procent tyckte motsatsen. Totalt 38 procent ansåg att frågorna var tydliga medan 5 procent 

ansåg att en del frågor var otydliga. Hela 57 procent angav svarsalternativet ”varken eller” om 

frågornas tydlighet, se tabell 4. 

 
Tabell 4. Undersköterskornas svar på frågorna hur de uppfattar enkäten i en femgradig likertskala.  
Absolut frekvens (n) och relativ frekvens (%) för varje svarsalternativ samt totalt. 
Ange i vilken grad du instämmer  
i följande påståenden: 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

 Varken 
eller 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
precis 

Totalt 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Det var enkelt att besvara frågorna  2 (2) 9 (7) 45 (35) 64 (50) 8 (6) 128 (98) 

Frågorna var relevanta 0 1 (1) 39 (32) 72 (60) 8 (7) 120 (92) 

En del frågor var otydliga 11 (9) 35 (29) 68 (57) 5 (4) 1 (1) 120 (92) 

 

De öppna frågorna om hur respondenterna uppfattade instrumentet gav 20 kommentarer från 

19 undersköterskor. Den vanligaste kommentaren var att frågorna var svårtolkade eller 

komplicerade (8).  Andra kommentarer var att enkäten innehöll svåra ord (3), att frågorna inte 

var relevanta för respondentens organisation eller vid nattarbete (2), samt att enkäten innehöll 

många frågor och tog lång tid att besvara (1). Två respondenter uttryckte uppskattning för 

enkäten och ville ta del av resultatet, medan två respondenter vittnade om turbulens i 

organisationen. En respondent uttryckte rädsla för att ifyllandet av enkäten skulle kunna leda 

till ytterligare neddragningar. En respondent kommenterade att det var svårt att besvara 

frågorna om ledarskap då både hon och chefen var relativt nya på arbetsplatsen. 
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Sjuksköterskornas uppfattning om instrumentet 

Bland sjuksköterskorna tyckte endast 30 procent att det var enkelt att besvara frågorna, medan 

13 procent inte tyckte det. Hela 57 procent svarade ”varken eller” om det var enkelt att 

besvara frågorna. Totalt 62 procent tyckte att frågorna var relevanta medan fyra procent inte 

tyckte det. Trettionio procent ansåg att frågorna var tydliga medan nästan lika många (35 %) 

tyckte att en del frågor var otydliga, se tabell 5.  

 
Tabell 5. Sjuksköterskornas svar på frågorna hur de uppfattar enkäten i en femgradig likertskala.  
Absolut frekvens (n) och relativ frekvens (%) för varje svarsalternativ samt totalt. 
Ange i vilken grad du instämmer  
i följande påståenden: 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

 Varken 
eller 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
precis 

Totalt 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Det var enkelt att besvara frågorna  0 3 (13) 13 (57) 6 (26) 1 (4) 23 (96) 

Frågorna var relevanta 0 1 (4) 9 (38) 13 (54) 2 (8) 24 (100) 

En del frågor var otydliga 3 (13) 6 (26) 7 (29) 6 (26) 2 (9) 24 (100) 

 

Sjuksköterskorna gav 21 kommentarer fördelat på 15 olika respondenter. Det uttrycktes en 

oklarhet i vad som avsågs med uttrycken arbetsgrupp, vårdlag och arbetsplats (4). 

Sjuksköterskorna var organiserade i en egen grupp men arbetar utspritt på de olika särskilda 

boendena. Det framfördes synpunkter på skalindelningen (4), samt att frågorna inte kändes 

relevanta för respondentens organisation (3). En respondent saknar fler frågor om 

organisation, medan två personer framförde förhoppningar om att studien skulle kunna belysa 

för cheferna att verksamheten behöver mer resurser, En respondent tyckte att de första delarna 

av enkäten var svåra att besvara eftersom hon arbetat relativt kort tid på arbetsplatsen. Sex 

sjuksköterskor framförde synpunkter på vilka frågor som upplevdes otydliga samt orsaken till 

det, se tabell 6. 
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Tabell 6. Synpunkter på vilka frågor som upplevdes otydliga samt orsaken till det. 
Dimension Fråga/påstående Kommentarer 

1. Ledarskap 6. Chefen vägleder aktivt andra i deras arbete. Vilka är andra? 

2. Kultur 8. Jag får uppskattning från andra för mitt 
arbete. 

Otydligt. 

 9. Jag deltar i en 
väglednings/handledningsgrupp i arbetet. 

Otydligt. 

 10. Min organisation har en bra balans mellan 
god kvalitet i vården och produktivitet. 

Otydligt (1 respondent). 
Vad menas med produktivitet i 
frågan? (1 respondent). 

4. Informationsutbyte 
– interaktion 

21. Hur ofta har du under en normal månad haft 
en diskussion med sjukvårdsbiträden, om 
frågor angående de boende? 

Vi har inga sjukvårdsbiträden. 

5. Informationsutbyte 
– aktiviteter  

28. Hur ofta deltar du under en normal månad i 
möten i arbetsgruppen/vårdlaget om de 
boende? 

Vilken typ av möten? 

6. Informationsutbyte 
– sociala processer 

37. Individer som deltar i gruppaktiviteter 
värdesätts av andra i gruppen. 

Otydligt (1 respondent). 
Individer, vilka är de?  
(1 respondent). 

 38. Syftet med utbyte i arbetsgruppen är att 
hjälpa andra att göra sitt arbete. 

Förstår inte frågan. 

7. Strukturella och 
elektroniska resurser 

46. Hur ofta använder du under en normal 
månad datoriserat beslutstöd (datorprogram 
som stöd i vården och beslutfattande)? 

Otydligt (2 respondenter). 
Innefattar detta journalen?  
(1 respondent). 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Föreliggande studie syftade till att instrumenttesta den kanadensiska enkäten Alberta Context 

Tool version äldrevård (ACT) för svenska förhållanden vid särskilda boenden. Testet 

innefattade instrumentets reliabilitet och validitet.  

 

Reliabilitetstestet visade homogenitet för fem av ACT-instrumentets delskalor med 

Cronbach´s Alpha-värden mellan 0,728 och 0,873. Tre dimensioner fick emellertid lägre 

värden (0,558 – 0,683).  

 

Validitetstestet genomfördes för yrkesgrupperna undersköterskor och sjuksköterskor var för 

sig. Merparten av undersköterskorna uttryckte att det var enkelt att besvara frågorna (56 %), 

medan nio procent ansåg ett detta var svårt. Det framkom också elva kommentarer om att 

frågorna var svårtolkade, komplicerade eller innehöll svåra ord. Endast en undersköterska 

tyckte att frågorna inte var relevanta. I sjuksköterskegruppen ansåg endast 30 procent att 

frågorna var enkla att besvara. Även i denna grupp ansåg endast en respondent att frågorna 
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inte var relevanta. En tredjedel av sjuksköterskorna ansåg att en del frågor var otydliga, och 

sex sjuksköterskor framförde också vilka frågor de upplevde som otydliga. 

Resultatdiskussion 

Vid beräkning av homogeniteten för ACT-instrumentets åtta delskalor var det dimensionen 

som behandlar informationsutbyte/interaktion som uppnådde lägst värde med Cronbach´s 

Alpha 0,558. Förklaringen till det kan ligga i att frågorna tar upp hur ofta respondenten haft 

en diskussion med olika yrkeskategorier om frågor angående den boende, och att det bland de 

yrkeskategorier som enkäten tar upp ingår personalkategorier som inte existerar i dessa 

äldreboenden. Dessa är sjukvårdsbiträden, forskningssjuksköterska, klinisk adjunkt/lektor och 

vårdutvecklare/kvalitetsutvecklare. Att dessa yrkeskategorier inte existerar i respondenternas 

kontext är ett resultat i sig, men bidrar också till ett lågt Cronbach´s Alpha-värde för denna 

dimension. I testet av ACT i svensk akutsjukvård var Cronbach´s Alpha 0,734 (Gesar, 2008), 

och i den kanadensiska undersökningen var värdet 0,836 för motsvarande delskala 

(Estabrooks et al, 2008). Dessa studier vänder sig emellertid till andra yrkesgrupper och ett 

annat kontext, där de efterfrågade yrkeskategorierna i enkäten verkar vara betydligt vanligare. 

 

De andra två dimensionerna som fick låga Cronbach´s Alpha-värden i denna undersökning 

var kultur (0,630) och informationsutbyte/sociala processer (0,683). Dimensionen kultur var 

också det frågeområde som fick flest kommentarer om att några frågor var otydliga, se tabell 

6. Det är möjligt att högre homogenitet kan uppnås om de tre första frågorna i dimensionen 

(fråga 8-10) formuleras om. Huruvida man får uppskattning från andra i sitt arbete kan 

upplevas svårt att besvara. Frågan om deltagande i väglednings/handledningsgrupper blir 

också problematiskt eftersom de termerna kan vara okända för respondenterna. Frågan om bra 

balans mellan god kvalitet och produktivitet kan upplevas främmande i en tjänsteorganisation 

som äldrevården där medarbetarna ofta inte tänker i termer av att de producerar tjänster. 

Dimensionen informationsutbyte/sociala processer fick också flera kommentarer om 

otydlighet för fråga 37 och 38, se tabell 6. Också här skulle högre Cronbach´s Alpha-värden 

eventuellt kunna erhållas vid omformulering av dessa frågor. På frågan huruvida individer 

som deltar i gruppaktiviteter värdesätts av andra i gruppen, upplevs en osäkerhet både vad 

som avses med individer och gruppaktiviteter. I påståendet om att syftet med utbyte i 

arbetsgruppen är att hjälpa andra att göra sitt arbete, kan formuleringen utbyte i arbetsgruppen 

vara svår att förstå. Samma dimensioner visade också på låg homogenitet i undersökningen 

riktad till sjuksköterskor i svensk akutsjukvård. Dimensionen kultur fick där Cronbach´s 
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Alpha 0,587 och social samverkan 0,667 (Gesar, 2008). I Kanada uppnådde dessa båda 

delskalor högre Cronbach´s Alpha-värden (0,746 - 0,763). Lägst värde i den kanadensiska 

undersökningen blev det istället för dimensionen informationsutbyte/aktiviteter (0,647) 

(Estabrooks et al, 2008). I jämförelsen mellan dessa tre instrumenttestningar är det förstås 

viktigt att komma ihåg att det är olika versioner av ACT, de ingående yrkeskategorier skiljer 

sig åt och det är helt olika verksamheter inom vården som undersöks. 

 

Det framkom flera konkreta förbättringsförslag på olika frågor eller påståenden som 

upplevdes otydliga. Dessa kommentarer kom uteslutande från sjuksköterskegruppen, och det 

var också i den yrkesgruppen som flest andel respondenter ansåg att en del frågor var otydliga 

(35 %). Det är möjligt att sjuksköterskegruppen var mer kritiska till enkätens frågor på grund 

av att de har skolats till ett mer kritiskt tänkande och ifrågasättande i jämförelse med 

undersköterskorna. 

 

Resultatet från instrumenttestet av ACT i denna undersökning kan inte generaliseras på andra 

grupper och miljöer. Kommunerna i Sverige organiserar äldrevården på olika sätt, och 

fördelningen mellan sjukvårdsbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor varierar, liksom 

antalet platser för särskilt boende. Resultatet kan dock ses som ett steg i att utveckla 

instrumentet för svenska förhållanden.  

Metoddiskussion 

Det förelåg ett relativt stort externt bortfall i enkätundersökningen (45 %). Bortfallet skilde 

sig emellertid inte nämnvärt från liknande test av ACT-instrumentet. I Kanada var bortfallet 

bland sjuksköterskor och undersköterskor i akutsjukvård 57 procent (Estabrooks et al, 2008), 

och bland svenska sjuksköterskor inom akutsjukvården var bortfallet 44 procent (Gesar, 

2008). Enhetschefer och verksamhetschefer vittnade om en ”enkättrötthet” då det under 

senaste året har genomförts flera arbetsmiljöenkäter initierade av arbetsgivaren och 

Arbetsmiljöverket i samband med omorganisationer. Dessutom genomfördes en annan 

forskningsstudie riktad till personal i den kommunala äldreomsorgen i nära anslutning till 

föreliggande datainsamling. Möjligen hade svarsfrekvensen kunnat öka något om skriftliga 

påminnelser och förnyad utdelning av enkäter hade genomförts. Den muntliga informationen 

om undersökningen till respondenterna genomfördes på olika sätt i de två kommunerna, men 

det förelåg inte så stora skillnader i bortfallet mellan kommunerna att de olika förfaringssätten 

verkar ha haft någon betydelse. Undersköterskegruppen stod för den största andelen av 
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bortfallet, men det kan inte förklaras av att de ansåg frågorna vara svårbesvarade eller 

irrelevanta. En större andel av undersköterskegruppen tyckte nämligen att frågorna var enkla 

att besvara jämfört med sjuksköterskegruppen och de båda grupperna svarade likvärdigt på 

frågan om enkätens relevans. Snarare skulle skillnaderna i bortfallet kunna förklaras av olika 

motivation till att försöka påverka sin arbetssituation, och en större vana vid begreppet 

evidensbaserad vård hos sjuksköterskegruppen. Författaren har inte kunskap om demografin i 

det externa bortfallet vilket kan påverka möjligheten att generalisera resultatet. 

 

Var åttonde respondent valde att inte ange på vilket äldreboende de arbetade, och åtta procent 

angav inte vilken kommun de arbetade i. Orsakerna till det kan vara många, det kan till 

exempel vara så att kulturen på arbetsplatserna inte tillåter medarbetarna att ha synpunkter om 

sin egen arbetsmiljö. Om så vore fallet kan även det vara en förklaring till det externa 

bortfallet i undersökningen. Enkätsvaren hanterades dock konfidentiellt, vilket också 

utlovades i informationsbrevet till respondenterna. Det interna bortfallet på frågan om var 

respondenten arbetade har dock inte haft någon större betydelse för undersökningens resultat. 

Hade det interna bortfallet varit mindre kunde det emellertid varit enklare att genomföra 

riktade påminnelser till personal på äldreboenden med stort externt bortfall. 

 

I validitetstestet valde många respondenter att svara ”varken eller” i den femgradiga 

likertskalan. Det är ett känt fenomen vid enkätundersökningar när ett neutralt mittenalternativ 

finns med (Ejlertsson, 2005). Konsekvensen blir att resultatet kan vara svårt att analysera 

eftersom en stor andel respondenter inte förefaller ha tagit ställning. Samtidigt är det neutrala 

mittalternativet en del av skalan mellan ”stämmer inte alls” och ”stämmer precis” och det kan 

mycket väl vara så att respondenten inte har någon speciell uppfattning om påståendet eller att 

respondentens åsikt motsvarar den neutrala mittpunkten. 

Slutsats 

Resultatet av föreliggande undersökning visar att nästan alla respondenter ansåg frågorna i 

enkäten vara relevanta. Detta stärker antagandet att instrumentet efter revidering blir relevant 

som ett verktyg att mäta kontextuella faktorer som påverkar implementeringen av EBV. 

Genom att modifiera innehållet i enkäten i enlighet med vad som framkommit i denna 

undersökning, och genomföra ytterligare ett test bör instrumentet kunna fungera tillförlitligt 

för bruk inom svensk kommunal äldrevård, och på så sätt kunna användas både som ett 
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verktyg i förbättringsarbetet, och som ett verktyg för vidare forskning om implementering av 

EBV. 

Förslag till vidare forskning 

I föreliggande undersökning besvarade samtliga respondenter att de aldrig diskuterar frågor 

angående de boende med någon som förespråkar forskning i vård och omsorg. Då 

faciliteringsfunktionen förefaller vara begränsad inom svensk kommunal äldrevård vore det 

av stor betydelse att utvärdera faciliteringens betydelse för att implementera EBV inom 

äldrevården. 
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